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РЕЗИМЕ:
Друштвено одговорно пословање (ДОП) је постало све важнији концепт и глобално и унутар
Европске Уније (ЕУ) и део је праксе о глобалозацији, конкурентности и одрживом развоју.
ЕУ види друштвено одговорно пословање као део пословног доприноса одраживом развоју и
допринос Европској стратегији раста и запошљавања, пошто ДОП има потенцијал да допринесе различитим
заједничким циљевима, као што су социјална кохезија, економска конкурентност и рационалније
коришћење природних ресурса. У ЕУ, ДОП је интегрисан у политику запошљавања и социјалних питања,
политику предузећа, политику заштите животне средине, потрошачку политику, политику јавних набавки и
политику иностраних односа.
Кључне речи:друштвено одговорно пословање, ЕУ стандарди, споразум.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PREREQUISITE
FOR EUROINTEGREATIONS AND THE DEVELOPMENT STRATEGY
IN THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE PERIOD FROM 2010 TO 2015
ABSTRACT
Corporate Social Responsibility (CSR) has become an increasingly important concept both globally and
within the European Union (EU) and is part of the practice in globalization, competitiveness and sustainable
development.
The EU sees social responsibility as part of the business contribution to sustainable development and
contribution to the European strategy for growth and employment, as CSR has the potential to contribute to various
objectives, such as social cohesion, economic competitiveness and rational use of natural resources. In the EU, CSR
is integrated in the employment policy and social issues, policies, environmental policy, consumer policy, public
procurement policy and foreign relations.
Key words: corporate social responsibility, EU standards, agreement.

1.

УВОД

Свака земља која тежи да се придружи ЕУ мораће да прихвати ЕУ стандарде и праксе,
што укључује и признавање и промовисање ДОП-а и његовог доприноса социјалном складу и
одрживој конкурентности и развоју. Ово неизбежно захтева преиспитивање државних политика у
областима на које утиче концепт ДОП-а, развијање обухватне агенде за ДОП, имплементацију
акција које ће подржати развој ДОП-а, као и прогрес мониторинга за досатизање утврёених
циљева ДОП-а.
Република Србија постепено продубљује своје односе са ЕУ (Споразум о стабилизацији и
придруживању и статус земље кандидата за чланство) у којима ће питања смањења сиромаштва и
социјалне инклузије бити главне компоненте у процесу хармонизације и интеграције. Влада
Републике Србије је решена да испуни захтеве који су дефинисани на самитима у Лисабону и
Копенхагену, а који се односе на социјалну инклузију, миленијмске развојне циљеве и циљеве
који су дефинисани у Стратегији за смањење сиромаштва.
На меёународном плану најважнији актери у области ДОП-а су:
Европска Унија – Европска Комисија која је усвојила Зелену књигу и друга документа о
ДОП-у, Уједињене нације – Програм развоја Уједињених Нација (United Nations Development
Programme – UNDP), Организација Уједињених Нација за индустријски развој (United Nations
1

Управа за безбедност и здравље на раду, Министарство рада и социјалне политикe Републике Србије, Теразије 4,
. Београд
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Industrial Development Organization – UNIDO), Меёународна организација рада (International
Labour Organization – ILO), Светска банка (World Bank), иницијатива Глобални договор (Global
Compact), Ораганизација за економску сарадњу и развој (Organization for Economic Cooperation
and Delelopment – OECD).
Друштвено одговорно пословање – CSR (Corporate Social Responsibility) – у
Европској унији
На меёународном плану, четири најважнија актера у области ЦСР су:
1. Европска унија (Европска комисија је усвојила Зелену књигу и друга документа о
ЦСР),
2. Уједињене нације (УНДП, УНИДО, ИЛО, Светска банка, иницијатива Глобал
Цомпацт),
3. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД),
4. Меёународна организација за стандардизацију (ИСО), која ће у 2010. години објавити
нови стандард – ИСО 26000 о друштвеној одговорности.
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
1. У марту 2000. године Влада је именовала министра за друштвено одговорно
пословање и до марта 2001. године, Влада је објавила три извештаја о ЦСР.
2. У 2004. години, Влада је основала ЦСР академију, са циљем да охрабри компаније да
развију сопствене вештине и знања у области одговорног пословања.
3. У децембру 2005. године, у оквиру председавања Велике Британије Саветом ЕУ,
Влада је организовала конференцију о ЦСР и финансијском сектору.
4. У 2006. години Министарство финансија организовало је самит о корпоративној
одговорности, а Влада пружа велики број пореских подстицаја предузећима ради
давања готовине, опреме, слободног радног времена и осталих видова давања
волонтерским групама.
НЕМАЧКА
1. У 2004. и 2005. години Министарство заштите животне средине организовало је
серију од шест конференција које су окупиле све актере у ЦСР области.
2. Институт за безбедност и здравље на раду у 2006. години објавио је брошуру „Већа
заштита здравља може довести до већег профита: Економска ефикасност безбедности
и здравља на раду“.
3. Део Стратегије одрживог развоја, усвојене у 2002. години, посвећен је ЦСР.
4. Влада је 2002. године усвојила Закон о једнаким могућностима особа са
инвалидитетом, ради постизања повећаног учешћа особа са инвалидитетом у
привредним активностима, пре свега путем уклањања архитектонских баријера.
ФРАНЦУСКА
1. Политика ЦСР и одрживог развоја утврёена је Националном стратегијом одрживог
развоја која је усвојена 2003. године.
2. Француска је током председавања Групом 8 најразвијенијих земаља света активно
промовисала УН Глобал Цомпацт иницијативу, као и смернице ОЕЦД и Декларацију о
фундаменталним принципима и правима на раду МОР
3. Француска активно учествује у изради смерница ИСО 26000, на основу свог значајног
искуства, посебно када је реч о СД 1000.
4. Комисија за борбу против дискриминације пружа саветодавну подршку јавном и
приватном сектору о примерима добре праксе и установљава ЦСР процедуре.
ИТАЛИЈА
1. Министарство рада и социјалних питања и Унија привредних комора потписали су
2003. године споразум о спровоёењу пројекта „ЦСР-СЦ“ у оквиру којег је формирана
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канцеларија за информисање о ЦСР ради пружања подршке предузећима у процедури
оцењивања сопствених резултата у ЦСР области.
2. Министарство рада и социјалних питања формирало је 2004. године ЦСР форум, тело
које окупља представнике свих заинтересованих страна – институције, послодавце,
синдикате и организације цивилног друштва.
БЕЛГИЈА
1. Влада је 2005. године основала Дигитални центар за ЦСР информације, који обухвата
и веб-сајт путем којег се пружају информације привредним субјектима.
2. Белгијски парламент је 2002. године усвојио закон којим се промовише друштвено
одговорна производња путем увоёења тзв. добровољне социјалне ознаке.
ЛИТВАНИЈА
Министарство социјалне заштите и рада усвојило је 2005. године документ „Мере за
подстицање развоја ЦСР у Литванији у периоду 2006-2008.“ Документом су утврёени државни
приоритети у области ЦСР и идентификовани су главни циљеви, као и задаци и мере које ће бити
примењивани у наведеном периоду.
МАЂАРСКА
Од 2000. године Министарство за социјална питања и рад додељује награде послодавцима
за постигнућа у погледу усклаёивања породичног и професионалног живота. Уз подршку
Министарства, агенција Хеwитт Инсиде Цонсултинг од 2001. године спроводи годишње
истраживање под називом „Најбоље радно место“.
ХОЛАНДИЈА
Влада је 2003. године образовала координационо тело за ЦСР које окупља представнике
свих релевантних актера, ради израде смерница за корпоративне извештаје. Министарство
економије основало је 2004. године Информациони центар о ЦСР, независно тело које окупља све
релевантне актере ради размене знања и информација
АУСТРИЈА
ЦСР иницијатива Аустрије покренута је 2002. године од стране Аустријске федерације
индустрије у сарадњи са Министарством економије и рада и Привредном комором ради подизања
свести, развоја заједничког разумевања ЦСР и формулисања аустријских смерница за развој ЦСР.
СЛОВЕНИЈА
Влада је 2005. године основала меёуресорну радну групу за промовисање ЦСР.
Канцеларија за једнаке могућности покренула је кампању подизања свести код послодаваца о
пристојним условима рада. Поред тога, Министарство културе промовише спонзорства и
донације корпоративног сектора институцијама и програмима културе као вид друштвено
одговорног пословања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - КОНФЕРЕНЦИЈА
Видео конференција, Светска банка, Привредна комора Србије, ГЕПС, Британски савет
(2003).
Први пут у ПКС представљен будући стандард ИСО 26000 (2008).
УНИДО конференција - ЦСР у МСП и саветодавним организацијама (2007).
Меёународна конференција о ЦСР и социјалној инклузији у ЈИЕ, УНЕП/ИнWент (2008).
ВИШЕ ПРОЈЕКАТА:
-

База добре праксе - Друштвено одговорно пословање меёу највећим компанијама које
послују у Републици Србији (Тим Владе Републике Србије).
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-

Формирање координационог тела у оквиру државне управе које ће бити задужено за
питања ЦСР.
Развијање ЦСР као једне од стратегија за решавање друштвених проблема и
достизање одрживог развоја.
Унапреёење дијалога и сарадње са осталим друштвеним актерима о питањима ЦСР.
Укључивање пословног сектора посвећеног друштвено одговорном деловању у процес
конципирања развојних политика.
Подстицање развоја кроз усвајање начела друштвене. одговорности у самој државној
управи и ефикасније санкционисање лоших пракси.
Уводи се награда ПКС предузећима за успешно ЦСР пословање.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА („Сл. гласник РС”, бр. 1/2006).
Основни циљ Кодекса је успостављање добрих пословних обичаја у области
корпоративног управљања, који треба да успоставе равнотежу моћи и утицаја органа у друштву,
створе трајан и конзистентан систем контроле рада управе и заштите права инвеститора, чиме би
се омогућило друштву да на дуги рок оствари пословни успех, што би обезбедило привредни
развој друштва у целини.
КОДЕКС ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ („Сл. гласник РС”, бр.1/2006).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.

Професионално обављање пословне делатмости;
Савесно и потпуно преузимање и извршавање обавеза и одговорности;
Обављање привредне делатности на начин којим се не угрожава професионални углед;
Коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева;
Поштовање прописа о неспојивим пословима;
Чување пословне тајне;
Избегавање сукоба измеёу личних и интереса привредних субјеката;
Обављање пословних активности на начин којим се не наноси штета постојећим
акционарима, члановима или ортацима
Обављање пословинх активности које повећавају вредности капитала привредног
друштва;
Уздржавање од коришћења политичког утицаја или притиска ради остваривања
пословних циљева;
Остваривање пословне сарадње са другим привредним субјектима бона фиде;
Решавање спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз
настојање да се наставе пословни односи;
Поштовање права интелектуалне својине;
Обављање пословне активности у складу са прописима о заштити и унапреёењу
животне средине;
Уважавање стандарда пословне етике и допринос даљој афирмацији морала у
пословним односима.
АКТИВНОСТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ СУ У ТОКУ

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА И ПРОМОЦИЈЕ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ДО 2015. ГОДИНЕ

(„Сл. гласник РС”, бр. 51/10)
Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за
период од 2010. до 2015. године (у даљем тексту: Стратегија) представља акт којим се на целовит
начин утврёује стање у области друштвено одговорног пословања (у даљем тексту: ДОП). Као
земља која тежи да се придружи Европској унији, Република Србија је у обавези да прихвати
стандарде и праксе Европске уније, што укључује и признавање и промовисање ДОП-а и његовог
доприноса социјалном складу и одрживој конкурентности и развоју.
Влада је решена да испуни захтеве који су дефинисани на самитима у Лисабону и
Копенхагену и који се односе на социјалну инклузију, миленијумске развојне циљеве и циљеве
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дефинисане у Стратегији за смањење сиромаштва и Националној стратегији одрживог развоја за
период од 2008. до 2017. године („Службени гласник РС“, бр. 57/08).
Оквир за израду Стратегије је, од стране Европске комисије, прокламована важност
социјалне димензије и потреба да се осигура да економске и социјалне политике, као и политике
запошљавања, узајамно делују на позитиван начин, као и да се социјална заштита посматра као
продуктивни фактор.
У Републици Србији не постоји министарство или посебна организациона јединица
унутар министарства које се бави искључиво промоцијом и развојем ДОП-а, али је Влада, преко
Министарства рада и социјалне политике, предузела свеобухватне напоре како би установила
јавну политику у овој области. Влада, такоёе, предузима озбиљне кораке да уврсти питања ДОП-а
у законе и прописе, као део процеса прикључивања земље Европској унији.
ДОП можемо да дефинишемо у три нивоа:
- прво, обухвата поштовање законских обавеза (нпр. порез, здравље и безбедност, права
радника, односно права из рада и по основу рада, права потрошача, регулатива у
области животне средине) и стандарда индустрије;
- друго, укључује умањивање или елиминисање негативних ефеката пословања по
друштво и управљање ризиком (на пример, од повреде људских права или загаёења);
- увећава позитивне ефекте пословања и стварања вредности кроз иновације,
инвестиције и партнерства усмерена ка друштвеном добру и добру по животну
средину (на пример, отварање радних места, друштвени и економски развој и
разрешење конфликта).
Основно начело Владине подршке је Социјална инклузија
Европска унија придаје велику важност политици социјалне инклузије. Приступ
Европској унији у овом смислу наглашава три главна циља политике социјалне инклузије како би
се осигурало следеће:
- приступ за све ресурсима, правима и услугама који су неопходни за учешће у
друштву, спречавање и суочавање са ексклузијом, као и борба против свих облика
дискриминације који воде до ексклузије;
- активна социјална инклузија свих људи, како промовисањем учешћа на тржишту рада,
тако и борбом против сиромаштва и ексклузије;
- добра координација политика социјалне инклузије и укључивање свих нивоа владе и
релевантних актера, укључујући људе који пролазе кроз сиромаштво, као и
ефикасност и ефективност тих политика и интеграција истих у релевантне јавне
политике, укључујући економске, буџетне, образовне политике и политике обуке, као
и у програме структурних фондова (нарочито Економског и социјалног фонда).
Агенда Европске уније за социјалну инклузију поставила је социјалну инклузију као
приоритет агенде, а нове могућности финансирања преко компоненте Инструмента за
предприступну помоћ (у даљем тексту: ИПА) за развој људских ресурса су социјалну инклузију
успоставиле као централну тему.
Усвајање и примена техничких прописа
Систематично усвајање и примена техничких прописа, у складу са меёународним
споразумима које спроводи Република Србија, потребама српске привреде, као и у складу са
капацитетима техничких органа, треба да осигурају хармонизацију са техничким прописима
Европске уније. Хармонизација треба да се спроводи у складу са тачно дефинисаним
приоритетима за преношење европских директива у национално законодавство. Неопходно је и
доследно спровоёење већ усвојеног националног законодавства у области техничких прописа, на
пример поштовање стандарда приступачности за особе са инвалидитетом предвиёене Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09).
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Запошљавање, опхођење према запосленима и односи између послодаваца и
запослених
Системско и нормативно регулисање којим се дефинише сфера запошљавања и
унапреёење односа измеёу послодаваца и запослених су две области меёу кључним областима у
вези са ДОП-ом.
Заједничка процена приоритета у запошљавању један је од два документа који треба да
одреде политику социјалне инклузије на путу придруживања Европској унији.
Заштита животне средине
Осим поштовања закона у овој области постоје добровољни стимулативни инструменти
везано за имплементацију Шеме еко-менаџмента и провере. Тај систем је уопштено дефинисан у
Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09). Постоје
могућности увоёења стандарда ИСО 14001, доделе права коришћења еко-знака, примене модела
чистије производње и др. Поред домаћих извора, финансирање активности у области заштите
животне средине које сежу изван оквира поштовања законских обавеза може да буде обезбеёено
из предприступних фондова Европске уније (ИПА), као и из билатералних донација и зајмова из
развијених земаља.
Хармонизација са правним тековинама Европске уније
Европска комисија види ДОП као део пословног доприноса одрживом развоју и допринос
Европској стратегији раста и запошљавања, пошто ДОП има потенцијал да допринесе различитим
заједничким циљевима, као што су социјална кохезија, економска конкурентност и рационалније
коришћење природних ресурса. У Европској унији, ДОП је интегрисан у политику запошљавања
и социјалних питања, политику предузећа, политику заштите животне средине, потрошачку
политику, политику јавних набавки и политику иностраних односа.
Свака земља која тежи да се придружи Европској унији мораће да прихвати њене
стандарде и праксе, што укључује и признавање и промовисање ДОП-а и његовог доприноса
социјалном складу и одрживој конкурентности и развоју. Ово неизбежно захтева преиспитивање
државних политика у областима на које утиче концепт ДОП-а, развијање свеобухватног плана
активности везаног за ДОП, имплементацију акција које ће подржати развој ДОП-а као и прогрес
мониторинга за достизање утврёених циљева ДОП-а.
Привлачење страних инвестиција
Промоција ДОП-а такоёе је релевантна за привлачење страних улагања, пошто се бележи
брзи раст инвестиционих фондова који финансијске циљеве допуњују социјалним, етичким и
одговорним понашањем према животној средини при избору, реализацији и задржавању
инвестиције. Ово „друштвено одговорно улагање” означава одобравање зајмова или улагање у
хартије од вредности предузећа која испуњавају неке од критеријума за друштвену одговорност.
На пример, у 2007. години, укупна друштвено одговорна инвестициона имовина у професионално
управљаним портфолијима који прихватају одреёене друштвено одговорне праксе улагања
скочиле су на $2.710 милијарди у САД-у. Европско тржиште за друштвено одговорно улагање
порасло је са €336 милијарди у 2003. години на €2.665 милијарди на крају 2007. године. Српска
предузећа која имају намеру да користе део ових фондова биће суочена са изазовом промене
начина на који воде своје свакодневне пословне активности како би укључила принципе ДОП-а.
3.

ВИЗИЈА РАЗВОЈА ДОП-А У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Визија за ДОП подразумева следеће:
- коришћење постојећих добрих пракси и модела из Европске уније, а нарочито из
њених нових земаља чланица и земаља кандидата са циљем унапреёења ДОП-а;
- стимулисање транспарентности, односно подстицање праксе извештавања и јавног
објављивања извештаја о ДОП-у;
- директну примену друштвено одговорних пракси у ситуацијама где је Влада та која је
у улози послодавца;
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-

4.
[1]

проактивно коришћење меёународне усредсреёеност на ДОП да би се привукла и
промовисала улагања у Републику Србију;
подстицање организација из пословног сектора, граёанског друштва и јавног сектора
да искористе свој утицај на привреду, друштво и животну средину;
подстицање организација из пословног сектора, граёанског друштва и јавног сектора
да предузму комплементарне радње да би се ухватили у коштац са кључним
изазовима на основу својих основних компетенција – на локалном, регионалном и
националном нивоу.
ЛИТЕРАТУРА

Еуросиф, Европски форум за социјална улагања, Европска студија о ДОУ (European SRY
Stady) 2008.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
КОЈЕ ПРОИСТИЧУ НА ОСНОВУ ДОНЕТИХ НОВИХ
ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА
Вера Божић Трефалт1; Симо Косић
РЕЗИМЕ
Доношењем низа подзаконских прописа којима се понаособ промовише процедура процене ризика
од повреда на раду и професионалних обољења за област коју регулише тај подзаконски пропис остављена
је обавеза послодавцима да своја акта о процени ризика, које су донели раније, измене или допуне у делу у
ком то нису сачинили.
Кључне речи: правилник, процена ризика, измене и допуне.

CHANGES AND AMENDMENTS TO THE ACT ON RISK
ASSESSMENT DUE TO NEW BY-LAWS
ABSTRACT
By adopting a series of subordinate regulations each containing risk assessment procedures for workplace
injuries and occupational diseases in the field governed by this by-law, employers are obliged to adjust their acts on
risk assessments, which were made earlier, in order to change or amend them in the segments where necessary.
Key words: regulation, risk assessment, changes and amendments

1.

УВОД

У периоду од доношења Правилника о начину и поступку процене ризика на радном
месту и у радној околини („Сл. гласник РС”, бр.72/06;84/06 и 30/10) до данас дошло је до измена
низа подзаконских прописа, а и донето је већи број нових подзаконских прописа. С тим у вези,
послодавци су у обавези да измене или допуне свој акт о процени ризика, имајући у виду одредбу
члана 15. став 2. тачка 5 овог Правилника и одредбе утврёене новим подзаконским прописима о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад.
У сагласности са изложеним, процену ризика на раду треба поновити увек када се појави
било каква промена која може утицати на запажање опасности (Смернице ЕУ).
Изричито утврёене обевезе измена и допуна аката о процени ризика од стране
послодаваца проистичу из следећих подзаконских прописа, односно правилника:
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава
и опреме за личну заштиту на раду (,, Сл.гласник РС”, бр. 92/08);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
(„Сл.гласник РС”, бр. 21/09);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу
терета („Сл.гласник РС”, бр. 106/09);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за
рад са ектаном („Сл.гласник РС”, бр. 106/09);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским
материјама („Сл.гласник РС”, бр. 106/09);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту
(„Сл.гласник РС”, бр. 15/10);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким
штетностима („Сл.гласник РС”, бр. 96/10);

1

Управа за безбедност и здравље на раду, Министарство рада и социјалне политикe Републике Србије, Теразије 4,
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Правилник о обезбеёивању ознака за безбедност и здравље на раду. („Сл.гласник РС”,
бр.95/10).
Свим наведеним подзаконским прописима утврёена је обавеза послодаваца да изврше
делимичну измену и допуну акта о процени ризика, у колико је процена ризика извршена тако да
нису евидентирани и процењени сви фактори ризка који настају нпр. при ручном преношењу
терета, при излагању хемијским материјама, при коришћењу опреме за рад са екраном итд., са
циљем да се утврде начин и мере за отклањање или смањење тих ризика, узимајући у обзир
додатни и/или комбиновани ефекат утврёених ризика.
Предпоставка да су послодавци актом већ извршили процењивање ризика, доношењем
нових прописа о превентивним мерама за безбедан и здрав рад, послодавци имају обавезу да своје
пословање, односно да своја акта о процени ризика измене у складу са новим захтевима из напред
наведених прописа, односно допуне са елементима који приликом процене нису били узети у
обзир. Време до ког су послодавци дужни да ускладе своје пословање, односно да изврше измене
и допуне акта о процени ризика и обезбеде његову примену, утврёено је појединачно сваким
прописом.
Време усклаёивања пословања је време у коме су послодавци у обавези да издвајањем
финансијских средстава, организационим мерама, људским ресурсима и сл, поступно обезбеёују
примену мера за берзбедан и здрав рад.
Тако нпр. Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
утврёен је Преглед мера за безбедан и здрав рад које послодавац мора да узме у обзир у поступку
процене ризика, односно да измени или допуни акт о процени ризика, ако није применио мере
утврёене овим правилником.
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу
терета (члан 5.), утврёена је обавеза послодавца да, у случају када се ручно преношење терета не
може избећи, организује обављање послова тако да се ручно преношење терета обавља на
безбедан и здрав начин и да:процени, уколико је могуће пре почетка обављања послова,
безбедносне и здравствене услове на раду према врсти послова узимајући у обзир карактеристике
терета; спровоёењем превентивних мера отклони или смањи ризик од настанка повреде кичменог
стуба запослених, узимајући у обзир карактеристике радне околине и захтеве који се јављају при
обављању послова.
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за
рад са ектаном (члан 6.) прописана је обавеза послодавца да за сва радна места на којима се
користи опрема за рад са екраном изврши процену ризика од настанка оштећења чула вида и
физичких и психофизиолошких оштећења здравља, односно да изврши делимичну измену и
допуну акта о процени ризика уколико је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и
процењени сви фактори ризика који настају при коришћењу опреме за рад са екраном, обзир
додатни са циљем да су утврде начин и мере за отклањање или смањење тих ризика, узимајући у
и/или комбиновани ефекат утврёених ризика.
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским
материјама (члан 5.) прописана је обавеза послодавца да при процени ризика, у смислу прописа о
безбедности и здрављу на раду, прво утврди да ли су опасне хемијске материје присутне на
радном месту. Уколико послодавац утврди њихову присутност, дужан је да процени ризик по
безбедност и здравље запослених који се јавља услед присуства тих хемијских материја,
узимајући у обзир следеће:
- њихова опасна својства;
- информације о безбедности и здрављу на раду које доставља снабдевач, на пример
безбедносни лист (safety data sheet);
- ниво, врсту и трајање изложености;
- околности при раду који укључује такве материје, укључујући и њихову количину;
- све граничне вредности изложености хемијским материјама на радном месту и/или
биолошке граничне вредности;
- ефекат превентивних мера које су предузете или треба да буду предузете;
- извештаје о резултатима праћења здравственог стања, уколико су доступни.
-
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На захтев послодавца, снабдевач хемијских материја је дужан да достави и додатне
информације које су потребне за процену ризика, и ако је могуће специфичну процену ризика за
кориснике.
Послодавац је дужан да актом о процени ризика у писменој форми, утврди које мере за
спречавање, отклањање или смањење ризика од хемијских материја су примењене у смислу чл. 6.
и 7. овог правилника. У закључку акта о процени ризика послодавац може дати образложење да
врста и природа опасности и/или штетности везаних за присутне хемијске материје чине даљу
детаљну процену ризика непотребном.
Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика у
случају када је дошло до значајних промена у процесу рада, односно када утврёене мере за
безбедан и здрав рад нису одговарајуће или када резултати праћења здравственог стања
запосленог покажу да је то неопходно.
Послодавац је дужан да у поступку процене ризика сагледа све активности на радном
месту (на пример и одржавање), приликом којих је могуће очекивати повећану изложеност
хемијским материјама, као и друге факторе у процесу рада који могу да угрозе безбедност и
здравље запослених, односно ризике од настанка повреда на раду и/или оштећења здравља који се
не могу отклонити или у довољној мери смањити, чак и када су спроведене све техничке мере.
На радним местима где приликом обављања активности долази до изложености
запосленог дејству више врста опасних хемијских материја, послодавац је дужан да процени
ризик који представља комбинацију свих опасних хемијских материја.
Послодавац је дужан да у случају нове активности на радном месту која обухвата опасне
хемијске материје, обезбеди да та активност почиње тек након што је извршена процена ризика и
када су утврёене и спроведене све превентивне мере за безбедан и здрав рад.
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту
прописана је обавеза послодавца (члан 8.) да за сва радна места у радној околини, на којима
постоји могућност излагања запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који
садрже азбест изврши процену ризика од настанка повреёивања и оштећења здравља запослених
са циљем да се утврде природа и степен изложености запослених и начин и мере за отклањање
или смањење тих ризика, односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика
уколико:
- је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени сви фактори
ризика који настају услед излагања запослених прашини која потиче од азбеста или
материјала који садрже азбест;
- постоји разлог да се поверује у нетачност процене ризика;
- је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и
штетности.
Послодавац је дужан да се у поступку процене ризика консултује са запосленима или
њиховим представницима за безбедност и здравље на раду.
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким
штетностима прописана је обавеза послодавца (члан 4.)
да за сва радна места у радној околини, на којима постоји могуцност излагања запослених
биолошким штетностима изврши процену ризика од настанка повреда и оштецења здравља
запослених са циљем одреёивања природе, степена и трајања изложености запослених и начина и
мера за отклањање или смањење тих ризика.
Када приликом обављања послова долази до изложености запосленог дејству више група
биолошких штетности, послодавац је дужан да процени ризик који представља присуство свих
биолошких штетности.
Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика
уколико је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности
које могу утицати на изложеност запосленог биолошким штетностима.
Послодавац је дужан да надлежној инспекцији рада, на њен захтев да на увид
информације које су коришћене при процени ризика.
Процена ризика врши се на основу свих расположивих информација које обухватају:
- класификацију биолошких штетности које јесу или могу бити опасне по здравље
људи, у смислу члана 18. овог правилника;
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препоруке надлежних органа у којима се наводи како биолошке штетности треба
контролисати ради заштите здравља запослених у случајевима када запослени због
свог рада јесу или могу бити изложени таквим биолошким штетностима;
- информације о болестима које запослени могу добити због свог рада;
- могуће алергијске или токсичне ефекте као резултат рада запослених;
- упознавање запосленог о болести за коју се утврди да болује, а која је у директној вези
са његовим радом.
Правилником о обезбеёивању ознака за безбедност и здравље на раду прописана је
обавеза послодавца да, узимајући у обзир процену ризика, обезбеди и истакне ознаке за
безбедност и/или здравље на раду тамо где ризик, односно опасности и штетности нису могли да
буду отклоњени или смањени применом мера безбедности и здравља на раду.
Треба имати у виду да се уреёивање означавања у области безбедности и здравља на раду
уводи први пут у нашу праксу, те се раније донети акти о процени ризика морају изменити или
допунити, уколико истима елементи овог прописа нису били узети у обзир.
У поступку измена и/или допуна акта о процени ризика које се врше на основу донетих
напредс наведених прописа, увек треба сагледавати, односно узети у обзир и друге одговарајуће
већ донете прописе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад, као нпр. Правилник о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну
заштиту на раду и др..
-
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СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
ПРЕМА СТАНДАРДУ OHSAS 18001:2007
Биљана Гемовић1
gemovic@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ:
Заштита највреднијег ресурса – запослених је императив организације, а посебно његова заштита са
аспекта здравља и безбедности на радном месту. Динамика пословања захтева проактиван приступ заштити
здравља и безбедности запослених у току рада, који ће идентификовати ризике, отклонити их или
превентивним деловањем смањити вероватноћу њихове појаве на прихватљив ниво.
Стандард OHSAS 18001 промивише безбедну и здраву радну средину и јасним дефинисањем
техничких норми које дефинишу оквир помаже организацијама да у складу са законском регулативом,
управљају ризицима по здравље и безбедност запослених, уклањајући их или смањујићи на прихватљив
ниво.
Кључне речи: сертификација, OHSAS, стандард

CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
ACCORDING TO OHSAS 18001:2007
ABSTRACT:
Protecting the most valuable resource – its people is the imperative of the organization, particularly the
protection in terms of health and safety in the workplace. The dynamics of business requires a proactive approach
to protecting the health and safety of employees at work, which will identify risks, eliminate them or through
preventive measures reduce the likelihood of their occurrence to acceptable levels.
Standard OHSAS 18001 promotes safe and healthy working environment and with a clear definition of
technical standards that define the framework helps organizations to comply with legislation, manage the risks
regarding health and safety of employees by removing them or diminishing to an acceptable level.
Key words: certification, OHSAS, standard

1.

УВОД - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

По процени Меёународне организације рада (МОР) 2, 2 милиона људи годишње умре од
последица лоших услова на радном месту, односно по једна особа на сваких 15 секунди. За
санирање последица страдања на радном месту троши се 2-4% државних бруто производа у
Европи, односно око 25 милијарди евра. У Србији се на сваку повреду са смртним исходом
региструје 70 тешких и око 700 повреда са појединим карактеристикама инвалидитета и 7.000
лакших повреда.
Ови подаци довољан су разлог за увоёење система управљања ризицима који поред бриге
о животу и здрављу запослених, има и економски значај. Увоёењем стандарда који су на нивоу
Европске уније прописани Европском социјалном повељом, а у Србији Резолуцијом Скупштине
Србије о придруживању Европској унији, организација ће, управљањем ризима, постиже се
подизање постојећих процеса на виши ниво, устеда и времена и новца. Боље управљање ризицима
доводи до смањења трошкова, повећања ефективности и ефикасности, већег степена задовољења
корисника, што представља основ за остварење већег профита.
Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији, уреёен је Законом о
безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/2005). Доношењем Закона о безбедности и
здрављу на раду извршено је усаглашавање са ратификованим конвенцијама МОР-а и основном
Директивом 89/391/ЕЕЗ, као и посебним директивама које проистичу из основне, тако да су
прихваћене све смернице поменутих директива у мери и облику прилагоёене домаћим условима.
Поред Закона о безбедности и здрављу на раду, прописи који утичу на аспекте
безбедности и здравља на раду су Закон о раду, Закон о здравственој заштити, Закон о
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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здравственом осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању и други закони, а
законодавни оквир система безбедности и здравља на раду заокружују подзаконски акти.
2.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) је индустријски стандард
за имплементацију и сертификацију система за управљање сигурношћу и здрављем запослених (и
заинтересованих страна), настао услед потребе за осигуравањем безбедности у радној средини.
Сертификат OHSAS 18001 штити фирму од непотребних надокнада, омогућује повољније
уговоре са осигуравајућим друштвима, побољшава односе са државним органима, повећава
продуктивност радника тако што смањује повреде, а самим тим и боловања.
Приликом сертификације посебна пажња се придаје одреёивању степена опасности на
радном месту и успостављању заштитних мера ради смањења или елиминисања истих.
OHSAS 18001 се успешно имплементира у свим гранама индустрије, како техничким
компанијама, хотелима и туристичким организацијама, поморским компанијама, тако и у свим
компанијама из области услужних делатности.
Стандард OHSAS 18001 садржи критеријуме за оцену система менаџмента сигурношћу на
раду за сва предузећа, независно од бранше и величине сектора.
2.1. Мотивација и корист
Предузеће сертификовано у складу са стандардом OHSAS 18001 буди велико поверење
код клијената, добављача, запослених, државних институција и инвеститора. Сертификацијом у
складу са стандардом OHSAS 18001 предузеће истовремено испуњава и критеријуме EKAS
смернице 6508. Елементи стандарда OHSAS-а 18001 се могу комбиновати/интегрисати са
стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и структурисати као свеобухватан систем
менаџмента, тј.стандард OHSAS 18001 треба да буде примењен као стандард који кореспондира
са стандардом ISO 9001:2008.
2.2. Појмови из области стандардизације
Стандардизација је процес утврёивања одредби за општу и вишеструку употребу у вези са
постојећим или будућим потребама. Резултати овог процеса су стандарди као званична документа
са захтевима који се односе на производ, процес у коме производ настаје или предузеће као
пословни систем основан ради обављања одреёене делатности која ствара вредност (производ или
услугу) за тржиште (кориснике и крајње купце) и за власнике.
Стандард је документ у коме се дефинишу правила, смернице или карактеристике за
активности или њихове резултате (производ или услуга може бити тај резултат) ради постизања
оптималног нивоа уреёености. Доношење стандарда почиње усвајањем предлога за доношење
стандарда, а завршава се доношењем акта о његовом проглашењу. За те активности одговоран је
Инситут за стандардизацију Србије.
Меёународни стандард је стандард који је донела меёународна организација за
стандардизацију (ISO, IEC, ITU, SPS) и који је доступан јавности.
Европски стандард је стандард који је донела европска организација за стандардизацију
(CEN, CENELEC, ETSI) и који је доступан јавности.
Српски стандард је стандард који је донео Институт за стандардизацију Србије и који је
доступан јавности.
Примена стандарда је добровољна. Усаглашеност са стандардима постаје обавезна за
произвоёача само ако се на стандард позива уговор измеёу призвоёача-испоручиоца и купца или
технички пропис.
Техничким прописима држава обезбеёује очување јавног интереса, за који је надлежна по
основу Устава, као највишег правног акта. Јавни интерес је очување безбедности и здравља
потрошача, очување биљног и животињског света и животне средине.
Елементи инфраструктуре за квалитет су меёусобно повезани и сви су потребни да пруже
набављачу, кориснику или државном органу одговарајући доказ да производ, процес или систем
испуњавају захтеве (обавезне или добровољне) и/или очекивања, слика 1.
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Слика 1: Узајамна повезаност елемената инфраструктуре квалитета

Чести су случајеви када тржиште или надлежни државни орган захтева доказ о
усаглашености типа производа и/или самог произвоёача, односно производног система
организације у коме настаје производ. Такви докази се обезбеёују код сертификационих тела, која
у процесу сертификације оцењују усаглашеност, у односу на релевантне стандарде.
Ова тела су неутрална и непристрасна, како у односу на произвоёача или државни орган наручиоца сертификације тако и у односу на купца сертификованог производа, односно
корисника производа сертификованог произвоёача.
Таква тела се називају ''сертификациона тела типа трећа страна''.
У процесу сертификације настаје документ као доказ усаглашености који се назива
сертификат или потврда са изјавом сертификационог тела о усаглашености предмета
сертификације са релевантним стандардом.
2.3. Начела Српске стандардизације
Српска стандардизација се заснива на следећим начелима:
1. добровољно учешће и допринос свих заинтересованих страна при доношењу српских
стандарда и сродних докумената;
2. консензус у одлучивању заинтересованих страна;
3. спречавање превладавања појединачних интереса над заједничким интересом
заинтересованих страна;
4. прегледност поступка стандардизације и доступности јавности српских стандарда и
сродних докумената;
5. меёусобна усклаёеност српских стандарда и сродних докумената;
6. поштовање стања развијености технике и правила меёународних и европских
организација за стандардизацију и релевантних меёународних уговора;
7. недискриминатроски однос према производима који се стављају на српско тржиште,
без обзира да ли су домаћег порекла, из земаља са којима је држава потписала
билатералне или мултилатералне трговинске споразуме или из било које друге државе.
2.4 Циљеви српске стандардизације
Циљеви српске стандардизације су:
1. побољшавање заштите живота, здравља и безбедности људи, животиња и биљака и
заштите животне средине;
2. унапреёивање квалитета производа, процеса и услуга, утврёивање њихове намене,
3. унифицирање, компатибилност и заменљивост;
4. обезбеёење јединствене техничке основе;
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5. развој и унапреёење производње и промета робе, извоёења радова, односно вршења
услуга кроз развој меёународно усклаёених стандарда и сродних докумената ради
рационалног коришћења рада, материјала и енергије;
6. унапреёење меёународне трговине, спречавањем или отклањањем непотребних
техничких препрека.
Циљеве српске стандардизације треба да остварује Институт за стандардизацију Србије,
основан према Закону о стандардизацији као самостална непрофитна организација. У ту сврху, у
оквиру законом прописане делатности, Институт за стандардизацију Србије .
У Србији је регистровано 20 фирми које имају лиценцу сертификационих тела у Србији.,
од тога 15 фирми је из Београда, 2 из Новог Сада и по једна из Кањиже, Кикинде и Ниша.
2.5. Најчешћа питања везана за стандардизацију
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шта је консалтинг?
Шта је консултанска кућа?
Како одабрати праву консултантску кућу?
Колико коштати увоёење стандарда?
Како се уводи стандард?
Колико времена треба да се стандард уведе?

3.

ЗАШТО СЕРТИФИКАЦИЈА?

ISO СЕРТИФИКАТИ су неопходни за фирму уколико је:
- тржишно оријентисана и опредељена за сопствени развој,
- има производе или услуге намењене извозу,
- намерава да учествујете на домаћим и меёународним тендерима и уколико жели да
испуни и премаши потребе и очекивања купаца и партнера.
Управо из разлога потребе проактивног деловања на аспекте заштите здравља и
безбедности запослених, сертификациона тела која обављају провере трећих страна, технички
комитети и друге заинтересоване стране, су се договорили о дефинисању техничких правила тј.
норми које дају оквир за формирање
Система менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, тај скуп норми је назван
OHSAS 18001.
Сврха OHSAS-а је да се применом процесног приступа PDCA (Plan-Do-Check-Act) у свим
процесима и активностима у оквиру организације, у којима се јавља ризик по здравље и
безбедност запослених, поштовањем јасних норми OHSAS 18001 креира проактиван Систем
заштите који ће предвидети могућности појаве ризика, планирати ресурсе и технологију,
превентивне и заштитне мере и поступке за елиминацију ризика или смањење вероватноће његове
појаве као и начине поступања у кризним ситуацијама (разне незгоде на послу) и на такав начин
омогућити организацији да управља ризиком.
OHSAS нормама су обухваћена следећа подручја организације:
- Управљање ризицима кроз планирање мера, спровоёење истих и проактивно деловање
- Законски и остали захтеви
- Мере заштите и ХТЗ опрема
- Људски потенцијали, улоге, задаци, одговорности и овлашћења
- Оспособљеност, стручност и свест о значају заштите
- Тимски рад (комуникација, учествовање и саветовање)
- Радна контрола
- Спремност за реаговање у хитним случајевима
- Мерење резултата, снимање стања и побољшања
4.

ФАЗЕ УВОЂЕЊА OHSAS 18001

Процес увоёења OHSAS 18001 се састоји од две фазе:
I - Развој и Имплементација Система менаџмента заштите здравља и безбедности на раду
(OHSMS) по захтевима норми из OHSAS 18001:2007. OHSMS је усмерен на побољшање
пословања кроз системски приступ идентификовању и контроли здравствених и сигурносних
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ризика организације и елиминисању или смањивању потенцијалног ризика од незгода на
прихватљив ниво, поштујући при том обавезе које проистичу из законодавства.
II - Оцењивање и сертификација имплементираног OHSMS у складу са техничким
нормама које прописује OHSAS 18001:2007. Овај процес спроводи овлашћена сертификациона
кућа, по избору организације.
Процесом сертификације и добијањем сертификата о имплементираном OHSAS
18001:2007 организација шаље поруку заинтересованим странама (клијентима, партнерима,
запосленима, држави, широј заједници итд.) да се над имплементираним OHSMS-ом врше
континуирани надзори од стране овлашћене сертификационе куће, који додатно гарантују
континуираност у испуњавању захтева OHSAS 18001:2007.
4.1. Како успоставити систем?
Свака организација другачија, са својим јединственим пословним циљевима,
комерцијалним приступом и културом. То је разлог зашто зашто се мора бити флексибилан - то
значи приступ успостављању система мора одговарати специфичним потребама. Процес
успостављања обухвата више фаза, што је приказано на слици бр.2.
Ф А ЗА 1 .: П Р И П Р Е М Н Е А К Т И В Н О С Т И - а н а л и з а
п о с то је ћ е г с т а њ а у п р е д у з е ћ у ( G a p a n a ly s is - Ге п а н а л и з а )

Ф А ЗА 2 .: И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Ј А П Р О И ЗВ О Д А ( ус лу га , с о ф т в е р ,
п р о ц е с н и ма т е р и ја л ...)

Ф А ЗА 3 .: Д Е Ф И Н И С А Њ Е О С Н О ВА О ХС А С -а (м и с и ја , в и з и ја ,
и з ја в а о п о л и т и ц и к в а л и т е т а )

Ф А ЗА 4 .: Д Е Ф И Н И С А Њ Е П Р О Ц Е С А (к л а с и ф и к а ц и ја , о з н ача в а њ е
и м е ђ ус о б н е в е з е п р о ц е с а )

Ф А ЗА 5 .: И ЗРА Д А Д О К УМ Е Н ТА Ц И Ј Е

Ф А ЗА 6 .: И М П Л Е М Е Н ТА Ц И Ј А О ХС А С -а
(П Л А Н И П Р О ГРА М Р Е А Л И ЗА Ц И Ј Е П О Ј Е Д И Н АЧ Н И Х Ц И Љ Е ВА )
П Р А Ћ Е Њ А Р Е А Л И ЗА Ц И Ј Е УЧ И Н К А

Ф А ЗА 7 .: С П Р О В О Ђ Е Њ Е И Н Т Е Р Н Е П Р О В Е Р Е

K O R E K T IV N E M E R E

Ф А ЗА 8 .: С Е Р Т И Ф И К А Ц И Ј А С И С Т Е М А

Ф А ЗА 9 .: О Д Р Ж А ВА Њ Е С Е Р Т И Ф И К О ВА Н О Г С И С Т Е М А

Слика :2 Процес успостављања система

Припремне активности (фаза 1) обухватају анализу постојећег стања у предузећу (Gap
analysis – Геп анализа), односно анализу:
- орг. структура, систематизацију радних места,
- интерна и екстерна документа, процеса,
- ризика на радним местима, могуће ванредне ситуације,
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-

релевантне прописе и стандарде у вези са пословањем предузећа
хемиских и опасних производа,
начина рада менаџмента,
радног простора.

Имплементација OHSAS-a (фаза 6)
Усвојена решења и документа OHSAS-a презентирају се на одговарајући начин
запосленима, како би се обезбедило њихово опште прихватање и доследна примена.
У оквиру реализације дефинисаних активности, с обзиром на низ радњи, посебна пажња
се посвећује:
- управљању документима
- планирању (производња, набавка, продаја, ресурси, итд.)
- дефинисању циљева
- идентификацији и вредновању ризика
- усаглашености са законским и другим захтевима
- праћењу и мерењу ЗЗБР параметара
- руковање и складиштење опасних материја
- спровоёењу едукације
- управљање ресурсима (запослени, инфраструктура, радна средина)
- реализацији пројеката
- реализацији производа
- спровоёење продаје
- спровоёење набавке
- контролисању процеса
- анализи остварених резултата
- уреёење радног простора;
- означавање и обележавање радних просторија.
Спровођење интерне провере (фаза 7) се врши са циљем да се провери стање пословног
система са аспекта захтева стандарда BSI 18001:2007. Оспособљени проверавачи OHSAS-а из
пословног система, обављају једну или више интерних провера система како би се утврдио степен
ефективности система менаџмента квалитетом.
Сертификација OHSAS-а (фаза 8)
Сертификација система менаџмента БЗР (OH&S) представља проверу успостављеног
система менџмента од стране изабраног сертификационог тела. Према прикупљеним подацима
предузеће бира сертификационо тело, коме се пријављује за сертификацијау система менаџмента.
Одржавање сертификованог система OHSAS –а (фаза 9) са циљем да пружи предузећу
сигурност да је систем менаџмента на правом путу и да се стално побољшава.
5.

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА

Како организација да поступи при имплементацији Интегрисаних система менаџмента
(IMS) који испуњавају захтеве стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007?
За успостављање Интегрисаних система менаџмента и за побољшање процеса користи се
научни приступ заснован на Plan Do Check Act (PDCA) циклусу. PDCA циклус се везује за
побољшање процеса.
Улога лидера је од велике важности у почетној фази реализације пројекта Интегрисаних
система менаџмента. Они покрећу пројекат и одреёују приоритет процеса који ће најпре ући у
побољшање, именују тимове који ће радити на побољшању тих процеса и обезбеёују потребне
ресурсе, укључујући и алате квалитета.
У Интегрисаним системима менаџмента, који чине ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007, постоје различите интересне групе (слика 2). Усредсреёеност интересних
група је различита. У систему менаџмента квалитетом, односно у стандарду ISO 9001:2008,
усредсреёеност интересних група је на квалитету процеса, односно понуёеног производа или
услуге.
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Са друге стране, у систему менаџмента заштитом животне средине и систему менаџмента
здрављем и безбедношћу, усредсреёеност интересних група је на ризицима и ефектима на људе и
животну средину.
Табела 1: Структура 3 стандарда приказана у Plan-Do-Check-Act циклусу

Структура сва три стандарда је иста.
Стандарди ISO 14001 и OHSAS 18001 су се прилагодили стандарду ISO 9001 kojи је
настао први и који одреёује смер кретања у области система менаџмента. Као што се види из
табеле 1 сва три стандарда имају исту сврху и намену и у свим случајевима треба дефинисати
улазе и излазе. Усредсреёеност је на мерама ради побољшања резултата.
Анализирајући поједине фазе и захтеве три стандарда уочава се да сва три стандарда имају
преко 80% исте захтеве на које се само гледа кроз различите прозоре. Суштина је да се у
стандарду менаџмента квалитетом посебна пажња поклања КАРАКТЕРИСТИКАМА
КРИТИЧНИМ ЗА КВАЛИТЕТА, у стандарду менаџмента заштитом животне средине пажња се
поклања АСПЕКТИМА који имају или могу да имају утицај на животну средину и у стандарду
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менаџмента здрављем и безбедношћу пажња се поклања HAZARDIMA који могу да довео до
ризика по здравље запослених, слика 3.
Карактеристике критичне за квалитет могу да се мере у активностима процеса па је зато
потребно да се изврши снимање процеса. Тако снимљени процеси су основа и за одреёивање
аспекта и хазарда, јер су и они елементи активности. Коначан закључак је да је основа за
правилно успостављање интегрисаног система менаџмента снимање процеса и њихова анализа
кроз три различита прозора.

И С П О Р УЧИ О Ц И
ОПРЕМ Е
Љ УД С К И Р Е С УР С И

ПОВЕРЕЊ Е

________ К УП Ц И ,
Д Р УШ Т В О ,
ВЛ АС Н И Ц И

П Р О И ЗВ ОД И -УС Л УГ Е _________К УП Ц И

ИНФ ОРМ АЦИОНИ
Р Е С УР С И
Т Е Х Н ОЛ О Ш К И
Р Е С УР С И

Р И ЗИ Ц И И Е Ф Е К Т И Н А _________К УП Ц И ,
ВЛ АС Н И Ц И
Љ УД Е И О К Р УЖ Е Њ Е

П Р И Р ОД Н И Р Е С УР С И
О Т П А Д И , Е М И С И ЈЕ _________Д Р УШ Т В О , К УП Ц И ,
ВЛ АС Н И Ц И ЗА П О С Л Е Н И ,

Е Н Е Р Г И ЈА
Ф И Н А Н С И ЈС К И
Р Е С УР С И

Ф И Н А Н .Р Е ЗУЛ ТАТ И _________ВЛ АС Н И Ц И ,

Слика 3 :Различите интересне групе за интегрисани систем менаџмента

5.1. Стална унапређења
Имплементацијом и сертификацијом OHSAS 18001:2007 почиње континуирани процес
унапреёивања, кроз спровоёење побољшања насталих у процесу рада са имплементираним
Системом менаџмента заштите здравља и безбедности на раду.
Број сертификованих организација за стандард ISO 18001 је релативно мали у Србији у
углавном су то фирме које се баве:
1. Управљање пројектима, пројектовање и извоёење граёевинских радова, консалтинг и
инжењеринг услуге:
a. Пројектовањом и изградња објеката у нискоградњи и високоградњи
b. Производњом бетонских и металних конструкција, префабрикованих и
преднапрегнутих бетонских елемената,
c. Општи граёевински радови и завршни радови у граёевинарству
2. Трговина на велико,
3. Продаја индустријске опреме,
4. Инжењеринг и управљање пројектима, као и
5. Институту за трансфузију крви Србије.
Меёу првима из области образовања то је Висока техничка школа струковних студија из
Новог Сада.
6.

ЗАКЉУЧАК

Уреёен и систематизован приступ за идентификовање опасности и управљање ризиком
доприноси, како обезбеёењу здравијег и сигурнијег радног окружења, тако и избегавању настанка
инцидената/акцидената, нарушавања здравља, као и смањењу изгубљеног радног времена због
болести и повреда на раду запослених.
Увоёење OHSAS стандарда доводи до систематизације сигурносних активности и
побољшања процеса. Јача се свест о ризицима из области сигурности на раду, испуњавају се
законски захтеви у погледу сигурности на раду, води се отворена информациона политика развоја
сигурности на раду и заштите здравља што резултира континуирим побољшањима сигурности на
раду и заштите здравља. Производи и процеси се систематски испитују, а мере утврёују,
спроводе, надгледају и оцењују.
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Поред тога циљ увоёења ових стандарда јесте подизање морала запослених, мање
незадовољство, ниже премије осигурања, као и повећан кредибилитет и имиџ предузећа.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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ПРОЦЕНА РИЗИКА И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА
О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА
Симо Косић1; Божо Николић1
direktor@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
Област примене превентивних мера за безбедан и здрав рад на градилиштима (привремена и
покретна градилишта) у основи представља изузетно сложену и комплексну проблематику, што захтева да
се истој посвети посебна пажња, и то како у нормативном уреёивању тако и у непосредној примени.
Приступ процедури процене ризика на радним местима на привременим или покретним
градилиштима разликује се у односу на прописима промовисани приступ у делу утврёивања и
препознавања опасности и /или штетности на радним местима и у радној околини, што захтева допуну
постојећих прописа у овој области.
Кључне речи: превентивне мере, процена ризика, елаборат о уреёењу градилишта.

RISK ASSESSMENT AND MAKING OF STUDIES
ON CONSTRUCTION SITE ARRANGEMENT
ABSTRACT
The area of application of preventive measures for safe and healthy work on sites (temporary and mobile
construction sites) is basically a very complicated and complex issue, which requires special attention, both in the
sector of normative regulations and direct implementation.
The approach to the risk assessment process regarding workplaces at temporary or mobile construction
sites is different in relation to the approach promoted in legislation concerning the detection and recognizing of
hazards and/or harms in the workplace and the working environment, which requires amendments to existing
regulations in this area.
Key words: preventive measures, risk assessment, study of construction site arrangement.

1.

УВОД

Чињеница је да је област примене мера за безбедан и здрав рад приликом извоёења
граёевинских радова детаљније уреёена законском регулативом у односу на друге делатности,
меёутим непосредном применпм мера још увек не можемо да будемо задовољни. Посматрајући
податке из годишнјих извештаја инспекције рада лако се може уочити да је број свих врста
повреда на раду у граёевинарству, у било ком референтном периоду, знатно већи у односу на све
друге делатности.
Основни циљ овог рада је подстицање доследне примене одговарајућих превентивних
мера којима се остварује безбедност и здравље на раду на градилиштима, прописанх Законом о
безбедности и здрављу на раду (1), Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим
или покретним градилиштима (2), Законом о планирању и изградњи објеката (3) и другим
прописима, како би се у доброј мери допринело или утицало на смањење броја свих врста повреда
на раду на градилиштима.
2.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА – ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Послодавац јесте домаће или страно правно лице, односно физичко лице које запошљава,
односно радно ангажује једно или више лица, а у конкретном случају извоёачи радова на
привременим или покретним градилиштима јесу послодавци и имају обевезе послодавца у складу
са Законом о безбедности и здрављу на раду (1).
Одредбама члана 9. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (1) прописано је да је
послодавац дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини на/у којима су
спроведене мере безбедности и здравља на раду. Такоёе, одредбама члана 11. истог Закона о
безбедности и здрављу на раду (1), прописано је да је послодавац дужан да, приликом
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад
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организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља
запослених, као и да за њихову примену обезбеди потребна финансијска средства.
Послодавац је дужан да превентивне мере обезбеди пре почетка рада запосленог, у току
рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних метода
којима се обезбеёује највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, заснована на примени
прописа у области безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда,
прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и инвалидског
осигурања, и др.
Исто тако, према одредбама члана 15. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима (2) послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад
на радном месту и у радној околини на којима су примењене мере безбеднoсти и здравља на раду,
а нарочито да приликом примене превентивних мера, спроводи мере за безбедан и здрав рад
утврёене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима
(Прилог 4).
Посебно, када послодавац изводи радове на изградњи или реконструкцији граёевинског
објекта или врши промену технолошког процеса дуже од седам дана, према одредбама члана 18.
став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (1), дужан је да изради прописан елаборат о
уреёењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада.
Из наведеног, може се закључити да израда елабората о уреёењу градилишта, не ослобоёа
послодавца да у сваком слушају обезбеёује примену мера за безбедан и здрав рад на градилишту.
Ради појашњавања појединих термина, у овом случају неопходно је узети у обзир одредбе члана
2. Закона о планирању и изградњи објеката (3) по којима поједини изрази имају следеће значење,
као нпр.:
- градилиште јесте земљиште или објекат, посебно обележено, на коме се гради,
реконструише или уклања објекат, односно изводе радови на одржавању објекта;
- изградња објекта јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду и
контролу техничке документације, припремне радове за граёење, граёење објекта и
стручни надзор у току граёења објекта;
- грађење јесте извоёење граёевинских и граёевинско-занатских радова, уградња
инсталација, постројења и опреме;
- реконструкција јесте извоёење граёевинских и других радова на постојећем објекту
којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи
или технолошки процес; мења спољни изглед објекта; повећава број функционалних
јединица; утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и
животне средине; мења режим вода; утиче на заштиту природног или непокретног
културног добра и његове заштићене околине;
- припремни радови јесу радови који претходе граёењу објекта и односе се нарочито
на: граёење и постављање објеката и инсталација привременог карактера за потребе
извоёења радова; обезбеёење простора за допрему и смештај граёевинског материјала
и друге радове којима се обезбеёује сигурност суседних објеката, санирање терена и
обезбеёење несметаног одвијања саобраћаја и коришћење околног простора;
- техничка документација јесте скуп пројеката који се израёују ради: утврёивања
концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања
објекта;
- инвеститор јесте лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи
граёевинска дозвола;
- објекат јесте граёевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну,
техничко – технолошку или биотехничку целину са свим потребним инсталацијама,
постројењима и опремом, односно саме инсталације, постројења и опрема која се
уграёује у објекат или самостално изводи (зграде свих врста, саобраћајни,
водопривредни и енергетски објекти, унутрашња и спољна мрежа и инсталације,
објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни
објекти, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреацијe, склоништа и сл);
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3.

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕБОРАТА О УРЕЂЕЉУ ГРАДИЛИШТА

Узимајући у обзир одредбе члана 8. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима (2) о безбедности и здрављу на раду на привременим
или покретним градилиштима, можемо закључити да је поступак израде елебората о уреёењу
градилишта, условљен претходном проценом очекиваних ризика на односном градилишту.
Наиме, наведеним одредбама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим
или покретним градилиштима (2) прописано је де је инвеститор, односно заступник инвеститора
дужан да, пре почетка рада на градилишту, обезбеди да се изради План превентивних мера, који
заједно са техничком документацијом за изградњу објекта, у складу са прописима о планирању и
изградњи, чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним
местима и у радној околини на предметном градилишту. Процена ризика врши се у складу са
прописима у области безбедности и здравља на раду, а начин и мере за њихово отклањање чине
саставни део елабората о уреёењу градилишта који израёује послодавац.
Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да, пре почетка рада на градилишту,
обезбеди да се изради План превентивних мера, а његов садржај прописан је Уредбом о
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (2) (Прилог 5).
Тако нпр.План превентивних мера садржи:
- Шему градилишта, односно ситуациони план са подацима, као што су:
1. дужине појединих страна граёевинске парцеле;
2. висинске коте постојећег земљишта и нивелације;
3. регулационе и граёевинске линије и положај и спратност објекта;
4. положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив улице;
5. приказ објекта на коме се изводе радови;
6. радни положај опреме за рад, са уцртаним маневарским зонама код покретне опреме за
рад, односно са уцртаним манипулационим зонама код дизалица уз шематски приказ
линија заштитних ограда, запрека и друго;
7. локације радних и помоћних просторија, просторија за одмор и/или смештај и
просторија за пружање прве помоћи, са уцртаним безбедним прилазима при
коришћењу и одржавању;
8. трасе саобраћајних површина;
9. приказ локација за паркирање и одржавање возила са припадајућим просторијама, са
уцртаним безбедним прилазима;
10. приказ локација за складиштење материјала, монтажних елемената и готових
производа, са уцртаним безбедним прилазима;
11. приказ локација за складиштење опасних материја, са уцртаним безбедним прилазима;
12. приказ енергетских објеката и инсталација, са уцртаним безбедним прилазима при
коришћењу и одржавању;
13. приказ мреже питке, техничке и отпадних вода са објектима и опремом за коришћење
и одржавање и начина за спречавање приступа неовлашћеним лицима;
14. ситуацију затечених објеката на градилишту са приказом начина обезбеёења лица,
возила и ових објеката;
15. границе градилишта и начин спречавања приступа неовлашћеним лицима и возилима
и животињама.
- Опис организације и технологије извоёења радова.
План фаза и рокова извоёења појединих радова, са детаљним инструкцијама за
координацију активности послодаваца и других лица.
- Специфичне мере за безбедан и здрав рад у односу на индустријске активности у
близини градилишта.
- Специфичне мере за безбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова при
којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља
запослених (Прилог 2).
Према одредби члана 11. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима (2), координатор за израду пројекта израёује План првентивних мера
којим се одреёује уреёење градилишта и специфичне мере за безбедан и здрав рад на том
градилишту.
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Техничка документација за граёење и реконструкцију објекта израёује се као генерални
пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, извоёачки пројекат и пројекат изведеног објекта.
Садржина и врсте техничке документације прописани су Законом планирању и изградњи
објеката (3) (чл.118 до 123).Тако нпр.:
- генерални пројекат садржи нарочито податке о: макролокацији објекта; општој
диспозицији објекта; техничко-технолошкој концепцији објекта; начину обезбеёења
инфраструктуре; могућим варијантама просторних и техничких решења са
становишта уклапања у простор; природним условима; процени утицаја на животну
средину; инжењерскогеолошким-геотехничким карактеристикама терена са аспекта
утврёивања генералне концепције и оправданости изградње објекта; истражним
радовима за израду идејног пројекта и др.;
- идејни пројекат садржи ситуационо решење и податке о: микролокацији објекта;
функционалним, конструктивним и обликовним карактеристикама објекта; техничкотехнолошким и експлоатационим карактеристикама објекта; инжењерскогеолошкимгеотехничким карактеристикама терена и тла са прелиминарним прорачуном
стабилности и сигурности објекта; решењу темељења објекта; техничко-технолошким
и организационим елементима граёења објекта; мерама за спречавање или смањење
негативних утицаја на животну средину; идејном решењу инфраструктуре; упоредној
анализи варијантних техничких решења са становишта својстава тла,
функционалности, стабилности, процени утицаја на животну средину, рационалности
изградње и експлоатације, висини трошкова изградње, транспорта, одржавања,
обезбеёења енергије и других трошкова.
Ситуационо решење, зависно од врсте објекта, садржи:
1. дужине појединих страна граёевинске парцеле;
2. висинске коте постојећег земљишта и нивелације;
3. регулационе и граёевинске линије са приказом постојећих и планираних објеката са
спољним мерама, спратност планираног објекта са приказом завршне етаже или
кровне конструкције са нагибима равни;
4. положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив улице.
- главни пројекат израёује се за потребе граёења објекта и прибављања граёевинске
дозволе.
Главни пројекат садржи нарочито:
1. ситуационо решење;
2. детаљне инжењерскогеолошке-геотехничке услове изградње објекта:
3. геодетске подлоге;
4. податке о функционалним, конструктивним и обликовним карактеристикама објекта;
5. разраду техничко-технолошких карактеристика објекта са опремом и инсталацијама;
6. прорачун граёевинских конструкција, стабилности и сигурности објекта;
7. решење темељења објекта;
8. податке потребних геодетских радова у току изградње;
9. техничко решење инфраструктуре са начином прикључења и уреёења слободних
површина;
10. услове заштите објекта и суседних објеката;
11. техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта;
12. разраду мера за спречавање или смањење негативних утицаја на животну средину кроз
одговарајући технолошки процес;
13. трошкове изградње и одржавања објекта;
14. друге пројекте, елаборате и податке зависно од намене објекта.
Главни пројекат обавезно садржи и изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке
контроле, којом се потврёује да је главни пројекат ураёен у складу са локацијском дозволом и
правилима струке.
Инвеститор је дужан да прибави сагласност на главни пројекат од органа, односно
организација, када је то предвиёено условима садржаним у локацијској дозволи.
- извођачки пројекат израёује се за потребе извоёења радова на граёењу, ако главни
пројекат не садржи разраду детаља потребних за извоёење радова.
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Анализом прописаних елеманата садржаних у Плану превентивних мера за безбедан и
здрав рад на градилиштима, може се уочити да је већи број елемената садржан и у техничкој
документацији, односно да је већи бриј елемената подударан са елементима дефинисаним у
садржају техничке документације, коју инвеститор израёује за потребе граёења објекта.
Меёутим треба уочити да се Планом превентивних мера захтева разрада и специфичних
мера за безбедан и здрав рад за радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује
специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених, ако је предвиёено да се
такви радови изводе на градилишту.
Радови при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења
здравља запослених дефинисани су у Прилогу 2. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима (2), као:
1. Рад при којем се појављује посебан ризик за запослене од: затрпавања у ископима
дубљим од 1 m услед обрушавања земље, пропадања услед рада на меком или
мочварном терену или пада са висине веће од 3 m, при чему је тај ризик повећан услед
саме природе процеса рада или утицаја околине радног места;
2. Рад при којем се појављује посебан ризик за запослене услед излагања хемијским или
биолошким агенсима, односно при којем се јављају посебне опасности и/или
штетности или је за обављање тог рада прописан лекарски преглед запослених;
3. Рад при којем су запослени изложени јонизујућем зрачењу;
4. Рад у близини електричних водова високог напона;
5. Рад при којем се појављује посебан ризик за запослене од утапања;
6. Рад у бунарима, под земљом и у тунелима;
7. Рад који обављају рониоци уз употребу система за довод свежег или компримованог
ваздуха;
8. Рад који обављају запослени у кесонима са ваздухом под притиском;
9. Рад са експлозивним материјама;
10. Рад на монтажи или расклапању тешких монтажних склопова.
4.

ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ РИЗИКА НА ГРАДИЛИШТУ

Полазећи од одредаба члана 13.Закона о безбедности и здрављу на раду (1), по којима је
послодавац дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини, да утврди начин и мере за њихово отклањање и да се акт о процени ризика заснива на
утврёивању могућих врста опасности и штетности на радном месту у радној околини, на основу
којих се врши процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог, процењивање
ризика на радним местима и у радној околини приликом извоёења граёевинских радова
представља специфичност. Наиме, процедура процене ризика на градилишту у сврху израде
елебората о уреёењу градилишта, односно за послове извоёења граёевинских радова, условљена
је динамиком промене врсте послова-радова и радних активности који ёе се обављати на
градилишту у току граёења од почетка па до краја „живота” једног градилишта, променама услова
рада у току граёења везано за динамику обављања послова и промене активности у току граёења,
применом мера за безбедан и здрав рад према пословима и радним активностима у току граёења и
другим околностима, везаним за динамику обављања послова.
Врсте послова, њихов обим, време извоёења послова и други подаци потребни за процену
ризика прикупљају се из Плана превентивних мера за безбедан и здрав рад на односном
градилишту, технишке документације, одговарајућих прописа и сваке друге документације која
може послужити као извор података за спровоёење процедуре процене ризика.
Ради доследног сагледавања очекиваних послова и радних активности у процесу изградње
објекта најпогодније је спровести њихову систематизацију генерички и као такве евидентирати,
при чему треба имати у виду дефиницију радног места утврёену Законом о безбедности и здрављу
на раду (1) {„Радно место јесте простор намењен за обављање послова код послодавца (у објекту
или на отвореном као и на привременим и покретним градилиштима, и сл.) у којем запослени
борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом
послодавца”}.
Процена ризика, ради састављања елебората о уреёењу градилишта, је у суштини
преиспитивање свих очекиваних аспеката рада и радних активности на градилишту, а спроводи се
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како би се установили елементи који могу проузроковати повреду или оштећење здравља
запослених како би се уклониле опасности и/или штетности у току граёења и како би се увеле
превентивне мере за безбедан и здрав рад које ће контролисати ризик.
Као што је то већ раније наведено код процене ризика на радним местима и у радној
околини изложених променама где се ситуација и услови рада мењају, процена условљава такав
приступ који ће узети у обзир те промене. Опасности и штетности се могу сагледавати генерички,
а већ промовисани принципи за елиминацију и контролу ризика могу адекватно да се примењују
иако се радно место мења. Тако нпр. принципи и активности код монтаже скеле важе за сва
градилишта, затим активности у поступцима ископавања земље где се узимају у обзир различита
годишња доба и последице које оне имају на рад на отвореном простору, монтажа и демонтажа
већ произведених елемената, перачи прозора и сл., могу да буду процењени генерички, као
послови са низом активности.
5.

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА

Одредбом члана 8. став 3 Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима (2) прописано је да се процена ризика врши се у складу са прописима у
области безбедности и здравља на раду, а начин и мере за њихово отклањање чине саставни део
елабората о уреёењу градилишта који израёује послодавац. Из наведеног проистиче да се у сврху
процене очекиваних ризика на градилиштима и избора начина и мера за њихово отклањање
примењују принципи процене ризика промовисани Правилником о начину и поступку процене
ризика на радном месту и у радној околини (5).
Имајући у виду одредбе постојећег Правилника о садржају елабората о уреёењу
градилишта (4), по којима се елаборат за уреёење градилишта као документација израёује за
организацију и технологију извоёења радова, на основу пројектне документације, техничких
прописа, стандарда и прописа о безбедности и здрављу на раду, постојеће решење које
подразумева претходну процену ризика представља унапреёење поступка примене претходних
мера за безбедан и здрав рад на градилиштима.
Процедура процене ризика, која се спроводи у складу са Уредбом и која претходи изради
елебората, је веома сложен процес који посебно захтева укључивање компетентних лица као
процењивача. Ови процењивачи ризика морају веома добро да познају послове и радне
активности који, на основу спроведене анализе техничке документације и Плана превентивних
мера, претходе изградњи објекта приликом извршавања тих послова и који веома добро познају
очекиване опасности и штетности, односно њихове изворе и узроке везано за безбедност и
здравље на раду запослених, а који очекивано настају у поступцима извоёења граёевинских
радова. Извоёач радова (послодавац) свакако мора да води рачуна о компетентности лица која
одреёује за израду елебората и процењивање ризика, наравно у зависности од врсте послова које
треба да изводи за потребе инвеститора.Том приликом процењивачи морају узети у обзир
примену мера и норматива за безбедност и здравље на раду прописаних за радове при изградњи
објекта наведене у Прилогу 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима (2), као и у Правилнику о заштити на раду при извоёењу граёенинскох
радова (6), као нпр.уреёење градилишта; земљани радови; радне платформе и лестве; зидарски
радови; тесарски радови; армирачки радови и радови са бетоном; радови на крову; монтажно
граёење; рушење објеката; изградња путева; изградња мостова, и сл..
Када на градилишту радове изводе два или више извоёача радова, односно када деле
радни простор сваки извоёач радова дужан је да изради елеборат о уреёењу градилишта у делу
послова и радних активности које изводе његови запослени, меёутим у случају када се ради
мерама за безбедан рад у заједничком простору треба обезбедити примену члана 19. Закона о
безбедности и здрављу на раду (1).
6.

ЗАКЉУЧАК

Узимајући у обзир чињеницу да се приступ процедури процене ризика од повреде на раду
и професионалних обољења, промовисан Уредбом о безбедности и здрављу на раду на
привременим или покретним градилиштима, у извесној мери разликује од приступа процени
ризика, промовисаног Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у
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радној околини, оправдано треба очекивати да се подзаконским прописом уреди ова веома
значајна област (нпр. Правилником – елеборат о уреёењу градилишта, сметницама и сл.).
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ПРОЦЕНА РИЗИКА НА ПРИВРЕМЕНИМ И ПОКРЕТНИМ
ГРАДИЛИШТИМА
Божо Николић1, Сима Косић1
direktor@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
У раду је приказана примена методе процене ризика Високе техничке школе из Новог Сада
примењена на привремена и покретна градилишта. Иста метода је и до сада коришћена за процену ризика
радне околине при чему је градилиште приказивано као могућа радна околина. Доношење Уредбе о
привременим и покретним градилиштима (17) је утицало на формирање коначне методе процене ризика за
такву радну околину.
Дакле, на основу Елабората о уреёењу градилишта врши се за њега процена ризика, а у процену се
уклапају и појединачна радна места предвиёена систематизацијом, пројектном или извоёачком
документацијом.
Кључне речи: процена ризика, градилишта, елаборат о уреёењу градилишта

RISK ASSESSMENT OF TEMPORARY AND MOVING SITES
ABSTRACT
The paper describes the use of the risk assessment method developed in the Higher Education Technical
School from Novi Sad when applied to temporary and mobile construction sites. The same method has already been
used for risk assessment in the working environment assuming the site as a possible working environment. The
adoption of the Regulation on temporary and mobile construction sites (17) resulted in the formation of the final
method of risk assessment for such a working environment.
Therefore, on the basis of a study of construction the risk assessment is done including individual
workplaces determined by the systematization, design or construction documents.
Key words: risk assessment, construction sites, study of construction site

1.

УВОД

У досадашњим радовима (4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16) су већ описани захтеви при процени
ризика настали из методологије процене. Захтеви су искључиви и веома јасни, а основни су:
- препознати све опасности и штетности
- за препознате опасности и штетности одредити ризике
Из ових захтева произилазе и одговори као што су:
- да су процењени сви могући ризици
- да је за све раднике, обухваћене систематизацијом, израчунат ризик.
Ма како ово деловало једноставно, добити одговоре захтева веома добро познавање, не
само суштине технолошког процеса, већ и саму процену ризика. Проблеми се јављају већ од
првог тренутка у препознавању радног места на шта није ни мало једноставно одговорити, затим
препознавање опасности и штетности, одреёивање ризика за сваког радника на бази формиране
методе процене ризика.
Проблем се увећава тиме што у сваком процесу рада имамо присуство и радне околине.
Ово наговештава да процена ризика мора имати два тока: процена за радно место и друго, за
радну околину. Питање је може ли се једном методом дати одговор на понуёена питања.
Све до сада речено је обраёивано у низу радова и управо метода која је формирана на
Високој техничкој школи у Новом Саду (4) је таква да је о напред реченом воёено рачуна, у
смислу давања одговора на све то. Сва ова питања нису хипотетичка, она су стварна а проистичу
и из захтева Правилника о процени ризика (2).

1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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2.

МЕТОДА ПРОЦЕНЕ

У радовима је описана прихваћена метода процене ризика. Први начин процене се односи
на појединачна радна места и најчешће се користи за производна радна места. Рачунање ризика се
врши тако што се из таблица вероватноћа догаёаја, његове фреквенције и величине штете бирају
за њих вредности и рачуна ризик по формули
R=V*F*H

Вероватноћа дешавања (V) / Контакта са опасношћу
Скоро немогуће – могуће само под екстремним околностима
Врло мало вероватно – али ипак могуће
Мало вероватно – али се може десити
Могуће – али није уобичајено
50% могуће
Вероватно – није изненаёење
Вероватно – треба очекујивати
Извесно – сигурно ће се десити

0, 06
0, 39
1, 16
2, 53
4, 63
7, 57
11, 48
16, 46

Овде је испоштована већ позната методологија процене ризика, при чему су у делу који се
односи на опис технолошког процеса, машина и организације рада, уграёене одреёене мере као
превентивне. То би могло најбоље да се види на следећој шеми.

Анализа ризика када је технолошки процес у току
Одреёивање вероватноће настанка повреде, обољења или оштећења здравља и величине
штете могуће је одредити и на други начин. Оне зависе од времена изложености радника
опасности и од стања заштите. Што је време или учесталост изложености радника веће,
вероватноћа појаве акцидента ће бити већа. Обрнуто томе, утицај стања заштите је такав, да боље
стање заштите одговара мањој вероватноћи настајања акцидента.
Стање заштите, односно примене мера безбедности и здравља на раду, огледа се у
примени основних и посебних мера. Ове мере се односе на исправност и поузданост средстава за
рад, услове рада, начине рада, вештине, навике и тако даље. Методе које чине подршку оцене
могу бити научне, статистичке и најчешће сама процена.

30

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

Матрица вероватноће штете (на основу оцене стања заштите) и фреквенције

С обзиром на сазнање од чега зависи ова вероватноћа и њу је могуће одредити из матрице
приказане табелом. Елементи матрице су учесталост или трајање опасности и стање заштите или
могућност повреде.
Да би се оценио степен заштите за свако радно место се мора извршити анализа примене
општих и посебних мера и примена прописа из области рада, здравствене и социјалне заштите
(18). Анализа подразумева упореёивање стања на радном месту са стањем какво би требало бити
у складу са прописима, стандардима и актима. Резултат пореёења је оцена усклаёености „да“ или
„не“.
Очигледно је присуство два приступа процени ризика са захтевом да би било практично
да се на исти начин изврши процена ризика на радном месту и у радној околини. Погодност тога
би била могућност пореёења квантитативних вредности ризика на радном месту и у радној
околини.
Из табеле вероватноће успостављена је математичка зависност вероватноће и променљиве
x представљене односом лоших оцена стања (n) и укупног броја посматрања (у овом случају N =
8), и она је дата у следећој табели и у дијаграму.
ВЕРОВАТНОЋА ДЕШАВАЊА
18
y = 0,062x 2,705
16
ВЕРОВАТНОЋА ДЕШАВАЊА

15
14
12
10

10

8

8

6
5
4
2

2

1,5

1
0,033

0
0

1

2

3

4

5

КАТЕГОРИЈА ИЗ ТАБЕЛЕ

Формула за израчунавање ризика сада има облик:
R = f (x) * F * Н
Где је, f(x) = 16, 46 x 2, 7
x = n/N,
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f(x) – вероватноћа догаёаја
n-број негативних оцена стања заштите
N-укупан број оцењених величина стања заштите
Процена ризика у радној околини врши се на бази израчунавања вероватноће догаёаја f(x)
на основу оцена величина стања заштите у радној околини (10) и према, за овакав начин,
добијеној математичкој зависности.
При овоме оцењиване величине стања заштите морају имати потпору у законској
регулативи и техничким прописима (3, 7).
3.

НИВОИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Структура сваког предузећа је различита, али би се ипак уопштено могло рећи да је
предузеће ограничен простор у чијем саставу се налазе отворен простор или двориште (фабрички
речено „круг“), који користе сви запослени краће или дуже време и одреёени објекти као што су:
управна зграда, у којој ради одреёен број радника, са спратовима, етажама и канцеларијама, затим
погонска хала или неки други радни простор и коначно, појединачно технолошки препознато
радно место.
Тако ће један радник имати ризике радних места и радних околина у којима борави током
свог радног времена. Ризици појединих радника, очигледно је да могу бити различити.
Неки радници могу имати и ризике других, рецимо ризик возача, ако користе возило.
Сви ови ризици ће зависити од учесталости изложености радника опасностима, па метода
мора уважити ово, тако да је нормалан случај да за потпуно исти посао два радникa имају два
различита нивоа ризика, ако су им учесталости изложености опасностима различитe.
Коначно, могући нивои процене ризика су:
- ниво локације предузећа
- ниво објекта у оквиру предузећа или дела објекта (спрат зграде, просторија на спрату,
погонска хала, градилишта, рад на отвореном и други радни простор
- ниво специјалног радног простора и канцеларије за административна и непроизводна
радна места
- ниво радног места
Као радна околина су у горњем примеру представљени предузеће, објекат, етажа, хала,
радне просторије, а нема никаквог разлога да се овај низ не настави са градилиштем,
пољопривредном површином, гробљем, трафо станицом, парком и тако даље.
За сваки од наведених нивоа, када се врши процена ризика мора се навести који радници
су изложени ризику, при чему један радник може бити укључен у процену на више нивоа.
Овако добијени различити ризици за једног радника морају бити јасно и појединачно
презентовани да би се добила чиста представа о свим ризицима. То се мора подржати и
систематизацијом, тако што се за радно место по систематизацији морају препознати сви ризици
којима је радник изложен у току рада, као што је приказано на примеру у следећој табели.
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4.

ЕЛЕМЕНТИ УРЕДБЕ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

Према Уредби (17) оно што утиче на процену ризика на градилиштима је прилично јасно
дефинисано Уредбом и доста интересантно, а то је: послодавац и сва друга лица су дужни да
испуне неке минималне мере у обезбеђивању примене превентивних мера на привременим или
покретним градилиштима, у фази израде пројекта и извођења грађевинских радова.
Тако је обезбеёен знатно јаснији и квалитетнији приступ процени ризика на
градилиштима.
Пре почетка рада на градилишту инвеститор је дужан да уради план превентивних мера и
техничку документацију за изградњу, који су основа за процену ризика. Мере за елиминацију,
смањење и отклањање ризика чине саставни део елабората о уреёењу градилишта.
У складу са Уредбом, план превентивних мера који се односи на фазу пре почетка рада
садржи првенствено:
- шему или ситуациони план (елементи градилишта или објеката, саобраћајнице,
складишта, енергетски објекти и инсталације и слично)
- организација и технологија граёења
- фазе и рокови изградње
- специфичности активности у околини
- специфични радови (рад на висини или дубини, присуство хемијских агенаса,
зрачења, високи напон, опасност утапања, рад у бунару и под земљом, ронилачки
радови, радови под притиском, присуство експолозивних материјала и тешки
монтажни склопови).
У фази извоёења радова нарочито се примењују превентивне мере које се односе на:
- уреёење градилишта
- приступачност радним местима
- материјале који се користе
- средства рада и инсталације
- складиштење и уклањање материјала
- сарадња на градилишту
5.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ПОСЛЕ УРЕДБЕ

Сада процена ризика није питање примене методе, већ како дефинисати нивое процене и
које ћемо елементе стања оцењивати на различитим нивоима. Осим тога, потребно је уочити
разлику у процени ризика уопште и процени ризика на привременим и покретним градилиштима.
Код процене ризика уопште, технолошки процеси су већ постојећи и процена ризика се врши на
основу постојећег стања, без техничке документације, јер се ради према стварном стању. На
градилиштима, процена ризика се може вршити једино на бази техничке документације и то је
основна и једина разлика.

Анализа ризика пре почетка рада(на основу техничке документације)
Код процене ризика на градилишту потребно је издвојити два значајна момента. Први, да
процена ризика на основу техничке документације подразумева вероватно веће измене у процени
ризика када се градилиште формира, а исто тако и у току градње. Без обзира што је и
Правилником (2) дата обавеза измене акта у неким ситуацијама и Уредбом, чак и роком
предвиёена, овај процес треба пажљиво организовати како би се одговорило на све захтеве.
Друго, извоёачи радова су, у односу на стабилне технологије, у неповољнијем положају
јер за свако градилиште морају радити процену ризика, а то може бити и више пута годишње.
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Зато је од великог значаја да се формира таква метода да се овај овај проблем сведе на разумну
меру.
Имајући у виду могуће мере, врсте градилишта и радова, нивои процене ризика на
градилишту би били

Нивои процене ризика за градилиште

Ниво први. Само градилиште и његова веза са прилогом 5 из Уредбе. То је план
превентивних мера које се обезбеёују пре почетка рада. Из овог прилога треба користити
елементе у циљу дефинисања величина стања. Овај ниво процене је различит за свако градилиште
и не може се „копирати“. На овом нивоу није очекивано да се јављају нове опасности и
штетности, уствари на очекују се промене ризика током времена.
Ниво други. Део градилишта или део објекта који се налази у изградњи и везан је са
прилогом 4 из Уредбе. То је преглед мера за безбедан и здрав рад, општих и посебних, које се
користе за оцењивање величина стања. Такоёе, не може бити копиран за процену ризика другог
градилишта. Овај ниво процене временом може да се значајно мења, па треба бити пажљив.
Трећи ниво. Односи се на процену ризика при специфичним пословима, наведених у
прилогу 2 Уредбе. Ова процена је на нивоу радног места, као врста посла, специфична је и мора
се увек посебно рачунати ризик. Процена је веома употребљива за примену на другом
градилишту али није поуздано копирати је без претходне провере.
Четврти ниво. То је процена ризика класичних граёевинских послова – радних места,
као што је зидар, тесар и слично. Ове процене се могу копирати за различита градилишта, што
треба имати у виду при примени методе.
Пример процене ризика градилишта приказан је у табели. Постојећи нивои су:
- Први ниво, градилиште у некој од градских улица. На основу оцена величина стања,
првенствено из прилога 5, који је исти за сва градилишта, одредиће се функција
вероватноће f(x), а из табела штета и фреквенција, и одредити ризик. Овом ризику су
изложени сви који се наёу на градилишту, сразмерно фреквенцији – трајању
присуства.
- Други ниво, је зграда која се гради на том простору. Ризик се одреёује на бази оцене
величина стања наведених у прилогу 4. Даљи коментар је као за први ниво, дакле
користиће се исти образац за све објекте на различитим градилиштима.
- Трећи ниво, је једини специфичан рад на висини – на скели, који се може копирати
када се једном уради. Овом ризику су изложени само они радници који се стално или
повремено налазе на висини – скели.
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-

-

Четврти ниво, зидарски и други граёевински радови, као и сви послови који се изводе
на градилишту чији се ризици могу додати појединцима. Сви елементи ризика се
одреёују из табела методе.
Додатни ниво, могућ је например ако се набављачу додели ризик возача, нормално,
редукован у сразмери са фреквенцијом- учесталошћу и трајања ове активности.

-
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6.

ЗАКЉУЧАК

Метода процене ризике је метода Школе и није ни била предмет анализе
овог рада. Део методе су и нивои процене који су коришћени. У овом делу није било потребе
ништа мењати јер је метода изузетно применљива и за градилишта. Оно што је овде ново, па чак и
специфично, али веома позитивно, то је да се процена ризика врши на основу техничке
документације. На тај начин су практично све мере превентивне.
Ово је значајно због тога што даје начин да се ризик спречи, или у највећој мери спречи, и
да се тако остави мање простора смањењу или елиминацији ризика. То је најбољи пут за стварање
безбедног радног места са занемарљивим ризицима.
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ОПСТАНАК У ТАЈГИ У ЕКСТРЕМНИМ СИТУАЦИЈАМА
A.V.Grjazkin1
lesovod@bk.ru
РЕЗИМЕ
У овом раду су систематизована кључна правила и подаци о безбедном преживљавању у условима
индивидуалног опстанка лица у шуми. Такви подаци могу бити од користи стручњацима, али и
спортистима, туристима, радницима у шумарству, и свим онима који се задесе у шуми.
Област тајге - специјални биом где је пре свега потребно знање и вештине преживљавања у
условима индивидуалног опстанка. Клима у тајги је сурова. Лета су кратка и врела, а зиме дуге и хладне. У
летњем периоду температура може достићи 30-35 ºС, а зими пада на 40-55 степени. Друга карактеристика
тајги је непостојање путева. Ситуацију погоршава знатна површина територија под мочварама. За опстанак
у овим условима потребно је мобилисати све ресурсе људског тела.
На свим степенима свог развоја човечанство је повезано са окружењем, са биљкама. Биљке дају
човеку не само храну и склониште, већ и одмор, здравље. Оне често постају својеврсни предсказивачи,
помажу да се оријентишете по крају, и оно главно - помажу да се преживи у условима индивидуалног
опстанка у случају екстремне ситуације.
Кључне речи: опстанак у тајги, екстремне ситуације, шума, Русија, Сибир, превазилажење стресних
стања, заштита од негативних утицаја фактора из околине, потрага за водом, потрага за храном, одреёивање
положаја.

SURVIVAL IN A TAIGA AT EXTREME SITUATIONS
ABSTRACT
In this article key rules and data on safety of life in the conditions of an independent survival of the person
in forest are systematized. Such data can be useful to experts, and also for sportsmen, tourists, workers of a forestry
and all to those who happens in forest.
Taiga zone – a special biome where necessary knowledge and skills of a survival in independent living
conditions are necessary first of all. The taiga zone differs a severe climate. Short hot summer and long cold winter.
In the summer the temperature here can rise to 30-350˚С, and in the winter – to fall to 40-55 ˚С. Other feature of a
taiga zone – absence of roads. This position is aggravated with a considerable quantity of boggy territories. For a
survival in these conditions it is necessary to mobilize all resources of a human body.
On all extent of the development the mankind is connected with environment, with plants. Plants give to
the person not only food and a shelter, but also rest, health. They quite often become original foretellers, help to be
guided by districts, and the main thing – help to survive in the conditions of independent existence at occurrence of
an extreme situation.
Key words : survival in a taiga, a extreme situations, forest, Russia, Siberia, overcoming of a stressful
condition, protection against an adverse effect of factors of surrounding environment, water search. food search,
definition of the site.

1.

INTRODUCTION

In language of many Siberian people a word "taiga" means the mountains covered with forest.
In geographical sense is a huge territory, the area more than 10 million км2. The taiga zone, the
largest in territory of Russia, is stretched from Scandinavia to coast of Pacific ocean, from polar tundra to
foothills Tjan-Shanja (fig. 1).
Before the people who have appeared in the conditions of independent existence, from first
minutes there is a number of urgent problems of a survival.
1. Overcoming of a stressful condition.
2. Protection against an adverse effect of factors of surrounding environment.
3. Water and food search.
4. Definition of the site.
1

The St.-Petersburg, state forest technical academy, 194021, Russia, St.-Petersburg, the Institute lane, the house 5, ЛТА.
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2.

STRESS OVERCOMING

It having appeared in an emergency situation not all are capable to the immediate, realized
actions. The most part of people, approximately 50 - 75 %, appears in a condition of original
stupefaction, a panic. 12 more - 25 % of people run into a hysterics. And only the others of 12-25 %,
having kept self-control, quickly estimate developed conditions and operate reasonably.
In the conditions of independent existence the stress amplifies feeling of hunger, thirst. It is
known that the person can do without food for an appreciable length of time, keeping working capacity,
however starvation lasting many days, and in particular at a water lack, weakens an organism, reduces
mental stability and stability of the person to influence of external factors. Thus quite often there is a
despondency which is aggravated with unsuccessful attempts to orient, find water and food. To exclude
it, it is necessary to occupy itself with performance of urgent duties.
The difficult situation when the person has appeared in the winter in a taiga without meal. In this
case it should begin with measures on protection against a cold. It is necessary to construct a refuge, to
make fire, to cook food. Right after it it is necessary to orient.
3.

EXPLAINING THE GROUND

Wherever there was a person as a result of an emergency, it should orient, define the site. In the
absence of a compass it is possible to resort to the help of the sun, stars, plants.
To orient at night in northern hemisphere it is the most easier across North star which is located
over the North Pole. To find it in the night sky the constellation the Big Dipper having a characteristic
outline of a huge ladle with the handle helps. If through two extreme stars of a ladle to draw an imagined
straight line, and distance between them to postpone on this line five times on the end of last piece the
bright star will be visible is and there is North star.
Local midday is defined by means of a pole in length by of 1-1, 5 m and several pegs. A pole
stick in the earth strictly vertically (it easily to check up the most elementary plumb), and then, in process
of sun approach to zenith, mark pegs edge of the shade rejected by a pole. A shade, moving, it is
gradually shortened, and that moment when it became the shortest, and is local midday, i.e. sun passage
through the given meridian.
In wood there are live compasses which can specify a right way even cloudy day when the sun it
is not visible. It is necessary to leave on by liang in pine to a pine forest, and to consider on trunks of
trees begin to flow pitches. On the one ¬ Noah from the parties of droplets crystallized pitches much
more, than on others. It because hot beams of the sun here got, under the influence of heat sap was
allocated here more intensively that is, this party of a trunk specifies in the south.
However it is not necessary to rely only on one examples that. There can be exceptions. If once
again and more attentively to survey trunks of pines on them from the earth and almost to a crone lasts
dark on Lozano. It is connected by that here the bark is always more damp than from other parties of a
trunk, therefore is fast occupied by seaweed and mosses. The matter is that during a rain the bark surface
becomes wet simultaneously, and the trunk non-uniformly here dries up. It is more than heat on South
side, here the moisture evaporates faster. On North side the bark is in a shade, it is more dark. Hence, the
dark strip on trunks of trees is always turned to the north.
At novaniya a trunk there is more than moss and lichens there where there is less than light. Well
it is appreciable on an aspen. On trunks of a birch from South side the bark white, pure, and with
northern is more densely covered triangle schinami, outgrowths, dark stains. About 400 kinds of plants
can be foretellers of weather conditions. Centuries-old supervision of people over wildlife, and first of all
behind plants, are taken as a principle long-term forecasts.
4.

CHOICE OF A PLACE AND LODGING FOR THE NIGHT ARRANGEMENT

It having appeared in an extreme situation one, in a taiga the person should organize time
parking, construct a refuge of improvised materials, dissolve a fire, extract food.
The correct choice of a place will allow to avoid many inconveniences further. Is better to settle
down nearby from a stream, where there is a dead wood always to have near at hand a stock of dry fire
wood.
As time shelter the canopy, a tent, a dugout can serve. The choice of type of shelter will depend
on ability and a physical condition of the person as the building material in wood is always.
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Is more convenient pitched a tent (fig. 2). It is under construction quickly. For this purpose it is
necessary to prepare some poles in length about two meters. One of them (bearing) to lay in forks of the
next trees at height of 1, 5-2 meters, and other poles - on either side of bearing under the necessary bias.
On these poles stack cross-section, smaller diameter and already on them - fir twigs, a bark and any other
material, suitable for these purposes. It is possible to bind also poles fir twigs for giving of durability of
all design, ie to make a wattle fence.
On each party, beginning from below, tiled, the fir twigs or a bark keeps within. Of fir twigs or a
dry moss do a laying. It should be a sufficient thickness In the absence of the tool it is possible to build a
wall from the condensed snow with upwind of the parties.
If there is no fire, in this case the lodging for the night should be organized in another way. It is
necessary to dig out a hole in snow depth about one meter. Other sizes - in compliance with growth of
the person. On a bottom to lay a thick layer of fir twigs and any dry material. From above to put 4-6
cross-section poles and on them to impose fir twigs. If there is a canvas, a film at first the hole is closed
by a film, and on it the fir twigs keep within. To spend the night in such hole is many times warmer, than
open-air.Fire cultivation
The fire in a taiga is light, heat, a cosiness and a hot meals. The fire in a taiga is dry clothes and
an excellent signal for rescuers.
Before fire cultivation it is necessary to prepare a place and to prepare dry fire wood. For fire
kindling it is necessary to type as much as possible a dry material: branches, the bark pieces, the dried up
moss. The best material for this purpose - bark in deciduous wood and Circa - in coniferous. To plant a
fire under a tree it is impossible. About it we were told by Jack London in the story "Fire". The snow
which has accumulated on branches, can fall, put out fire and cause a lot of harm.
There is a set of kinds of fires which use depending on mission. For example, the fire is most
convenient for cooking and drying clothes "tent" (fig. 3), giving the big, equal flame. The fire "the star"
made from 5-8 zvezdnoobrazno of located dry pieces which shift in process of combustion to the center
(fig. 4) is suitable for this purpose. For heating during a lodging for the night or in cold weather on a
thick trunk a fan stack 3-4 short pieces. Such fire is called "taiga" (fig. 5). For heating for an appreciable
length of time use a special fire - «nodey. Two-three dry trunks stack one on another, and between them
put a kindling. At gradual burning on all length of logs heat considerable quantity is allocated.
The situation is much more difficult, when the person in a taiga has appeared without matches.
But also in this case the exit can be found. Truth to kindle a fire it is necessary in more labor-consuming
ways. The first variant - by means of a flint and steel. As a flint it is necessary to pick up a stone of firm
breed, and flint any piece of a steel (a knife, an axe, etc.) will serve. Fire cut sliding blows flint on a flint,
holding them as it is possible more close to the crushed dry leaves, a moss, cotton wool.
The second variant - getting of fire by a friction. For this purpose it is necessary to make an
onions, a drill and a support. The onions can be made of a trunk of a bird cherry, a birch, hazel or other
breed in the thickness of 2-3 sm and a piece of a rope as a bowstring. As a drill the pine or fur-tree
branch in the thickness in a pencil, pointed with one end can serve 25 to 30 cm long. For a support it is
necessary to pick up a dry stump from firm wood (an oak, a maple, a birch). A support clear of a bark
and drill a knife hole depth to 1, 5, the Drill see, having wrapped up once a bowstring, insert the sharp
end in the hole round which stack a tinder. Then, pressing a drill to hole, quickly move onions back and
forth. As soon as zatleet, it it is necessary to inflate and put a tinder in a kindling prepared in advance.
5.

FOOD SEARCH IN A WINTER TAIGA

In a taiga, even during the winter period, it is possible to find always mushrooms, nuts, acorns,
and on coast of wood lakes, стариц always there are rhizomes of water plants. More often than others is
Rogoz (Typha angustifolia L.). In food fleshy rhizomes and the welded or roasted young runaways
containing to 46 % of starch are used.
It is possible to use fruits and seeds of many trees – a nut, a pine and a fur-tree. The fallen down
acorns, nutlets of a pine cedar are quite edible. Kidneys of trees and bushes are very nutritious. To use in
food it is more preferable than a kidney of deciduous breeds.
In the conditions of a winter taiga it is very important to provide itself with hot water. Even if
there is no habitual ware, water can be heated up to boiling and even something to weld without ware.
For this purpose (the birch, a linden, an elm) make the elementary capacity of a bark of trees and fill with
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water. Warm stones on fire lower in the prepared capacity with water. Enough several receptions to
finish water to boiling.
6.

TRANSITIONS ON A SNOW-COVERED TAIGA

Transition in a taiga during winter time when the snow cover reaches a meter thickness is
extremely combined and doesn't maintain weight of the person. Therefore, there where there is a
possibility, it is better to move on channels of the frozen rivers, observing thus necessary safety
measures. So, it is necessary to remember that the current usually destroys ice from below, and it
becomes especially thin under snowdrifts at steep coast.
All obstacles in river ice are better for bypassing, in places of bends of the rivers it is necessary
to steer clear of steep coast where a current faster and ice therefore is more thin. Often after freezing of
the river the water level decreases so quickly that under thin ice the pockets representing the big danger
to the pedestrian are formed. On ice which seems insufficiently strong, and there are no two ways about
it, move on all fours. During spring time ice happens is most thin on the sites which have grown with a
sedge, рогозом, a reed, at the flooded bushes.
To survive in a taiga it is possible even alone, without the weapon and without the necessary
tool. Composed survivals in extreme conditions: a physical condition, experience of forwarding work in
wood, skills got personally. Good help in it is savoir vivre of northern people, for which daily struggle
for a survival – usual way of life.
7.
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ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ У ФУНКЦИЈИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ
Нада Мачванин1, Бела Прокеш¹, Јелка Родић-Стругар2
nmacvanin@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Организациону културу можемо дефинисати као: систем претпоставки, веровања, вредности и
норми
Понашања које су чланови једне организације развили и усвојили кроз заједничко искуство, који су
манифестовани кроз симболе и који усмеравају њихово мишљење и понашање. Примећено је да снажна и
јединствена организациона култура значајно олакшава и убрзава процес координације запослених. Наиме,
јединствена и снажна култура подразумева да постоји конзистентан, стабилан и хомоген систем
претпоставки и веровања, којих се у свакодневном раду и понашању у организацији придржава већина
запослених. Организациону климу стварају запослени у организацији, који својим искуствима, знањем,
понашањем дају обележје сваке организације, кој је специфично, на себи својствен начин. Сваки запослени
доприноси стварању организационе културе и климе. Здрава радна организација је она чија организациона
култура, организациона клима и организациона пракса ствара окружење које промовише физичко и
ментално
здравље
запослених,
као
што
промовише
продуктивност
и
организациону
ефикасност.Слутогенетски приступ здрављу подразумева приступ ка јачању здравственог и сваког другог
потенцијала индивидуе, групе и друштва орјентисан ка проналажењу узрока здравља, а не болести.
Кључне реч: Организациона култура, промоција здравља на раду, салутогенеза

HEALTH PROMOTION AT WORK AS A FUNCTION OF ORGANIZATIONAL
CULTURE
ABSTRACT

Organizational culture can be defined as: a system of assumptions, beliefs, values and norms of
behavior that are members of an organization to develop and adopt the common experience that are
manifested through symbols, and that drive their thinking and behavior. It was noted that a strong and
unique organizational culture greatly facilitates and accelerates the process of coordination of employees.
Specifically, the unique and strong culture means that there is a consistent, stable and homogeneous
system of assumptions and believes, which are in daily work and behavior in the organization adheres to
most employees. Organizational climate create an employee in the organization, their experience,
knowledge, behavior characteristic of any given organization, which is specific, in their own way. Each
employee contributes to the creation of organizational culture and climate. A healthy organization is one
whose organizational culture, organizational climate and organizational practice creates an environment
that promotes physical and mental health of employees, such as promoting productivity and
organizational efficiency. Slutogenetski approach to health includes access to the strengthening of health
and any other potential individuals, groups and society oriented toward finding the causes of health, not
illness.
Key words: Organizational culture, health promotion at work, salutogenesis

1.

УВОД

Постоје многе дефиниције организационе или корпоративне културе. Бројност
дефиниција организационе културе последица је релативно новог - младог концепта. Једна од
најшире примењиваних дефиниција је дефиниција Едгара Шајна. „Организациона култура је
схема заједничких претпоставки које је нека група научила док је решавала своје проблеме у вези
са спољном адаптацијом и унутрашњом интеграцијом, која се довољно добро показала да би
могла да се сматра валидном и стога је пожељно да је нови чланови уче као узор за правилно
1
2
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схватање, размишљање и осећање у вези са тим проблемом.” Шајн сматра да култура постоји на
три нивоа: примарни фактори, прокламоване вредности и основне претпоставке. Примарни
фактори подразумевају ствари које заједно дефинишу неку културу и откривају је онима који
обраћају пажњу на њих. Ту спадају производи, услуге па чак и схеме понашања чланова
организације. Прокламоване вредности су објашњења која дајемо када образлажемо зашто радимо
неке ствари. Основне претпоставке представљају веровања која чланови организације прихватају
здраво за готово. Култура прописује како се правилно раде ствари у организацији често и кроз
неизговорене претпоставке. Значај организационе културе проистичу из њеног утицаја на
пословање и пословне резултате oрганизације. Постоји снажно уверење да је за успешан рад
организације неопходна и организациона култура одреёених карактеристика и садржаја. Утицај
организационе културе на успешно функционисање предузећа може бити одреёена и следећим
факторима:-Организациона култура је веома значајан фактор у доношењу стратешких одлука.Организациона култура је значајна за пословање организације као детерминанте њене
способности да се променама прилагоёава окружењу.-Организациона култура представља
механизам координације у организацији.-Организациона култура може бити врло ефикасан
механизам контроле понашања запослених.-Организациона култура је добар мотиватор. Значај
организационе културе можда је најверније осликан у радовима Т. Питерса. Аутор истиче да је,
без изузетка, доказано да су доминација и кохерентност есенцијални квалитет врхунских
компанија. У тим компанијама запослени у већини случајева знају шта треба да раде, јер постоји
кристално јасно мноштво примарних вредности. Што је култура јача и усмеренија на тржиште
мања је потреба за приручницима политике пословања, организационим нацртима или детаљним
процедурама и правилима. Садржај организационе културе детерминисан је когнитивним и
симболичким елементима. Когнитивни елементи културе обухватају све оне категорије које
креирају зајдничко мишљење и понашање људи у организацијама. Симболички садржај културе
обухвата све оно што настаје као резултат или последица заједничког мишљења и понашања
чланова организације. Док су когнитивни елементи у главама људи и не могу се директно открити
дотле су симболи видљиви у свакодневном животу организације. Основни когнитивни елементи
организационе културе су: претпоставке, вредности, веровања и норме понашања. Припадници
једне културе придају иста значења спољним стимулансима и разумеју свет око себе на исти
начин зато што деле заједничке претпоставке, вредности и веровања о том свету. Ове когнитивне
категорије су у психи људи организоване у когнитивним структурама које се називају
интерпретативне шеме. Оне представљају оквир у којем се одвија процес интерпретације или
придавања значаја спољним стимулансима. Значи, претпоставке, веровања и вредности креирају
заједничка значења као компоненте интерпретативних шема. Запослени у организацији развијају
интерпретативне шеме које им омогућавају брзу и лаку интерпретацију појава и односа у њима.
Као и друге шеме, интерпретативне шеме, које чине садржај организационе културе су настале
кроз заједничко искуство чланова организације. Организациона култура је специфична за сваку
организацију управо зато што свака организација има своје специфично искуство из којег су се
развиле интерпретативне шеме њених чланова. Симболичким садржајем организационе културе
обухваћено је све оно у организацији што за њене чланове има неко значење. симболи су ствари,
речи, поступци или појаве које значе нешто више или нешто друго него што су они сами. Симбол
је видљив демонстрант организационе културе. Симболе чине сви материјални и нематеријални
објекти и појаве који су настали као продукт заједничких претпоставки, вредности и веровања
чланова организације. Најједноставнија подела симбола је она која препознаје три групе:
материјалне, семантичке и бихејвиористичке. Меёу истраживачима организационе културе
потврёено је мишљење да лидер може веома много да утиче на њену културу, али да она није
потпуно у његовим рукама. Издиференцирана су два начина којима лидер може да утиче на
организациону културу. Први механизам утицаја је решавање проблема екстерне адаптације и
интерне интеграције кроз који настају претпоставке, веровања, вредности и норме о култури
организације. У том процесу лидер има фаворизовану позицију да управо он иницира начин
решавања наведених проблема. Уколико ти принципи и приступ проблемима буду успешни они
ће се трансформисати у културне вредности и веровања запослених. Други механизам утицаја
лидера на културу предузећа је директно модификовање свести запослених. У том процесу лидер
дефинише реалност запослених одреёујући тако уместо њих значење света који их окружује.
Структурирајући и објашњавајући реалност уместо својих запослених, лидер обликује културу
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групе или организације према сопственој менталној шеми. Организациона култура ће, када
постоји јак лидер, одржавати његов поглед на свет и бити његова ментална шема пројектована и
примењена на организацију и оно што се дешава у вези са њим. Специфична култура
организације, у суштини представља начин на који се групе годинама организују да би решиле
проблеме или одговориле на изазове који се пред њих постављају. Култура треба да буде
развијена од стране организације тј. менаџмента, а затим прихваћена или научена. Људи постају
„обојени" начинима понашања, размишљањем и осећањем карактеристичним за организацију у
којој раде. Организациона култура представља стечено знање и искуство које појединац користи у
развоју свог организационог понашања. Организациона култура је ужи појам од климе и
манифестује се - уместо у друштву и његовим институцијама у целини у микросоцијалном
окружењу, односно у организацији.
1.1. Карактенстике организационе културе
Основне карактеристике организационе културе су следеће:
- Стиче се (нема генетско, односно биолошко порекло);
- Дељива је (култура није специфичност појединца; она се дели и меша измеёу чланова
организације
- Трансгенерацијска је (преноси се са генерације на генерацију);
- Симболичка је (заснива се на људској карактеристици презентовања једне ствари уз
помоћ других);
- Адаптивна је (заснива се на способности људи да се прилагоёавају средини и
догаёајима)
Култура је укорењена у вредностима, веровањима и претпоставкама које носе чланови
организације и налази се дубоко у структури организације. Супротно томе, клима се односи на
оне аспекте окружења које чланови организације свесно уочавају. Сугерише се да је клима везана
за перцепцију и да је описна. Најједноставније је дефинисати организациону климу као начин на
који љјуди опажају (како виде и осећају) културу која постоји у њиховој организацији. Чарлс
Хенди је у својој књизи,, Богови менаџмента" предложио 4 основне врсте културе које се могу у
већој или мањој мери наћи у организацијама, која је у складу са њиховим карактеристикама.
Аутор је повезао организациону културу са четири бога из грчке митологије (Зевс, Аполон, Атина
и Дионис). Основне културе које се могу наћи у организацијама према њему су следеће:
Култура улоге: Често се означава и као бирократска јер у њој постоје јасно дефинисане
процедуре понашања, ауторитети и описи улога. Координација се обавља с врха. Моћ произилази
из позиције, а у мањој мери зависи од експертности особе. Промене је тешко спровести. Промена
је веома спора и често доноси само страх. Ова култура је базирана око посла (посао заузима
централну позицију) пре него око личности. Њена снага је у њеној предвидивости и стабилности,
док су њене слабости нефлексибилност, инерција, затвореност и споро реаговање.Ово је
организација са јасно израженим хијерархијским нивоима. Велика затвореност ове врсте
организација може да створи потешкоће по питању ефективности таквог система. Често се измеёу
различитих одељења стварају баријере. Због своје оријентације ка улози, ова култура може да
постане „безлична". Ово је култура бога Аполона, који је бог реда и правила. Култура Аполона
креира високо структурирану, стабилну компанију, бирократски прецизне описе послова, често са
само једном врстом производа. Култура улоге је она у којој је рад контролисан процедурама и
правилима и улога или опис посла су далеко важније од особе која их носи. Моћ је повезана са
позицијом, а не са људима .
Култура задатка: Карактерише мрежне организације. У питајњу су мале организације
које_се удружују. и осарадјују како би реализовале пројекат. Нагласак је на резултатима и томе да
се посао уради. Појединци имају слободу одлучивања, и контролу над својим послом. Ова
култура је флексибилна и адаптивна. Култура задатка је_она у којој се "менаџмент у основи бави
константним и успешним решавањем проблема. Тимови се формирају како би решили посебан
проблем. Моћ произилази, из знања појединца пре него из његове позиције. Перформансе се
посматрају у смислу остварених резултата и решених проблема. Постојећа структура је
флексибилна и може се трансформисати у зависности од текућег задатка. Организација нема
толико чврсте и јасне границе измеёу целина, као што је случај са културом улоге. Ово је култура
богиње Атине, која је богиња ратника..Култура богиње Атине наглашава таленат и младост,
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константно тимско решавање проблема и консултовање. Култура задатка је она у којој је циљ
повезати праве људе.Утицај је базиран више на експертскои моћи него на позицији или личној
моћи. Култура је прилагодљива и значајан је тимски рад
Култура моћи (паукове мреже) Култура моћи је као паучина са одлучним пауком. Они
који се налазе у мрежи зависе од централног извора моћи. Зраци моћи и утицаја се шире од
централне фигуре или групе ка осталима. Култура моћи има свега неколико правила, није
оптерећена бирократијом и одлуке се могу доносити брзо. Ова култура се ослања на централну
фигуру која је носилац моћи. Линије комуникације не само да се пружају из тог центра, већ се
такоёе повезују и бочно дуж организације. Доминантни утицај центра резултује структуром која
је у стању да се брзо мења и одговара на промене и спољне претње. Ова способност није
остварена путем формалних метода, већ селектовањем појединаца на кључним позицијама који би
били у стању да „претпоставе шта би шеф урадио". С обзиром на то, проблеми могу настати услед
некомпетентност средње линије менаџера. Још већи је ризик некомпетентности лидера.
Комуникација је углавном интензивна и неформална. У питању је аутократско воёење (често
патернализам), у коме је извор моћи контрола ресурса или харизма лидера. Ова култура се
углавном налази у малим организацијама, али нестаје са растом организације, јер је мрежу тешко
одржавати када је велика. Култура може да изнедри помоћне односно додатне мреже. Овде је
важна мудрост, а способност да се предвиде акције шефа је есецијална за опстанак. Ово је култура
бога Зевса, који је бог моћи. У Зевсовој организацији, моћ долази од особе на врху и лични
односи са том особом значе више од било које формалне титуле или позиције. Карактеристична је
за мале предузетничке компаније или политичке групе. Култура моћи је она са централним
извором моћи која спроводи контролу.Овде постоји неколико правила или процедура и атмпсфера
је конкурентска, орјентисана на моћ и политичка.
Култура личности (звезде) Појединац је централна фигура. Организација егзистира_само
како би служила појединцима. Идеал организације је индивидуална аутономија.Ова култура
постоји тамо где чланови организације верују да су супериорнији у односу на организацију.
Индивидуални циљеви доминирају над организационим. Опстанак таквих организација може
бити тежак. Нека професионална партнерства могу функционисати као културе личности зато
што сваки партнер у фирму уноси себи својствену експертизу и клијентелу. Ова култура је ретко
карактеристична за целу организацију, она се може наћи у мањим деловима компаније.
Карактерише је мали број правила и процедура а с обзиром на то да је извор моћи компетентност
запослених, њена предност може бити у креативности.Ово је култура бога Диониса, који је бог
вина и уживања. Дионисова „егзистенцијална" организација постоји како би појединци остварили
своје циљеве. Култура личности је она у којој је централна тачка појединац. Организација постоји
само како би служила и асистирала појединцима који се налазе у њој.
2.

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА НА РАДУ

Здравa организације je она чија је култура, клима и организациона пракса таква да ствaра
окружење које промовише код запослених ментално и физичко здравља, као и продуктивност и
организациону ефикасност. На здраво радно место утичу: 1. Здрава радна средина (здрав радник
на здравом радном месту-стави здравог радника на нездраво радно место и он ће се разболети) 2.
Здрави стилови живота и навике запослених, (физичко благостање) 3. Организациона култура
(ставови, веровања и понашање запослених у смислу унапреёења менталног здравља и
благостања). Доказано је да многи фактори који утичу на продуктивност утичу и на здравље,
стрес на раду утиче на задовољство послом, а то утиче на продуктивност организације, али и на
појаву рецимо КВБ. Лидeрство је кључ продуктивности, јер они схватају да је благостање на
радном месту пословна стратегија. Лидерство подразумева усклаёивање здравља на радном месту
са организационим циљевима. Менаџмент може да побољша радно место у организационом
окружењу тако што организује рад на начин који промовише здравље. Они могу то да ураде тако
што за извршење захтева радног места рационализују време и енергију у разумним границама,
повећавајући степен у којем запослени учествују у управљању својим радом, као и што пружају
адекватно признање за добро ураёени посао. Шаин наводи да је за унапреёење програма
промоције здравља на раду - здравље ће бити ефикасно само под условима, који подстичу посао
запосленог и његово задовољство радом. Шаин дефинише оно што он назива кључем социјалних
вештина менаџера и заједничке праксе као: - свест о себи и како могу да утичем на друге;? -
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спремност и способност да балансира задатке и извршење / труд и награда; - изазови и вештине на индивидуалном и групном нивоу; -перцепција о стварним потребама других, интересовања,
предности и ограничења; -способност да преговара у смислу правичне поделе рада у радној
групи; -способност да посредује у размирицама; и, -правичност (да буде фер и да се види као фер
према свима). Иако ове друштвене вештине можда звуче једноставно, Шаин примећује да својом
једноставности прикрива неке стварне потешкоће у постизању. Ове вештине често захтевају
личну трансформацију за менаџере и промену радне културе. Култура на радном месту се састоји
од претпоставки, вредности, веровања и ставова да запослени уче у организацији о томе како да
раде заједно и управљање организационим живот. Ова веровања и вредности су често несвесна.
Заједничка карактеристика "шта чини добро место за рад." укључује: -људи су укључени у рад; постоји узајамно поштовање и поверење измеёу запослених и менаџера; -људи се осећају да имају
једнак третман; -постоји јасан осећај сврхе; - запослени су у стању да уравнотежи свој рад и личне
одговорности и, -запослени се осећају безбедно (без узнемиравања и / или
дискриминације.Организациона културе, као степен у којем културу рада карактерише поверење,
искреност, и правичности. У принципу, организациона култура је описана као "модел основних
претпоставки које су измислиле, откриле, или развијале групе запослених. Ове претпоставке су
мешавина вредности, веровања, значења и очекивања чланова групе који се држе заједно да би
решавали одреёени проблем. Кључни задатак је да одреди која од ових претпоставки побољшава
психолошку безбедност и здравље на радном месту . Организационо поверење-понашање је
императив за све позитивне и продуктивне друштвене процесе на било ком радном месту
.Поверење је предиктор за кооперативно понашање, организационе посвећености и лојалности
запослених. Када је организациона култура фокусирана на здравље и благостање запослених,
задовољство послом и организациону посвећеност за све раднике, то побољшава код запослених
благостање и може да обезбеди позитиван амбијент за запослене који се може осетити кроз
психолошке услове као што су одсуство депресије и анксиозности. Нездрава култура ствара више
стреса на радном месту, које смањује благостање запослених Ако организација има културу
"профит по сваку цену" и стално хаотичну хитност, може да створи окружење у којем је стрес и
изгарање на послу нормална појава.
3.

САЛУТОГЕНЕЗА

Централна документ промоције здравља, Отава Повеља, разматрана је и конституисана на
меёународној здравственој конференцији у Отави 1986. У Отава повељи, здравље је виёено као
процес који омогућава људима да развију своје здравље и тако имају прилику да воде добар
живот. Биомедицинских или патогени приступ здрављу, је такав да се здравље генерише кроз
елиминисање ризика за болест, то је доминантна парадигма, у салутогенетском приступу,
меёутим, фокус приступу здравља је на ресурсима за здравље и унапреёења здравља. Антоновски
је увео концепт салутогезе у смислу кохерентности. Филозофијa салутогензе усклаёује се са
суштином Отава Повеље. Меёутим, пун потенцијал салутогенезе није коришћен колико се
очекује у упркос теоријској сличности. Концепт салутогенезе је развијен од стране америчкоизраелског медицинског социолога Арон Антоновски (1923-1994), као резултат критичког
преиспитивање болести оријентисан на систем здравствене заштите. Концепт са фокусом на
здравље, а не на болест "Шта је то што одржава здравље особе, упркос стресу у животу? Његов
фокус на ресурсима здравља довело је да Антоновски развије осећај модела кохерентности. Он је
осећај кохерентности као опште оријентације који се манифестује у стабилном
ај кохерентности се састоји од три компоненте: осећај разумљивост, осећај
управљивости и осећај смислености. Салутогенетски начин размишљања представља велики и
главни стуб промоције здравља. У метафоричном смислу Антоновски упореёује живот са
опасном реком, у којој пливамо. У салутогенези није намера да људи не пливају у опасној реци,
или да науче да пливају већ да тражи опасна места у реци, и да се побољша способност пливача
да би пливање било сигурније. Салутогенеза обухвата - унапреёење менталног здравља,
благостање и добар квалитет живота. Основни цонцепт салутогенезе су: ресурси, које једна особа
поседује и осећај кохерентности. Ресурси су биолошки, материјални и психосоцијални фактори
који олакшавају људима да разумеју свој животе. Типчни ресурси су новац, социјална подршка,
знање, искуство, интелигенција и традиција тзв. "заштитни фактори" за ментално здравље. Осећај
кохерентности пружа могућност да особа те ресурсе користи. Слутогенеза је позитиван начин
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гледања на живот уз способност да успешно управљају многим стресним догаёајима током целог
живота. Три врсте животних искустава чине салутогенезу: разумљивост (живот има одреёене
предвидљивости који се могу разумети), управљивост (ресурси су довољни да задовоље личне
потребе) и смисленост (живот има смисла, вреди улагати енегију-ресурсе у њега). Формално,
патогенеза је проучавање болести, порекла и узрока. Патогенеза почиње разматрањем болести и
немоћи, а затим ретроспективно се утврёује колико појединци могу избећи, управљати и / или
елиминисати болест, или слабост. Насупрот томе, салутогенеза, проучава порекло и узроке
здравља, почиње разматрањем здравља и гледа унапред-проспективно, како да креира и
побољшања физичко, ментално и социјалног благостање.
4.

ЗАКЉУЧАК

Салутогенетски приступ здрављу и болести је да о здрављу и болести мислимо као о
континуитету, где се свака особа налази негде на скали од-до.Салутогенетска парадигма
дефинише појам кохерентности-повезаности, свеукупног, холистичког приступа здрављу. Циљ
сваке особе је, да се креће ка позитивном здрављу, кроз препознавање стресора, који су
разумљиви, предвидиви, структурирани, где је пре свега емоционални, ментални потенцијал, тако
јак, да се стресори препознају, да управњамо њима, што ће допринети свеукупном емоционалном,
али и физичком благостању. Једноставно морамо тражити узроке који доводе до здравља, а не
узроке који доводе до болести. Ово је нов концент размишљања, који обухвата, не само
индивидуални ниво, личне карактеристике особе (осећа „ЈА“), него и организациони ниво, који
смо изградили, кроз организациону културу, (осећај „МИ“). Јер организација која има јак осећај
организационе кохерентнсости, пословаће упешно, на принципу „ред из хаоса“. Према новом
салутогенетском приступу здрављу и промоција здравља добија нову димензију према којој
промоција здравља представља процес оспособљавања појединаца, група или друштва да
повећају контролу над својим здрављем, као и да унапреде своје физичко, ментално, социјално и
духовно здравље и благостање. Ово би могло бити постигнуто стварањем окружења и друштва
које карактерише јасна структура и оснаживање средине, где су људи у стању да идентификују
своје интерне и екстерне ресурсе, да их користе и обнављају да задовоље све своје потребе, да
сагледају смисленост и да се носе са изазовима ризика из радне и животне средине, на
здравствено промотиван начин.
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ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ У СВЕТЛУ
НОВИХ ЕВРОПСКИХ ДИРЕКТИВА
Драган Карабасил1.,Бранислав Сантрач1., Верица Миланко1
РЕЗИМЕ
Рад обраёује заштиту од експлозија у технолошким процесима, као део интегралне заштите у
светлу прописа Европске уније којој се Србија прикључила усвајањем њиховог правилника. Ова
комплексна материја задире у многе области и технологије које су угрожене експлозијама и највећим
могућим степеном разарања које термичка енергија може да произведе као случајан догаёај у животу
обичног човека на радном месту или у зони становања.
Кључне речи: заштита од експлозије, Еx заштита, експлозивне мешавине и смеше, заштита људи од
експлозија гасова, пара и органских прашина.

EXPLOSION PROTECTION IN LIGHT
OF NEW EUROPEAN DIRECTIVES
ABSTRACT:
This work deals with the protection of an explosion in technological processes, as part of integrated care in
light of EU regulations which Serbia joined the adoption of their rules. This complex matter goes into many areas
and technologies that are threatened explosions and the greatest possible destruction that thermal energy can be
generated as a random event in the life of an ordinary person in the workplace or in the zone of residence.
Key words: explosion protection, Ex protection, explosive mixtures and compounds, the protection of
humans from the explosion of gases, vapors and organic dust

1.

УВОД

Пожари и експлозије не представљају уобичајене несрећне случајеве на радним местима
али њихове последице су увек спектакуларне и драматичне са становишта људских жртава и
материјалних трошкова. Ради редуковања последица на најмању могућу прихватљиву меру, на
нивоу ЕУ је усвојена група тзв. ATEX директива (fr.skr. ATmosphères EXplosibles), чија је
примена обавезујућа за све земље чланице. Те директиве су:
- 1994/9/EC (у литератури се користе називи ATEX 95 или ATEX 100a). Овом
директивом су дефинисани захтеви за сву опрему и заштитне системе који су
намењени за рад у просторима угроженим експлозивним атмосферама;
- 1999/92/EC (у литератури се користе називи ATEX 137 или ATEX 118a). Овом
директивом су дефинисани минимални захтеви за унапреёење безбедности и здравља
радника који су потенцијално угрожени експлозивним атмосферама.
Текстови ових директива доступни су на званичном сајту EU2.
Применом ових директива обезбеёују се услови за безбедан рад у срединама угроженим
експлозивним атмосферама, уз примену методологије управљања ризиком од удеса. Крајњи циљ
увоёења поменутих директива је слободан проток опреме у земљама чланицама ЕУ, повећање
профита предузећа кроз елиминисање материјалне штете као и штете која може настати
повреёивањем на раду, уз побољшање радних услова и квалитетнијег окружења у оквирима
радних места.
Ради унапреёења безбедности и здравља радника који су потенцијално угрожени
експлозивним атмосферама, директивом 1999/92/EC је прописана обавеза послодаваца да на
нивоу свог предузећа усвоји ДОКУМЕНТ О ЗАШТИТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ (eng. Explosion
protection document). Он је приближно еквивалентан елаборату о зонама опасности који је
дефинисан прописима и стандардима Републике Србије. Документом противексплозивне заштите
се мора показати најмање:
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школаска 1, 21000 Нови Сад, Србија
2 http://ec.europa.eu/enterprise/atex/index_en.htm
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да је ризик од експлозије констатован и одреёен;
да ће бити предузете мере из директиве 1999/92/EC;
места која су класификована као зоне опасности;
места где ће бити примењене мере заштите одреёене минималним захтевима за
унапреёење безбедности и здравља радника у просторима угроженим експлозивним
атмосферама, а који су дати у Анексу II директиве 1999/92/EC;
- да су радно место и опрема за рад, укључујући уреёаје за упозорење, пројектовани,
коришћени и одржавани у складу са безбедносним захтевима;
- да су, у складу са директивом 89/655/EEC, усвојена решења за безбедну употребу
опреме за рад.
Јасно је да документ о заштити од експлозије (у даљем тексту: Документ) прелази оквире
елабората о зонама опасности, чија израда је обавезујућа према прописима и стандардима
Републике Србије, и као такав је у складу са њима.
-

2.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ

Кад год је то могуће, послодавац треба да спречи појаву експлозивне атмосфере. Први
корак у процени ризика од експлозије јесте одреёивање околности под којима је могуће настајање
експлозивне атмосфере. После тога, потребно је одредити у којим случајевима је могуће њено
паљење.
Процедура процене ризика се ни у ком случају не сме генерализовати, већ се она обавља
за сваки објекат посебно, јер сваки објекат има својих специфичности. У тој процедури, посебно
се треба обратити пажња на вероватноћу појаве и трајање експлозивне атмосфере, вероватноћу
присуства извора паљења и вероватноћу да ће се он активирати, инсталације, супстанце које се
користе, сам процес и на крају се анализирају могуће интеракације и могућа разорна дејства.
Процедура процене ризика се обавља посебно за сваки радни процес и за сваки могући
радни режим и промене режима рада постројења. Процена ризика за ново или постојеће
постројење се заснива на следећим његовим радним режимима:
- нормални радни режим, укључујући и одржавање;
- пуштање у погон и искључивање;
- кварови, очекивани режими квара;
- грешке у руковању које се могу предвидети.
Процена ризика од експлозије мора бити свеобухватна. Важни фактори су:
- опрема за рад која је у употреби;
- структура граёевине и конфигурација;
- суптанце које се користе;
- радни услови у постројењу;
- могуће интеракције.
2.1. Методе процене ризика
Постоје различите методе за процену ризика од експлозије. У пракси је најчешће
коришћена метода "седам питања" која је описана у необавезујућен уптству за примену директиве
1999/92/EC у пракси1. Алгоритам за примену ове методе је приказан на слици 1.
2.2. Критеријуми процене
2.2.1.

Критеријуми процене

До експлозије може доћи само под условом да је у радном процесу присутна нека
запаљива супстанца.

1

Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC on
minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive
atmospheres, © European Communities, 2005

49

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

2.2.2.

Да ли је дисперзија довољна за формирање експлозивне атмосфере?

Формирање експлозивне атмосфере у присуству запаљиве супстанце зависи од
могућности паљења њене смеше са ваздухом. Експлозивна атмосфера је присутна уколико је
постигнут потребан степен дисперзије и уколико је концентрација запаљиве супстанце у ваздуху
унутар граница експлозивности. По њиховој природи, гасови и паре имају довољан ниво
дисперзије.
2.2.3.

На којим местима је могућа појава експлозивне атмосфере?

Уколико постоји могућност формирања експлозивне атмосфере, неопходно је дефинисати
на којим радним местима или у којим деловима постројења она може настати. Овде је неопходно
узети у обзир параметре супстанци и постројења, инжењеринг процеса и параметре амбијента.
2.2.4.

Да ли је могуће формирање опасне експлозивне атмосфере?

Уколико је могућа локална појава експлозивне атмосфере у таквим концентрацијама да је
неопходно применити посебне заштитне мере како се не би угрозила безбедност и здравље
запослених на тим местима, онда такву атмосферу називамо опасном експлозивном атмосфером а
просторе у којима је она присутна угроженим просторима.
Присутна потенцијално експлозивна атмосфера може постати опасно експлозивна у
зависности од њене запремине и штетних последица уколико доёе до њеног паљења. Ипак се у
општем случају усваја почетна претпоставка да ће експлозија изазвати значајне штетне последице
и да је опасно експлозивна атмосфера присутна.
Изузетак за ово правило су места где се ради са веома малим количинама опасних
супстанци, нпр. у лаболаторијама. У таквим случајевима, мора се одлучити на основу локалних и
радних услова да ли су очекиване количине експлозивне атмосфере опасне.
Следећи фактор који је потребно узети у обзир приликом процене да ли ће доћи до
формирања опасне експлозивне атмосфере у одреёеном случају јесте утицај који на разматрани
део постројења могу имати разарања постројења која су у његовој близини.
- Да ли су примењене поуздане мере против формирања експлозивне атмосфере
- Да ли су примењене поуздане мере против паљења експлозивне атмосфере
2.3. Техничке мере противексплозивне заштите
Мере противексплозивне заштите обухватају:
- мере спречавања настанка експлозивне атмосфере;
- мере спречавања паљења експлозивне атмпсфере;
- мере ублажавања последица експлозија тако да безбедност и здравље радника не буду
угрожени.
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Да ли су присутне запаљиве супстанце?

Не

Да
Да ли је дисперзија довољна за
формирање експлозивне атмосфере?

Не

Нису потребне мере
противексплозивне
заштите

Да
Да ли је дисперзија довољна за
формирање експлозивне атмосфере?
Даље
Да ли је могуће формирање опасне
експлозивне атмосфере?

Не

Нису потребне мере
противексплозивне
заштите

Да

Применити адекватне
мере противексплозивне
заштите

Да

Применити адекватне
мере противексплозивне
заштите

Даље

Ограничити штетне
последице експлозије
како се не би угрозило
здравље и сигурност
запослених

Да
Неопходно је применити мере
противексплозивне заштите.
Даље
Спречити формирање експлозивних
смеша у највећој могућој мери
Даље
Да ли је спречено формирање опасне
експлозивне атмосфере на поуздан начин?
Не
Неопходно је применити мере
противексплозивне заштите.
Даље
Које зоне опасности су дефинисане у
угроженим просторима?
Даље
Елиминисати изворе паљења у просторима који су дефинисани као зоне опасности
Даље
Да ли је могућност паљења опасне
експлозивне атмосфере сведена на
најмању могућу меру?
Не
Неопходно је применити додатне мере
противексплозивне заштите

Слика 1. Алгоритам за процену ризика од експлозије према директиви 1999/92/EC

3.

ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ

3.1. Техничке мере за спречавање настанка експлозивне атмосфере
Према Члану 3 директиве 1999/92/EC - "Превенција и заштита од експлозије", спречавање
формирања експлозивне атмосфере је приоритет.
Могуће мере су: Употреба алтернативних (незапаљивих) супстанци уместо запаљивих,
ограничавање концентрација, употреба инертних супстанци и дојава гаса
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3.2. Техничке мере за спречавање паљења опасне атмосфере
Уколико није могуће спречавање стварања експлозивне атмосфере, мора се спречити њено
паљење. Ово се остварује применом заштитних мера којима се избегавају извори паљења или се
смањује вероватноћа њихове појаве. Вероватноћа, да ће се на истом месту и у исто време
створити експлозивна атмосфера и да ће бити присутан извор паљења, се може проценити, и у
складу са том проценом се одреёују заштитне мере.
Зоне опасности
Извор опасности је место које садржи запаљиви медијум. Под запаљивим медијумом се
сматра: експлозивна смеша гасова, пара и прашине и медијум који са ваздухом може градити
експлозивну смешу.
У општем случају, према начину настајања и времену трајања експлозивних смеша,
извори опасности се сврставају на следећи начин:
1. Трајни извори опасности – извори који трајно или периодично садрже и испуштају
запаљиви медијум у околни простор.
2. Примарни извори опасности – извори који повремено или случајно, при нормалном
раду1 садрже и испуштају запаљиви медијум у околни простор.
3. Секундарни извори опасности – извори код којих се не очекује да у нормалном раду
испуштају запаљиви медијум у околни простор, али код којих се може очекивати да ће
непериодично доћи до испуштања запаљиог медијума у околни простор.
Класификација угрожених простора се обавља у складу са дефиницијама датим у
директиви 1999/92/EC, а које су приказане у следећој табели1.
3.1.2.

Веза између извора опасности и зона опасности

Постоји јасна веза измеёу класификовања извора опасности и класификовања зона
опасности. То се најбоље види из табеле 2:
Табела 1: Дефиниције зона опасности

Прсотори угрожени
експлозивним
прашинама

Простори угрожени
експлозивним гасовима,
парама и маглама

Зона
опасности

1

Зона 0
Зона 1

Зона 2

Зона 20
Зона 21

Зона 22

Дефиниција
Простор у коме је присуство експлозивне атмосфере, која се састоји од
мешавине ваздуха са запаљивом супстанцом у форми гаса, паре или магле,
присутна стално, у дугим временским периодима или учестало.
Простор у коме се присуство експлозивне атмосфере, која се састоји од
мешавине ваздуха са запаљивом супстанцом у форми гаса, паре или магле,
очекује повремено у нормалном раду.
Простор где се присуство експлозивне атмосфере, која се састоји од
мешавине ваздуха са запаљивом супстанцом у форми гаса, паре или магле,
не очекује у нормалном раду, али ако се ипак појави, трајаће само кратко
време.
Простор у коме је присуство експлозивне атмосфере у облику облака
запаљиве прашине у ваздуху присутно стално, у дугим временским
периодима или учестало.
Простор у коме се присуство експлозивне атмосфере у облику облака
запаљиве прашине у ваздуху очекује повремено у нормалном раду.
Простор где се присуство експлозивне атмосфере у облику облака запаљиве
прашине у ваздуху не очекује у нормалном раду, али, ако се ипак појави,
трајаће само кратко време.

Нормалан погон – нормалан рад: ситуација када опрема постројења ради унутар пројектованих вредности.
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Табела 2: Одређивање зона опасности
Извор опасности
трајни
примарни
секундарни

Запаљиви медијум
гасови, паре и магле
прашине
гасови, паре и магле
прашине
гасови, паре и магле
прашине

Зона опасности
Зона 0
Зона 20 (Зона 11)
Зона 1
Зона 21 (Зона 11)
Зона 2
Зона 22 (Зона 12)

У највећем броју случајева се ова табела може применити. Меёутим, у зависности од
специфичности радних услова у постројењу које се разматра, могу се извести и другачији
закључци.
Извори паљења
У разним технолошким поступцима присутни су различити извори паљења чији контакт
са експлозивном атмосфером мора бити спречен. У наставку је дат преглед извора паљења према
дефиницијама из стандарда EN 1127-1. а то су: топле површине, механички генерисане варнице,
електричне варнице, статички електрицитет, лутајуће електричне струје и катодна заштита од
корозије, отворени пламен, топли гасови и честице, зрачења (ултразвучни таласи,
електромагнетна поља у фреквентном опсегу од 9 kHz до 300 GHz; електромагнетно зрачење у
фреквентном опсегу од 300 GHz до 3∙106 GHz или таласних дужина измеёу 1000 μm и 0.1 μm видљива светлост; јонизујуће зрачење – UV зрачење), адијабатска компресија и ударни таласи,
електрични уреёаји и хемијске реакције.
3.2. Техничке мере за ублажавање последица експлозије
У неким случајевима није могуће са задовољавајућом сигурношћу тврдити да неће доћи
до додира експлозивне атмосфере и извора паљења. Тада се морају предузети мере заштите како
би се последице експлозије свеле на прихватљиву меру. Најчешће примењиване такве мере у
пракси су:
- Експлозионо-отпорно пројектовање;
- Експлозивне одушке;
- Пригушивање експлозије;
- Спречавање ширења пожара и експлозија.
У наставку овог поглавља је дат кратак преглед тих мера.
3.2.1.

Експлозионо отпорна опрема

Делови постројења, као што су контејнери, судови и цевоводи треба да су тако
конструисани да их унутрашња експлозија не може оштетити.
Генерално, разликујемо следеће начине експлозионо - отпорног пројектовања: у складу са
максималним притиском експлозије и у складу са притиском експлозије (мањим од максималног)
- пригушивање експлозије.
3.2.2.

Одушивање експлозије

У општем случају, под одушивањем експлозије подразумевамо мере које доприносе томе,
да кад доёе до експлозије и када притисак експлозије достигне пројектом одреёен ниво, да се
даље ширење експлозије усмери према простору у коме она не може изазвати никакву штету.
У ову сврху се користе, нпр. сигурносне дијафрагме и експлозиони отвори, који су у
нормалном раду затворени, а отварају се када притисак експлозије достигне пројектовани ниво.
Мера одушивања експлозије није погодна на местима где вентилација може утицати на
ширење експлозије у нежељеном правцу и тиме угрозити околину или људе у близини.
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3.2.3.

Пригушивање експлозије

Системи за пригушивање експлозије спречавају достизање максималног притиска
експлозије рапидним убацивањем средстава за сузбијање у простор где је експлозија настала. За
разлику од ослобаёања експлозије, ова мера заштите осигурава да се последице експлозије
задржавају унутар постројења.
3.2.4.

Спречавање ширења експлозије

Експлозија која настане у једном делу постројења може да се шири у правцу другог дела
постројења, где може да изазове још једну експлозију. Ефекат експлозије може чак и бити увећан
ако се експлозија шири, нпр. кроз цевоводе и чак уништити делове који су експлозионо-отпорно
пројектовани. Зато је важно да последице евентуалне експлозије ограничимо само на део
постројења у коме је експлозија и настала.
3.3. Примена инжењеринга контроле процеса (PCE мере)
До сада описане мере противексплозивне заштите се могу одржавати у функцији,
надзирати и контролисати помоћу безбедносних, контролних и уреёаја за регулацију
(инжењеринг контроле процеса, у даљем тексту: PCE1 уреёаји). У општем случају, PCE уреёаји се
могу користити за спречавање настајања експлозивних атмосфера или спречавање појаве извора
паљења или за ублажавање последица експлозије.
Степен поузданости који се захтева од PCE уреёаја зависи од процењеног ризика од
експлозије. При томе треба имати у виду све услове рада погона и планиране ремонте и остале
послове одржавања.
4.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЕX ЗАШТИТЕ

Уколико постоји ризик од експлозије на радном месту, онда и организација посла треба да
задовољи одреёене захтеве. Организационе мере се морају предузети на местима где техничке
мере не могу саме да обезбеде спровоёење заштите од експлозије на радном месту.
Организационе мере треба да уреде радне процедуре на такав начин да радници не могу бити
угрожени од последица екслозије. Приликом примењивања организационих мера, мора се узети у
обзир могућа интеракција меёу мерама противексплозивне заштите и радних процедура.
4.1. Упутства за рад
Упутства за рад су обавезујућа упутства и правила понашања за запослене раднике, која
су издата од стране послодавца. Она описују опасности по човека и околину које се јављају на
радном месту и указују на примењене мере заштите или на мере заштите на које је потребно
обратити пажњу.
Упутства за рад израёује послодавац или друга компетентна особа, и треба да указују на
извршавање радних задатака и морају бити проучена од стране запослених. Препоручљиво је да
упутства за рад у предузећу имају јединствену форму како би сви запослени могли да их разумеју
на исти начин.
4.2. Обученост радника
За свако угрожено радно место потребно је присуство довољног броја радника са
потребним искуством и практичном обуком који ће извршавати активности везане за
противексплозивну заштиту доделљене њима.
4.3. Практична обука радника
Послодавац мора обезбедити радницима практичну обуку која ће их информисати о
опасностима од експлозије на радном месту и примењеним заштитним мерама. У оквиру ове
обуке би требало да се налази и упознавање са упутствима за рад на угроженом радном месту.

1

PCE – eng.skr. Process Control Engineering
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Радници морају бити обучени (89/391/ЕЕС1): приликом запошљавања (пре ступања на
радно место), у случају премештања или промене радног места, када се уводи нова опрема за рад
или када се врше измене на постојећој опреми за рад и, када се уводи нова технологија.
Практична обука радника се мора изводити у погодним интервалима, нпр. једном
годишње. По завршетку обуке, корисно би било проверити стечена знања радника.
Обавеза пректичне обуке се такоёе односи и на запослене у предузећима која изводе
радове у угроженим просторима разматраног објекта. Обуку мора да врши компетентна особа.
Евиденција о томе би требало да се чува у писаној форми, а треба да садржи датум и садржај
извршене обуке и податке о радницима који су у њој учествовали.
4.4. Надгледање радника
У радним срединама где експлозивна атмосфера може бити у таквим концентрацијама
које могу да угрозе безбедност и здравље радника, мора се обезбедити адекватан надзор радника
док су они присутни у таквим срединама, у складу са проценом ризика, употребом прикладних
техничких средстава.
4.5. Систем одобрења за рад
Уколико се планира вршење активности које могу бити узрочник експлозије у или у
близини угроженог простора, оне могу бити одобрене од стране лица које је одговорно за
безбедност у овим просторима у предузећу. Сва одговорна лица и учесници у процесу морају
бити информисани о завршетку активности.
4.6. Одржавање
Одржавање обухвата поправке, сервисирање и инспекцију. Пре почетка радова
одржавања, сви учесници морају бити информисани и радови морају бити одобрени, нпр. помоћу
обрасца за одобрење за рад. Радове смеју да изводе само компетентне особе.
Дугогодишња пракса је показала да се ризик од изазивања несреће драстично повећава
током радова сервисирања.
Ако се радови одржавања, који укључују и повећан ризик од присуства извора паљења,
врше у угроженим просторима, мора се на поуздан начин обезбедити да на том месту не буде
присутна опасна експлозивна атмосфера за време вршења радова и, ако је то неопходно, неко
време после завршетка радова (нпр. док се усијана површина не охлади).
Осим у неким специфичним околностима, када су предузете друге прикладне мере
предострожности, делови постројења на којима треба да се врше радови се морају испразнити,
изједначити им притисак са атмосферским, очистити и не смеју садржати запаљиве супстанце.
Такве супстанце не смеју за време извршавања радова да доспеју на место где се радови врше.
По завршетку радова одржавања, пре него што се опрема поново пусти у рад, потребно је
предузети мере како би се обезбедило да су мере противексплозивне заштите неопходне за
нормалан рад поново у функцији.
4.7. Инспекција и провера
Пре него што се по први пут почне са радом у простору у коме постоји опасност од појаве
опасне експлозивне атмосфере, и после сваког квара или измена које могу да утичу на безбедност,
потребно је извршити проверу опште сигурности од настанка експлозије.
Ефикасност предузетих мера противексплозивне заштите у постројењу се мора
проверавати периодично. Учесталост таквих провера зависи од врсте примењене заштите. Све
провере могу да врше само компетентне особе.
4.8. Означавање угрожених простора
Директивом 1999/92/EC је прописана обавеза послодавца да се прилази местима где
постоји могућност појаве опасне експлозивне атмосфере у таквој концентрацији да може угрозити
1

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety
and health of workers at work (OJ L 183, 29.6.1989, p.1)
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безбедност и здравље запослених морају обележити са одговарајућим знаком упозорења, који је
приказан на Слици 2. На знак упозорења се могу додавати и други детаљи који нпр. указују на
природу и учесталост појаве опасне експлозивне атмосфере (супстанца и зона). Пожељно би било
поставити и друге знаке упозорења према директиви 92/58/EEC1, нпр. забрана пушења, итд.
На курсевима обуке, радницима се мора указати на ове знаке и на њихово значење.

Слика 2: Знак упозорења за експлозивнипростор према директиви 1999/92/EC

5.

ЗАКЉУЧАК

Јасно је да документ о заштити од експлозије прелази оквире елабората о зонама
опасности, чија израда је обавезујућа према прописима и стандардима Републике Србије, и као
такав је у складу са њима. Неопходно је са прихватањем Европске директиве проширити списак
обавезних докумената која ће пратити ову, за здравље и животе људи важну област, заштиту од
експлозије у происторима угроженим од присуства експлозивних гасова и пара.
Ефикасност предузетих мера противексплозивне заштите у постројењу се мора
проверавати периодично. Учесталост таквих провера зависи од врсте примењене заштите. Све
провере могу да врше само компетентне особе.
6.
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ЗНАЧАЈ ЕРМ ПРИСТУПА У УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА
Анкица Милојевић1, Милош Петронијевић1
РЕЗИМЕ
Управљање ризиком у предузећу (ЕРМ) обезбеёује средства за проактивно побољшање праксе и
културе пословања. Меёутим, оно такоёе има своје корене у избору исправне комбинације контрола ризика
и решења за јединствени апетит ризика датог предузећа, толеранцију и структуру капитала. Праћење и
контрола ризика је суштина ЕРМ у већини привредних грана, посебно за високо регулисане секторе као
што су банкарство, осигурање, енергија и привреда, али је већа корист у оптимизацији третмана ризика тако
да шансе почну да се ефикасније користе.
Кључне речи: ерм модел, ризик, организација менагемент

ERM SIGNIFICANCE APPROACH TO RISK MANAGEMENT
ABSTRACT
Risk management in the enterprise (ERM) provides the means to proactively improve business practices
and culture. However, it also has its roots in choosing the right combination of risk controls and unique solutions to
a given enterprise risk appetite, tolerance, and capital structure. Monitoring and risk control is the essence of ERM
in most industries, especially for highly regulated sectors such as banking, insurance, energy and economy, but the
greater benefit of treatment to optimize risk so the chances start to be more efficiently used.
Key words: erm model, risk, organization menagement

1.

УВОД

Управљање ризиком у предузећу (ЕРМ) обезбеёује средства за проактивно побољшање
праксе и културе пословања. Меёутим, оно такоёе има своје корене у избору исправне
комбинације контрола ризика и решења за јединствени апетит ризика датог предузећа,
толеранцију и структуру капитала. Праћење и контрола ризика је суштина ЕРМ у већини
привредних грана, посебно за високо регулисане секторе као што су банкарство, осигурање,
енергија и привреда, али је већа корист у оптимизацији третмана ризика тако да шансе почну да
се ефикасније користе.
Регулаторна тела и агенције за рејтинг желе гаранцију да фирма има снажан приступ свим
ризицима којима је пословање изложено у глобалу, а не приступ који подразумева куповину
осигурања од пожара у објектима, али не предвиёа напад конкурената на драгоцену
нематеријалну имовину или да се прекасно доёе до сазнања о високом степену загаёења животне
средине, што може довести до прекида активности.
Традиционалан приступ управљања ризиком почиње са категоризацијом ризика, што је
важно јер омогућава предузећу да дефинише и организује функције и активности управљања
ризиком. Класификација чини ризик управљивим. У исто време, она има тенденцију да разврста и
рашчлани ризике.
У оквиру тих граница, ризиком се може добро управљати, али бизнис може остати рањив
због недостатка глобалног прегледа свих ризика. Истовремена изложеност меёусобно повезаним
и разноврсним ризицима са којима се суочава предузеће у свом пословању и недостатак
надлежности у управљању тим ризицима не могу бити уочљиви из перспективе пословне
јединице или појединачне функције, али, без обзира на то, тим ризицима се мора управљати или
ће остати претња за остварење циљева предузећа и легитимна очекивања акционара и
менаџмента. Поред тога, традиционалан приступ управљања ризиком усмерен је на превенцију
губитка материјалних средстава, а не на стварање могућности помоћу материјалних и
нематеријалних средстава.
Ово поставља сцену за управљање ризиком у предузећу (ЕРМ). ЕРМ се разликује од
класичног управљања ризиком по обиму, свеобухватности и снази. По дефиницији, подручје
1
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истраживања је предузеће, али то не значи да овај модел управљања ризицима посматра све
ризике подједнако, или да није фокусирано на критична подручја. Његов циљ је да се увећа
опрезност и свест менаџмента о потреби за комуникацијом и координацијом активности у вези са
различитим изворима ризика, и свеобухватан поглед на све њих.
Постоји више дефиниција ЕРМ. Једна од њих подразумева следеће: Разумевање кључних
ризика са којима се суочава целокупно предузеће и прикупљање свих информација, тако да се
могу донети праве одлуке о томе где да се лоцира капитал да би се омогућило унапреёење
пословања.
Поред тога, значај ЕРМ модела је и у томе да увећањем еластичности и избегавањем
изненаёења утиче на боље пословне перформансе и ефикасније коришћење капитала. Наоружани
целовитим информацијама о изложености компаније различитим претњама и њиховој релативној
тежини, директори ће бити у могућности да доносе стратешке одлуке које максимизирају
могућности у оквиру дефинисаног апетита ризика.
Даље, ако анализе указују на меёусобне односе измеёу ризика, то може омогућити да се
процеси промене и креирају контроле како би се смањила изложеност ризицима или искористи
осигурање да се доведу на прихватљив ниво. ЕРМ би такоёе требао да омогући компанији да
искористи могућности које се тешко уочавају или да својим активностима превазиёе ризик. На тај
начин, фирма може искористити пословне прилике које би иначе њена изложеност ризику чинила
неприхватљивим.
2.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕРМ-А

Развијање ЕРМ оквира и инфраструктуре би требало да буде први корак у његовој
имплементацији. Доступно је данас много литературе на ову тему. Постоји неколико
општеприхваћених стандарда управљања ризиком, као што су US COSO, аустралијски и
новозеландски AS/NZS 4360 и нови ISO/DIS 31000, а већи број меёународних консултантских
фирми саветују најпрактичнији приступ.
Сваки од наведених приступа има своје предности. Неки су обухватнији од других, а неки
истичу проблеме управљања. COSO оквир, на пример, даје нам свеобухватну и уравнотежену
слику целог система управљања ризиком, али овом оквиру и даље прилично недостају теоријске
смернице за развој и спровоёење система. Насупрот томе, ISO прописује неке опште смернице за
имплементацију система за управљање ризиком, наглашавајући обавезе менаџмента, развој
организационе политике и комуникацију ових политика.
Меёутим, има много заједничких основа. Предложени кораци у ЕРМ процесу су основни
кораци у сваком процесу управљања ризиком, али са нагласком на разумевање организације као
целине, контекст у којем он делује, као и интерне и екстерне комуникације. Управљање ризиком
треба да буде уграёено у бизнис и стратешко планирање, а неко мора бити одговоран за
целокупан процес. Оквир и процес имплементације такоёе захтевају редовно праћење, преглед и
побољшање.
Зато што ЕРМ разматра активности на свим нивоима компаније, од нивоа предузећа до
пословне јединице, одељења или филијала, четири главне групе треба да буду укључене у
спровоёење: управни одбор, менаџмент, управљање ризиком и интерни ревизори (аудити).
Менаџмент је углавном одговоран за успостављање тог ентитетско-слојевитог апетита
ризика, промовисање културе ризика и спровоёење договорених процедура. Управни одбор је
одговоран за надгледање ЕРМ процеса и одговорности менаџмента. Менаџери за управљање
ризиком треба да сараёују са руководиоцима предузећа у успостављању и одржавању ефикасног
система управљања везано за сва одељења, функције и активности. Спровоёењем самосталног
процењивања, интерни ревизори могу пратити и / или побољшавати ефикасност ЕРМ.
Да би био успешан, ЕРМ мора бити скуп динамичних и итеративних активности. Много је
подесније континуирано приказивати текућу природу ризика и однос измеёу ризика и контрола,
ако менаџери одговорни за ризик у свакој од функционалних области раде заједно у одбору зѕ
ризике. Они могу сакупити ризик сценарија кроз групу, а затим идентификовати и усредсредити
своју пажњу на најважнији.
На овај начин, компанија је више у стању да идентификује меёузависности измеёу ризика
којима се мора управљати преко функција. Такво детерминистичко моделирање такоёе смањује
тенденцију да се фокусира на ризик са штетним последицама и, ако је примењен у стратешком
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одлучивању, даје бизнису могућност да контролише неизвесности повезане са експлоатацијом
могућности.
Постоје различити теоријски оквири и структурни модели концепта ЕРМ, али они су само
смернице. Сваки бизнис има своју посебну културу, изложености ризицима и стратегије и
потребу да ради у оквиру својих приступа, јер његова организациона структура и култура ће
углавном утврдити шта је потребно урадити, колико далеко жели да се оде и како применити ЕРМ
у процесима.
Меёутим, до сада је стечено довољно искуства па је могуће описати главне факторе
успеха и замке у процесу имплементације ЕРМ.
3.

ФАКТОРИ УСПЕХА У ПРОЦЕСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Највише руководство активно учествује и подржава процес. Посвећеност и подршка од
врха су од кључне важности за ефикасну имплементацију ЕРМ и доброг управљања у
превазилажењу свих препрека и пролажењу кроз све етапе у току процедуре. Управни одбор
треба да прати активности ЕРМ тима и његове најважније одлуке.
ЕРМ инфраструктура је најцелисходнија за предузеће. Од самог почетка, ЕРМ
инфраструктура треба да одговара култури и стратегији предузећа, и укључи управљање
ризицима у процес пословног планирања. Није могуће купити готов пакет ЕРМ, али то не значи
да предузеће мора почети од нуле. Сигурно је да је нека пракса управљања ризицима већ на снази.
Компанија треба да прилагоди оквир својој тренутној методологији управљања ризицима и
интегрише нове принципе у њу.
Компанија додељује одговорности и овлашћења. Компанија треба да јасно дефинише
одговорности, не само за ризике, већ и за креирање ЕРМ методологије. За све приоритетне
ризике, неопходно је делегирати одговорне за њихову процену, контролу и ублажавање. Без
јасних улога и одговорности за све учеснике, ЕРМ не може да се имплементира у свакодневном
пословању.
3.1. Три највеће замке у процесу имплементације ЕРМ
Постоји само оквир, а не јасно спровоёење усвојених приступа. Имплементација ЕРМ
укључује едукацију, подизање свести о ризицима, стварање контрола у оквиру целог предузећа и
на крају доделу одговорности и овлашћења. Оквир није циљ сам по себи, али би требало да
усмерава предузеће кроз различите кораке стављања на снагу ЕРМ у свакодневним операцијама.
Недостаје велика слика. Компаније које покушавају да примене ЕРМ имају тенденцију да
почну са пилот пројектом за једну пословну јединицу или процес. То може бити добра стратегија,
посебно у великим мултинационалним компанијама. У другој фази, они примењују своја искуства
из пилот пројекта кроз целу организацију како би се дошло до пуне имплементације ЕРМ. На тај
начин, они могу пропустити ризике који обухватају пословне јединице или предузеће у целини.
Листа ризика је застарела. Многе компаније почињу ЕРМ мапирањем свих ризика у
различитим областима одговорности, јер то је оно што теоријске смернице наглашавају. Меёутим,
као што се пословно окружење мења и конкуренција на тржишту постаје опаснија, тако ће се
променити и ризици, остављајући предузећа са застарелим листама. Дакле, предузеће треба да се
усредсреди на неколико ризика. Штавише, на тај начин уштедеће се време и новац.
3.2. Улога ЕРМ – а у савременом пословању
Као што је ЕРМ постао мејнстрим у пословном свету, тако су се и његова улога и примена
развили као средство да се пронаёе најприкладнији ниво капитала који ће се одржати у билансу
стања предузећа и утврди ниво капитала који треба да се држи у резерви ван биланса стања, као
што је осигурање (где се капитал може повући из биланса стања осигуравајуће куће у случају
унапред дефинисаних догаёаја). ЕРМ се такоёе може користити да се одреди оптималан спој
решења ризика, било коришћењем финансијских или нефинансијских инструмената.
ЕРМ разматра све ризике са којима се суочавају предузећа и представља процес који се
састоји од неколико фаза:
- идентификација ризика;
- процена ризика;
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- квантифицирање ризика;
- разматрање ризика;
- праћење ризика.
ЕРМ се разликује од традиционалног управљања ризиком у смислу да тежи да обухвати
све изложености ризицима са којима се суочавају предузећа. Уопштено говорећи, можемо
категоризовати ризике у класе као што су финансијски ризици, стратешки ризици, случајни
ризици и оперативни ризици. Финансијски ризици су типични ризици који су предмет
интересовања финансијског директора, као што су ликвидност, каматна стопа и девизни ризик.
Стратешки ризици су ризици још вишег нивоа које разматрају управни одбор или директор
стратешког развоја, као што су ерозија бренда, уреёење и јачање организације. Случајни ризици
од инцидената су обични ризици који се могу осигурати, као што су непоштовање обавеза или
оштећење имовине, па су одговорност менаџера осигурања или ризик менаџера. Оперативни
ризици, који се односе на људе и процесе, као што је проневера, штрајк особља или пропусти
везани за безбедност информационих технологија су област рада оперативног, IT или менаџера за
људске ресурсе.
ЕРМ тежи да разуме однос измеёу тих ризика и да пружи потпунију слику профила
ризика предузећа, за разлику од дуго примењиваног приступа третирања различитих ризика у
различитим организационим целинама. На овај начин, решења за ризике могу бити прилагоёена и
имплементирана да обухвате и управљају важним односима и меёузависностима измеёу
различитих ризика.
4.

УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА И ОПТИМИЗАЦИЈА

ЕРМ омогућава дубље и прогресивније схватање односа измеёу ризика с једне и средстава
и одговорности предузећа с друге стране. Обично, сви ризици у билансу стања могу да се
третирају кроз трансфер ризика, задржавање или ретенцију ризика и ублажавање ризика. Сваку од
ових опција карактерише различит однос измеёу исплативости ризиковања и повученог капитала
и ризика. Постоји фина граница где престаје да буде исплативо да се задржи ризик и где, тада,
постаје економски паметније извршити трансфер ризика у ванбилансну сферу.
ЕРМ може да помогне у оптимизовању организације пословања у погледу утврёивања
нивоа трансфера ризика и предузимања информационог осврта на најисплативије нивое
прихватања ризика. На пример, неке компаније могу да имају одреёену количину капитала на
билансу стања намењену за заштиту животне средине док овај ризик не би био пренет на
осигуравајуће друштво. Ово затим може омогућити ширу употребљивост тог капитала, што
аутоматски доводи до ефикаснијег коришћења биланса стања, већу покретљивост капитала и
савладавање ризика.
Уз континуирани развој различитих финансијских инструмената, предузећа се суочавају
са мноштвом опција, почев од добити, капитала, акција, деривата, потенцијалног капитала,
осигурања и сада чак и осигурања хартија од вредности. Ови финансијски инструменти могу бити
употребљени да се промени профил ризика предузећа у смислу како да ризик буде прихваћен
држањем капитала у билансу стања или да ризик буде трансферисан било где, са или без
резервисаног капитала. За сваки од ових финансијских инструмената постоје гласови за и против
и сваки обезбеёује равнотежу измеёу својих трошкова, уштеде капитала и стратешких предности.
ЕРМ обезбеёује структурисани оквир да помогне предузећу да пронаёе свој оптималан баланс
измеёу ових различитих финансијских инструмената на основу свог јединственог апетита ризика
и филозофије. Ово је посебно релевантно у тренутку када се кредит тешко добија а спољни
ризици, као што је рецесија, расту.
5.

МЕРЕЊЕ РИЗИКА

У циљу да се утврди најбоља опција третмана ризика важно је имати способност да се
прецизно квантификује ризик. Сваки ризик мора да се разуме у смислу могућих утицаја и
вероватноће његове појаве. Сада постоје софистициране технике моделирања које могу бити
уграёене у ЕРМ процес, и које су, на основу претходних података, у стању да израде модел
укупне изложености ризику са значајаном прецизношћу. Ово је посебно видљиво у контексту
куповине осигурања, а нарочито када, при томе, постоје ограничења.
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Пресудно за спровоёење решења за ризике је да, чим се ризик квантификује монетарном
еквиваленцијом он се може представљати помоћу ње. Флексибилна природа осигурања и
банкарских услуга сада значи да се већина ризика могу квантификовати основано (кроз
финансијске вредности којима се представљају).
ЕРМ обезбеёује систематски приступ за идентификацију ризика у предузећу, а затим их
све разматра и квантификује изложености ризицима у смислу да одреёени ризици могу утицати,
или не, на комплетну слику. Овај више холистички приступ је неопходан, да би укупна
изложеност ризицима од појединих догаёаја могла боље да се разуме. На пример, ако се код неке
нафтне компаније оствари ризик од изливања нафте у море, то не би само довело до трошкова
пречишћавања, већ може довести до угрожавања репутације, што би даље могло изазвати пад
цена акција, а затим и низбрдицу кредитног рејтинга. Поред тога, такоёе може повећати трошкове
осигурања, што може условити проблеме ликвидности и спречавања будућег развоја. У
глобализованој економији данас, ризици постају меёусобно повезани и меёузависни, и решења за
ризике треба да се заснивају на прихватању ове реалности.
Док политика апетита ризика поставља границе за прихватање ризика, мерење
неизвесности је битно да олакша избор једног тока предузимања акција измеёу више могућих
праваца, а неки облик пореёења је од суштинске важности. Они који се баве ризицима у
различитим корпоративним функцијама, стратешком планирању, трезору, управљању
операцијама и људским ресурсима, на пример, имају различите методе идентификације,
квантификације и третирања неизвесности. Ипак, они морају да разговарају једни с другима. На
крају крајева, они ће морати да преведу све облике несигурности у финансијске мере, јер је то
језик бизниса, као што и изложености и контроле морају бити укључени у биланс стања и
финансијске извештаје.
Превоёење различитих врста ризика у своје финансијске импликације ће укључити
стварање модела, који, у суштини, користи вредности претходних случајева из прошлости,
заједно са статистичким техникама, како би се дошло до вероватног опсега резултата. Процена
пуних импликација и вероватних трошкова изузетних догаёаја ће захтевати мултидисциплинарни
тим, на пример, састављен од инжењера, правника и економиста, да се идентификују процеси и
процене њихове последице.
На пример, ако је девизни ризик оптимизован за једну пословну јединицу, он може
довести до негативне изложености за групу у целини, због тога што доводи до отворене
изложености у другом делу. Одговорности, дакле, треба да буду обједињене и доследне широм
организације.
Контроле, такоёе, могу имати ненамерне последице, које могу бити позитивне или
негативне. На пример, третирање производа да би му се смањила запаљивост може да повећа
његов утицај на околину. То је ефекат укупног ризика који је веома важан. Глобалан поглед на
предузеће је неопходан да би се постигла равнотежа измеёу пожељних мера и њихових мање
пожељних последица.
Квантификација ризика постаје све важнија. Технике као што су стабло одлучивања,
критичне путање и друге комбиноване анализе, могу да помогну ризик менаџерима да
идентификују процесе, процене ризике и меёузависности, и пронаёу најцелисходније контроле.
Постоје значајне импликације трошкова, као и приступ изабран за додавање вредности, као и
пружање сигурности.
5.1. Обезбеђивање свеобухватних решења за цело предузеће синтезом осигурања,
банкарских услуга и тржишта капитала
Више холистички приступ превазилажењу ризика је важан аспект ЕРМ, и издваја ЕРМ од
конвенционалних приступа управљања ризиком, где се различите пословне јединице одвојено
баве различитим ризицима. ЕРМ је поставио изазов индустрији финансијских услуга да обезбеди
једноставан пакет мера за третирање ризика у оквиру конвенционалних граница ризика, будући да
је осигурање традиционална мера даваоца осигурања, док су дуг, акција, финансијски деривати
итд. банкарски инструменти . Ове границе почињу да се превазилазе, помажући да се постигне
истински ефикасно и оснажено управљање билансом стања.
Тај пакет мера почиње да се развија да би разматрао финансијске ризике, као што су
флуктуација роба и ризици који могу да се осигурају, као на пример оштећење имовине. Ово
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подразумева много ефикаснију расподелу капитала за потенцијално катастрофалне ескалације и
сједињавања ризика. У ствари, постоје неке политике осигурања које раде на принципу два
окидача. На пример, ако ће на пословање компаније негативно утицати пад цене нафте њена
политика може дефинисати да, ако фирма има пад цене нафте на X и губитак имовине Y да ће
бити исплаћено осигурање. Истовремено дешавање последица оба ризика може да буде
катастрофално. Осигурање покрива оба ризика уколико се истовремено остваре, што ради по
нижој цени, јер је вероватноћа истовременог дешавања у односу на појединачно дешавање ових
догаёаја мања.
Дошло је и до повећане употребе осигурања преко хартија од вредности предузећа да би
се могло приступити додатним капацитететима на тржишту капитала, а не директно преко
осигуравајућих кућа. Ово је у основи процес уклапања осигурања ризика на тржишту капитала.
Традиционално је то чињено од стране осигуравача који је преносио ризик под своје
покровитељство, али велике корпорације све више приступају директно овим тржиштима.
Помоћу осигурања повезаним са хартијама од вредности, предузећа су у могућности да приступе
готово неограниченим капацитетима и добију покриће за ризике које тржиште осигурања не може
или не жели да покрије. Меёутим, овај приступ је финансијски одржив само за изузетно велике,
катастрофалне ризике.
ЕРМ пружа систем за утврёивање који ниво и врсте ризика треба да буду пренети на
тржиште капитала и пружа већу удобност за инвеститоре (коришћење обвезница и акција) и
рејтинг агенције преко квантификације ризика. Захваљујући таквим тржиштима капитала, велики,
потенцијално фатални ризици могу се искључити из биланса стања организације, и капитал може
бити ослобоёен да се користи за остварење других значајнијих стратешких и развојних циљева.
5.2 Јасно дефинисан апетит ризика
Други важан аспект деловања ЕРМ у вези са решењима везаним за ризике је надзирање
распореёивања капитала, без обзира да ли је доступан у билансу стања или не, на основу јасно
дефинисаних нивоа апетита ризика, као и толеранције потенцијалних губитака. Ово онда диктира
укупну пословну стратегију на јединствен начин преко различитих организационих јединица. На
пример, одлука може бити да се прошире операције у иностранству или уведе нова линија
производа.
ЕРМ је важан у омогућавању да се подесе нивои апетита ризика који су релевантни за
пословну стратегију и финансијске циљеве. ЕРМ такоёе помаже да се примењују одговарајуће
контроле ризика и/или решења ризика како би се осигурала права равнотежа измеёу апетита
ризика и толеранције ризика.
Креирање оперативног оквира одреёујући овлашћења и покретањем процеса управљања
ризиком у свакодневном пословању је прави начин за спровоёење ЕРМ. Апетит ризика дефинише
границе за ЕРМ систем одреёивањем индивидуалних и комбинованих ризика кроз употребу
одговарајућих мерења и техника анализе.
Регулаторна тела, рејтинг агенције и инвеститори били су склони да прихвате
традиционалне програме управљања ризиком, који су очигледно били ефикасни, али сада су у
потрази за интегрисаним програмима заснованим на добро дефинисаном апетиту ризика. Јасна
дефиниција апетита ризика и демонстрација његове примене кроз ЕРМ треба да отвори врата
ефикаснијој употреби капитала и тиме обезбеди конкурентску предност.
Као што COSO каже: “ЕРМ омогућава менаџменту да се ефикасно бави неизвесностима и,
с њима у вези, ризицима и могућностима, јачајући капацитет за стварање вредности“ Расте број
глобалних ризика са којима се суочавају предузећа. Постоје различите могућности за трансфер и
ублажавање изложености овим ризицима. На пример, повећана учесталост и озбиљност ризика
изазваних пандемијом, нанотехнологијом, терористичким нападима и екстремним временским
приликама могу да доведу до потенцијалних огромних губитака. ЕРМ пружа практичан и
систематичан приступ у разумевању и квантификацији ризика, тако да они могу бити третирани
различитим финансијским и нефинансијским инструментима. Док се већина ризика обично
третира кроз трансфер ризика или ретенцију ризика помоћу финансијских инструмената, као што
су осигурање, деривати или акције, ризик се може третирати кроз ублажавање ризика. Смањење
ризика у ствари тежи да ублажи утицај ризика коришћењем нефинансијских техника. Ово се може
урадити на више начина, на пример, кроз управљање кризом или планирање континуитета
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пословања. Често, од значајнијих ризика, најхитнија брига за предузеће је угрожавање репутације,
тако да су многа предузећа већ креирала план за заштиту бренда у случају губитка, и стога држе
капитал за односе с јавношћу расположивим, итд. ЕРМ је важан у квантификацији утицаја ових
ризика и одреёивању степена ублажавања ризика да би се на адекватан начин ограничила штета.
Стављање ових техника за смањење ризика у функцију може да доведе до нижих трошкова
осигурања, као и смањења укупне потребе за осигурањем.
Употреба трансфера ризика, ублажавања ризика и задржавања ризика зависи од
јединствене изложености организације ризику, културе ризика и укупног капитала, па свака
организација има оптималну равнотежу. ЕРМ помаже у проналажењу баланса измеёу коришћења
ових финансијских и нефинансијских инструмената.
6.

РАЗМАТРАЉЕ ПОЗИТИВНИХ АСПЕКАТА РИЗИКА

ЕРМ се у суштини бави управљањем равнотеже измеёу ризика и могућности и потпомаже
процес одлучивања. Као такав, ЕРМ почиње да се користи као средство за процену позитивних
аспеката ризика и специфичних пословних могућности. Док су раније ЕРМ системи
употребљавани да квантификују негативне аспекте ризика са циљем бољег управљања, предузећа
почињу да схватају да она такоёе могу да остваре уравнотежен и јединствен поглед и на
могућности које им се истовремено пружају и њихов могућ утицај на остварење стратешких
циљева. За ризике који могу сметати у реализацији стратешких циљева мора се развити адекватно
решење.
На пример, ЕРМ може помоћи у процени ризика и могућности укључених у лансирање
новог производа или проширење пословања у иностранству. Он може сагледати у каквој су
корелацији ови ризици са постојећим изложеностима у пословању и видети да ли постоји било
какво њихово позитивно дејство које се може искористити.
Идући један корак даље, ЕРМ такоёе може да помогне у случају било каквих активности
фузије и аквизиције (М&А – скраћеница енглеске фразе “merger and acquisition” која се односи на
куповину, продају и комбиновање односно фузију различитих фирми). На пример, када се
компанија ангажује у процесу М&А, њен ризични профил се мења услед нових изложености које
се неизбежно преузимају од новоформираних ентитета. Ту је и додатни притисак потенцијалног
недовољног прибављања капитала у процесу М&А и интеграцијама. То би могло да значи да у
почетку постоји недостатак капитала и то, у исто време када постоји повећани ризик. Меёутим,
ако нови ентитет користи финансијске инструменте као што су финансијски деривати и
осигурање да се ублажи или трансферише ризик, његов укупан капацитет ризика у кратком року
може да се смањи. ЕРМ може помоћи да се процени и утврди оптималан баланс измеёу ризика и
захтева капитала у циљу управљања М&А процесом и да се у потпуности оствари корист од
каснијег заједничког деловања спојених предузећа. ЕРМ је увек имао своје корене у доброј
пословној пракси и распрострањеном позитивном мишљењу. Меёутим, иако је ЕРМ у основи
орјентисан ка управљању свим ризицима на најисплативије начине, суштина његовог успеха је
заправо, у развијању различитих решења за најразличитије ризике.
ЕРМ придоноси већој ефикасности употребе капитала и оптимизацији биланса стања, а
његова употреба је уграёена у процес пословног одлучивања, на пример, приликом развоја новог
производа и пословних линија и проналажења решења за ризике који би могли ометати ове
циљеве. Ово је посебно случај са новим врстама ризика, потенцијално катастрофалним, као што
су климатске промене, који морају бити у потпуности схваћени да би могли да се третирају.
Поред тога, ЕРМ може помоћи у проналажењу исправног баланса измеёу неизвесности везаних за
раст и подношљивост ризика и одрживог развоја.
Прогресиван приступ ризицима од стране ЕРМ такоёе пружа природан одговор на ризике
кроз растуће коришћење алтернативних начина њиховог трансфера, као што је осигурање
повезано са хартијама од вредности и држање капитала у резерви, који бришу границе измеёу
осигурања и банкарског тржишта. Да би освојиле овај нови, иновативни приступ, компаније треба
да буду у стању да у потпуности разумеју профил ризика и, прецизније, њихов оптималан ниво
прихватања и трансфера. Ово опет иде у прилог ономе што ЕРМ настоји да постигне.
Како потпуност и свестраност ЕРМ постају јасније предузећима, његова примена ће
наставити да се шири и развија, као што ће се развијати и нова иновативна решења, а до
компанија је колико ће извући и обухватити све користи које може да донесе ЕРМ приступ.
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7.

ЗАКЉУЧАК

Услед промена у привреди и финансијама појављују се разноврсни ризици на које у неким
случајевима менаџмент предузећа не може утицати јер су глобални, али такоёе и велики број
ризика који утичу на ефикасност и будућност пословања предузећа и које је могуће контролисати
и управљати њима на задовољство власника предузећа, менаџмента, запослених и осталих
заинтересованих страна.
Ризик представља могућност наступа ситуације која се може негативно одразити на
пословање, што може довести до поремећаја у остваривању циљева предузећа. Менаџмент је
одговоран и задужен за уочавање и идентификацију ризика, утврёивање његовог потенцијалног
утицаја на пословање предузећа у будућности и за ефикасно управљање. Различите облике ризика
с којима се предузеће сусреће у свом пословању менаџмент може умањивати или избегавати да би
повећао сигурност свог пословања, али такоёе и прихватити ризик и на тај начин остварити већу
добит за своје деоничаре. У развијеним финансијским и привредним системима менаџменту је на
располагању скуп различитих финансијских инструмената који се имплементирају кроз различите
технике и методе управљања ризицима. Свакако најважнији инструмент за поступање са
ризицима је осигурање.
8.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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РЕЗИМЕ
У раду су дати ризици и елементи заштите у раду на различитим врстама преса. Анализа ризика је
усмерена на везу измеёу послужиоца, машине, алата и околине. Наведени су основни делови опреме преса
који представљају извор ризика. Мере заштите од повреде послужиоца су сврстане у неколико група, у
зависности од типа машине, односно врсте ризика. У циљу смањења ризика комбинују се два и више
елемената заштите, са применом заштите уграёене у програм управљања машином. Такоёе се предлаже
примена аутоматског додавања радних предмета помоћу манипулатора и робота, што поред осталих
позитивних ефеката, искључује присуство послужиоца у опасној зони и тиме практично смањује број
повреда.
Кључне речи: Безбедност, Пресе, Ризик, Заштита

OCCUPATIONAL SAFETY AT PRESSES
ABSTRACT
The paper presents the risks and safeguarding elements in operating with different types of presses. Risk
analysis is focused on the relationship between a operator, machinery, tools and environment. Principal parts of
presses equipment which are a source of risk are quoted. Measures to protect from injury of a operator are classified
into several groups, depending on the type of machine or types of risk. In order to reduce the risk two or more
elements of protection are of combined, with the implementation of protection built-in machine control programme.
It also suggests the application of automatic addition of workpieces by means of manipulators and robots, which
among other positive effects, the presence a operator off the danger zone, thus effectively reducing the number of
injuries.
Key words: Occupational safety, Presses, Risk, Protection

1.

УВОД

У производним процесима присутан је веома велики број повреда, које су резултат рад на
машинама као што су пресе, машине за ваљање, обликовање и савијање, маказе, машине за
обраду резањем и др. Повреде иду од лакших, до фрактура и одсецања делова тела, па до оних са
смртним исходом. У циљу спречавања, односно смањења броја повреда и њиховог интезитета
потребно је, у зависности од процењених ризика, да је машина опремљена одговарајућим
заштитним елементима и да се они прописно користе [1, 2]. За спровоёење наведених мера
одговорни су:
- Произвоёач машине, који при пројективању и изради машине мора да се придржава
стандарда о заштити на раду.
- Службе за одржавање и контролне прегледе, који врше инспекцију и поправке свих
елемената машине.
- Власник машине, који је одговоран за примену и спровоёење свих прописа о
одржавању машине, обуци послужиоца и контроли и мерама заштите на раду.
- Послужилац машине, који је дужан да ради по прописаним правилима уз примену
средстава и опреме за заштиту на раду.
Основни законски прописи из области безбедности и здравља на раду су Закон о
безбедности и здрављу на раду и Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту
и у радној околини. Закон о безбедности и здрављу на раду [3] прописује да се пројектовање,
израда, коришћење и одржавање опреме за рад изводи тако да се у току употребе те опреме
спречава повреёивање или оштећење здравља запосленог. Правилник о начину и поступку
процене ризика на радном месту и у радној околини [4] утврёује начин и поступак процене ризика
1

Висока пословно-техничка школа Ужице, Св. Саве 34, Ужице
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од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном
месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање.
У раду су дати ризици од повреда и мере заштите у раду са пресама, које су веома чест
узрочник повреда.
2.

РИЗИЦИ

За спречавање повреда на радом месту потребно је сагледати машину и алат, операцију
која се на њој изводи и услове рада и идентификовати ризике у раду, подешавању и одржавању
машине. На основу идентификованих ризика утврёује се начин и мере за њихово отклањање.
Анализа ризика се усмерава на везу измеёу послужиоца, операције, алата и околине. При
оцењивању радних активности које представљају потенцијалне опасности треба сагледати цео
радни циклус машине, режиме рада, посебне активности везане са радом, подешавањем и
одржавањем машине. Резултати дате анализе могу се користити као основа за пројектовање
заштите на машини и целокупног програма управљања, што би требало да елиминише или смањи
број повреда, повећа сигурност и продуктивност рада и смањи цену производа.
У циљу повећања безбедности, односно смањења опасности од повреда на радном месту
потребно је предходно препознати ризике који потичу од одреёених елемената машине и начина
њиховог кретања. Ризик од повреда у раду машина представљају следећи елементи:
- зона обраде, односно део машине у коме се изводи обрада помоћу механичког
кретања алата или радног предмета (обрада резањем, просецањем, одсецањем,
ковањем и др.),
- делови трансмисије машине, који преносе енергију и изводе ротационо или
транслаторно кретање (каишници и каиши, зубчаници, ланчаници и ланци, ексцентри,
спојнице и сл.).
- остали покретни делови машине, као што су механизми за воёење и помоћни делови.
- Кретања делова машине и опреме која могу бити потенцијални извор повреда су:
- ротациона кретања делова машине: вратила, спојница, елемената трансмисије и др.,
- трансферзална кретања делова машине, као што су радни сто, воёице, кретања алата,
кретања горњег и доњег дела пресе и др.,
- кретања услед лома алата, радног предмета или делова машине.
У раду на пресама најчешћи узрок повреда је трансферзално кретање горњег дела (маља)
пресе у правцу незаштићеног дела тела послужиоца, који се налази у зони обраде. На слици 1 дат
је пример кретања горњег алата пресе при просецању и савијању лима, као потенцијалног извора
повреде.

аб
Слика 1: Кретање маља пресе при просецању (а) и савијању (б)

У погледу елемената пресе и њихових кретања ризик представљају трансмисије за пренос
кретања (најчешће каишни пренос код механичких преса). Посебну опасност по послужиоца и
ширу околину код преса предствља лом алата, радног предмета или делова машине.
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3.

ЗАШТИТА ОД ПОВРЕДА

У зависности од типа преса (механичке, хидрауличне и пнеуматске) и врсте у оквиру
сваког од ових типова (врсте спојнице, величине радног предмета и начина пуњења, дужине и
брзине хода) врши се избор метода заштите.
Спречавање повреда, уопште посматрано, реализује се на два начина: спречавањем
доласка дела тела послужиоца или других лица која се налазе у зони рада машине, у опасну зону,
или заустављањем машине ако се део тела наёе у опасној зони.
Заштита код преса може се, зависно од циља, извести на следеће начине:
- Зауставити нормалан ход пресе ако се руке послужиоца наёу у зони обраде (слика 2).

Слика 2: Заштита послужиоца помоћу сензорских уређаја

-

Спречити, односно повући руке послужиоца ако су непажњом дошле у зону обраде
када се алат затвара (слика 3).

Слика 3: Заштита руку послужиоца повлачењам из зоне обраде помоћу трака

-

Спречити да руке послужиоца доёу у зону обраде у било ком тренутку (слика 4).
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Слика 4: Заштита руку послужиоца помоћу трака

-

Омогућити да послужилац мора користити обе руке за управљање машином, које су
на одговарајућем растојању тако да се може завршити радни ход или се зауставити
пре него што послужилац може доспети у зону обраде (слика 5).

Слика 5: Заштита руку послужиоца помоћу дворучне команде

-

Затворити зону обраде пре него што почне ход пресе да би се спречило да послужилац
доёе у зону обраде пре него што се алат затвори, или затворити зону обраде пре
заустављања за време кретања у радном ходу (слика 6).

Слика 6: Заштита послужиоца помоћу заштитних врата и ограде

Набројани начини заштите представљају скуп механичких и програмских елемената
заштите. При томе се механички елементи заштите (траке, заштитне ограде) могу комбиновати са
елементима заштите који су уграёени у програм управљања (различите врсте сензора, дворучне
временске команде, сигурносни прекидачи и сл.), што драстично смањује број повреда. Примена
паралелних елемената заштите може се користити, на пример при замени матрице на преси. При
тој операцији послужилац управља ходом пресе преко програма са уграёеним елементима
заштите. Поред тога он може користити одговарајући одстојник за механичко ограничење хода
пресе, који ће при отказу система управљања зауставити ход пресе на безбедном растојању и тиме
спречити повреду.
Заштита се, поред наведених начина, може извести применом посебних уреёаја (робот,
манипулатор) за довоёење радних предмета у положај обраде и одношење из тог положаја, чиме
се потреба послужиоца да доёе у зону обраде при раду пресе искључује и тиме се практично
елиминише ризик од повреда (манипулатор – слика 7 [5] и робот - слика 8, за додавање радних
предмета на преси).
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Слика 7: Манипулатор за додавање радних предмета на преси

Слика 8: Робот за додавање радних предмета на преси

Заштита код преса са спојницом зависи од типа спојнице, односно од начина рада пресе.
Пресе које после активирања изводе пун циклус пре заустављања у горњој мртвој тачки не могу
бити заустављене док се циклус не заврши. Код ове врсте преса може се применити заштита у
облику затварања зоне обраде помоћу заштитне ограде или помоћу трака за заштиту руку
послужиоца. Пресе које се после активирања могу зауставити у произвољном положају у току
извоёења циклуса искључивањем спојнице и укључивањем кочнице могу се опремити заштитом у
виду сензорских уреёаја или дворучне команде, као и заштитом намењеном за предходну врсту
преса. Већина хидрауличних преса, с обзиром на систем управљања, слична је пресама које се
могу зауставити у произвољном положају, па се и заштита може извести на сличан начин.
Неадекватна примена пројектованих и уграёених елемената заштите доводи до посебних
ризика од повреда. Примери неадекватне примене заштите су:
- заштита која онемогућава повећање продуктивности, смањује надзор над радом
машине и сл.,
- рад са дворучном командом или са две траке које повлаче руке послужиоца када се
алат затвара, при чему се једна команда, односно трака блокира и послужилац
активира рад пресе једном руком,
- рад са два послужиоца на преси која је предвиёена за рад са једним послужоицем, при
чему један послужује, подешава или поправља пресу, а други управља радом пресе,
- грешке у прописаном искључивању рада пресе при подешавању и одржавању.
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4.

ЗАКЉУЧАК

У раду су приказани могући ризици и заштита од механичких повреда при раду на
пресама. Остали ризици и штетности по психофизичко здравље послужиоца и свих који бораве у
радној околини, као што су утицај буке, монотоности рада (понављање исте операције),
микроклиме и др. нису били предмет разматрања у овом раду.
Размотрени су ризици који потичу од механичких кретања делова пресе, пре свега од
кретања горњег дела алата, који је најчешћи узрочник повреда. Према датим ризицима приказани
су елементи заштите, механички и у комбинацији са софтверском заштитом у управљачком
систему, као и примена манипулатора и робота за додавање радних предмета у позицију обраде и
тиме елиминисање присуства радника у опасној зони.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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УКЛАЊАЊЕ ОНЕСПОСОБЉЕНОГ ВАЗДУХОПЛОВА СА
МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА АЕРОДРОМА У ФУНКЦИЈИ
БЕЗБЕДНОСТИ НА АЕРОДРОМУ
Мартин Ђовчош1
mdjovcos@cad.gov.rs
РЕЗИМЕ
Незгода ваздухоплова на маневарској површини аеродрома негативно утиче на безбедност
ареродрома и, сем привременог затварања аеродрома, причињава многобројне проблеме и то не само на
аеродрому. Ако аеродром није припремљен за безбедно и ефикасно уклањање онеспособљеног
ваздухоплова, проблеми везани за уклањање су сложенији и теже се решавају.
У раду се говори о специфичностима уклањања онеспособљеног ваздухоплова са ПСС аеродрома,
потреби израде одговарајућег Плана уклањања и његовим основним елеменатима.
Кључне речи: ваздухоплов, уклањање, аеродром

REMOVAL DISABLED AIRCRAFT FROM THE MANОEVRING AREAS AT
AIRPORTS FOR THE PURPOSE OF AIRPORT SAFETY
ABSTRACT
The Aircraft accident on the maneuvering areas at airports adversely affects the airport safety and, except
for temporary closure of airports, causes a lot of problems and not only at the airport. If the airport is not prepared
for safe and efficient removal of the aircraft, the problems related to the removal of the aircraft are more complex
and more difficult to solve.
This paper deals with the specifics of removal of disabled aircraft from the airport runway, need of
developing an appropriate plan of removal, covering its basic elements.
Key words: aircraft, removal, airport

1.

УВОД

Онепособљени ваздухоплов је сваки ваздухоплов који није у стању да се креће на
сопствени погон или путем нормалне употребе одговарајуће шлеп службе. Онеспсобљени
ваздухоплов омета нормалне активности на аеродрому и захтева предузимање хитних
интервентних мера. Дакле, то је ваздухоплов на коме је, најчешће, дошло до забрављивања
стајнога трапа, заустављања авиона ван полетно слетне стазе (ПСС) аеродрома, заглављивања у
блату или снегу ван ПСС или рулне стазе аеродрома.
Због уклањања онеспособљеног авиона са ПСС аеродрома, аеродром се привремено
затвара за ваздушни саобраћај или се редукује саобраћај, што чак и у кратком временском
периоду, представља губитак за сваки аеродром. Осим тога, привремено затварање аеродрома,
или редукција саобраћаја, ствара проблеме у реду летења, често ствара хаос у ваздушном
простору, због чега материјалне губитке нема само аeродром, већ и авио превозици који су
директно или индиректно укључени, или су затечени процесом уклањања ваздухоплова.
Ако аеродроми нису припремљени за уклањање онеспособљеног ваздухоплова, онда су
проблеми на аеродрому много сложенији, теже се решавају и наравно, стварају веће материјалне
губитке.
Типичан пример, који илуструје ову констатацију, догодио са на аеродрому Дијего
Гарсија, на атолу у самом срцу Индијског океана, удаљеног око 1.600 км од најјужније тачке
индијског полуострва. На овом острву, сем војног аеродрома, налази се неколико лука, у којима
су стално стационирани војни бродови. Ови бродови доносе медицинску и војну опрему (тенкове,
џипове, хеликоптере и др.) америчким снагама ангажованим у регионалним сукобима. Због
значаја ове луке и опремљености разном техником намењеном за истовар бродова, (дизалице,
кранови и др. опрема) подразумевало се да је на овом острву могуће решити све проблеме који се
1
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тичу уклањања онеспособљеног ваздухоплова са ПСС аеродрома. Меёутим, како се касније
испоставило, уклањање онеспособљеног ваздухоплова, створило је доста проблема.

Дана 08. маја 2006. г. војни авион бомбардер са променљивим геометријом крила Б-1Б,
слетео је «на стомак» на ПСС овога аеродрома. Узрок оваквог слетања је био увучен забрављен
стајни трап овога авиона. Након пожара на авиону, који се појавио у току клизања по ПСС и који
је убрзо угасила ватрогасна јединица аеродрома, посада авиона се безбедно евакуисала, а авион је
са мањим видљивим оштећењима остао на ПСС аеродрома. Требало је да проёе три недеље да се
обезбеди неопходна опрема за уклањање авиона, а када је авион коначно уклоњен са ПСС, укупна
материјална штета процењена је на око 7, 9 милиона долара.[5]
2.

ПЛАНИРАЊЕ УКЛАЊАЊА ВАЗДУХОПЛОВА

У нашој земљи, оператори аеродрома (аеродромска предузећа) класификују уклањање
авиона према тежини одвијања процеса уклањања, на три категорије:
- категорија I – лаки случај (ваздухоплов заглављен у блату или снегу који може сам
изаћи са ПСС или се може вући на сопственим точковима)
- кaтегорија II – средњи случај (један точак или више точкова стајнога трапа нису
извучени, али се након подизања ваздухоплова точкови могу извући, након чега се
ваздухоплов може вући на сопственим точковима)
- кaтегорија III – тешки случај (точкови стајнога трапа су одвојени од структуре
ваздухоплова, или су толико оштећени да ваздухоплов не може бити вучен на
сопственим точковима).
Због тога, што онеспособљени ваздухоплов на ПСС аеродрома у знатној мери смањује,
или потпуно обуставља нормални режим саобраћаја на аеродрому, планирање уклањања
онеспособљеног ваздухоплова је императив безбедности и ефикасности рада сваког аеродрома.
Ефикасно уклањање онеспсобљеног ваздухоплова је, такоёе, обавеза која проистиче из
меёународних, националних и локалних прописа чији је циљ да се благовремено приступи
планској припреми за уклањање ваздухоплова.
Ефикасно уклањање онеспособљеног ваздухоплова са ПСС аеродрома захтева израду
одговарајућег аеродромског Плана уклањања, чији је садржај регулисан меёународним прописом
- ICAO Airport Services Manual [2] . Према овом пропису, обавеза је авио превозиоца да уклони
свој ваздухоплов са ПСС, али то истовремено обавезује и оператора аеродрома да изврши све
планом утврёене активности којима решава настале проблеме. Авио превозилац је обавезан да
уклони свој ваздухоплов, а за извршење овога задатка у највећој мери се ангажује аеродромско
предузеће, што истовремено значи да је авио превозилац обавезан да надокнади аеродрому све
трошкове или губитке настале због уклањања онеспособљеног ваздухоплова.
Трошкови настали због губитака обухватају директне и индиректне трошкове. У директне
трошкове спадају: цена рада свих ангажованих лица на уклањању ваздухоплова, цена ангажоване
опреме на уклањању ваздухоплова, цена ангажованих возила и радника због истакања горива из
онеспособљеног ваздухоплова и његово складиштење у одговарајућа складишта горива, цена
ангажованих средстава за чишћење и довоёење у функцију ПСС. Индиректни трошкови
обухватају отклањање последица принудног слетња ваздухоплова на животну средину, губитак
због некоришћења ваздухоплова, трошкове преусмерења летова, смањење летова због затварања
ПСС и др.
Да би се ови трошкови свели на најмању могућу меру, оператор аеродрома је обавезан да
изради План уклањања онеспособљеног ваздухоплова који, начелно, садржи ове елементе:
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- уводни део
- уклањање
- процедуре за уклањање
- опрема и уреёаји неопходни за уклањање
- методе укалањања
- достављање информација.
У уводном делу плана говори се о циљу израде плана уклањања а главни циљ је
идентификација и начини решавања проблема који се јављају приликом уклањања вааздухоплова.
Основни услов који се поставља пред аеродром, јесте да се ваздухоплов не сме уклонити док се не
добије за то сагласнпост Комисије за испитивање удеса у цивилном ваздухопловству, осим у
случајевима када су угрожени животи људи или да би се спречио даљњи ризик од оштећења
имовине. У том случају, ако је неопходно уклонити ваздухоплов пре завршетка истраге, морају се
предузети посебне мере које подразумевају, пре свега, снимaње или фотографисање лица места са
свим потребним детаљима, обележавање места и позиција свих расутих делова на земљи и израду
дијаграма места истраге са траговима на земљи.
У другом делу Плана уклањања ваздухоплова говори се о планирању и примени
методологије уклањања ваздухоплова која у многоме зависи од величине ваздухоплова. Овде се
посебна пажња посвећује тежини и центражи ваздухоплова која опет одреёује:
- технику и начин подизања ваздухоплова
- тип опреме који ће се користити
- очекиване масе терата за подизање
- одреёивање осталих параметара баланса ваздухоплова
- одреёивање осталих параметара (бочних и уздужних) који не смеју бити премашени у
току процес укалњања ваздухоплова.
Најважнији елеменат, јесте одреёивање тежине и центра гравитације ваздухоплова
(представља замишљену тачку у којој делује резултанта гравитационих сила тежине свих делова
ваздухоплова, нето тежина опоравка – NRW и тежина празног ваздухоплова – REW) којима се
одреёује стабилност ваздухоплова и тип опреме за уклањање ваздухоплова. У знатној мери, на
планирање уклањања утицаће и величина ваздухоплова. По меёународној класификацији сви
ваздухоплови се деле према величини, у одреёене категорије, а величина ваздухоплова (распон
крила и размак главних ногу стајнога трапа авиона) дефинисаће словну категорија аеродрома (од
А до Ф) и индиректно одредити поступак уклањања ваздухоплова.
Табела 1. Аеродромски референтни кодови према ICAO Annex 14 - Volume 1

1

Мање од 800 м

А

Мање од 15

Размак точкова
главних ногу
стајнога трапа1
авиона
< од 4, 5 м

2

800 али мање од 1200

Б

Од 15 до < од 24

4, 5 м до < од 6 м

3

1200 али мање од 1800

Ц
Д

Од 24 до < од 36

6 м до < од 9 м

Од 36 до < од 52

9 м < од 14 м

Е

Од 52 до < од 65

9 м до < од 14 м

Ф

Од 65 до < од 80

14 м до < од 16 м

Код

Дужина ПСС
(м)

1800 и више

4

Код

Распон крила
авиона (м)

Други, веома важан елеменат, јесте одреёивање оперативне тежине ваздухоплова у коју
спада:
-

1

стандардна опрема (неискоришћено гориво и мазиво у ваздухоплову, кисеоничка
опрема и друга разна опрема ваздухоплова)
оперативна опрема (пртљаг посаде и путника, контејнери хране и пића, техничка вода,
опрема за случај опасности, канте за отпад и др.)

Спољно растојање између точкова главног стајнога трапа
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Планом уклањања онеспособљеног ваздухоплова потребно је детаљно предвидети све
могућности уклањања дела стандардне и оперативне опреме из ваздухоплова, чиме се у знатној
мери олакшава поступак уклањања ваздухоплова.
Процес уклањања ваздухоплова је сложен процес у којем сваки планирани елеменат
временски скраћује уклањања ваздухоплова. Од посебне важност је планирање техничке
припреме за уклањање ваздухоплова која има за циљ стабилизацију ваздухоплова везивањем, или
подупирањем, чиме се предупреёује нежељено оштећење ваздухоплова. Веома важан елеменат
овога дела плана јесте, поступак планског уклањања оштећених делова онеспособљеног
ваздухоплова ради безбедног и ефикасног уклањања. Знатан утицај на безбедно и ефикасно
уклањање ваздухопплова имају и времески услови (јак ветар, јака мећава и др.), као и подлога са
које се врши уклањања ваздухоплов (трава, мека расквашена подлога, песковита подлога и сл.),
што опет захтева планирање стабилизације подлоге и планирање редукције тежине ваздухоплова.
Свако оспособљавање ваздухоплова захтева адекватно планирање пре почетка подизања
ваздухоплова, а нивелисање ваздухоплова је посебно значајна - претходна, фаза рада.
Ваздухоплов мора, пре подизања, бити нивелисан, а то подразумева тачно одреёивање свих
тачака нивелације ваздухоплова ради безбедног положаја ваздухоплова при подизању.

Сл. 3. Постављање пнеуматских јастука ради нивелације авиона

Следећи предуслов ефикасног уклањања ваздухоплова, јесте одреёивање места
постављања пнеуматских дизалица ради подизања ваздухоплова, или ради несметаног довоёења у
функцију стајнога трапа ваздухоплова. Планом треба предвидети најтеже варијанте постављања
дизалица на подлогу, како би се благовремено планирала набавка или израда, потребних дрвених
подлога или подметача за постављање пнеуматских јастука или дизалица.
Величину дизалица одредиће величина онеспособљеног ваздухоплова (А или Ф) и то тако
да планирани капацитет дизалице буде већи од тежине ваздухоплова који се подиже.
Процедурама за уклањање онеспсобљеног ваздухоплова планира се поступак уклањања
ваздухоплова, а ово процедуру ће одредити величина ваздухоплова, категорија оштећења
ваздухоплова и расположива опрема за уклањање која се том приликом ангажује. У овом делу
плана прописују се поступци уклањања ваздухоплова, а у другом делу плана методе за уклањање.
Овде се детаљно описују методе уклањања, као нпр. да се након бочног и уздужног нивелисања,
ваздухоплов подиже на потребну висину што се постиже помоћу одговарајућих кранова,
двокраких шипки са прикључцима на које се каче трака за подизање, или да је понекад
ефикасније, уместо двокраких шипки на које се каче траке за подизање, вршити подизање
ваздухоплова са два крана. Методологијом уклањања треба разрадити и могуће варијанте
уклањања.
Све ове методе подизања имају један заједнички циљ а то је да се, прво, премештање
ваздухоплова са неодговарајуће подлеоге изврши на одговарајућу - чврсту стабилну подлогу а,
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затим, ако је то могуће, ваздухоплов премести са места онеспособљавања до места поправке
помоћу сопственог стајнога трапа.

Сл. 4. Извучен стајни трап ваздухоплова

Опрема за уклањање ваздухоплова је од пресудног значаја за ефикасно и безбедно
уклањање онеспособљеног ваздухоплова, те је ово посебан део Плана уклањања онеспособљеног
ваздухоплова. Део опреме за уклањање је могуће ангажовати са аеродрома на коме је дошло до
инцидента, али највећи део те опреме, а поготову специјалне опреме као што су кранови и
дизалице, није могуће прибавити са овог аеродрома. Због тога, потребно је у плану предвидети,
неопходну опрему за уклањање за оне категорије ваздухоплова које користе аеродром за који се
ради План уклањања, као и адресе и бројеве телефона предузећа која располажу са таквом
опремом.

Сл. 5. Специјална опрема за подизање ваздухоплова

Ефикасно уклањање подразумева, пре свега, да ће се недостајућа специјална опрема за
уклањање обезбедити у најкраћем временском периоду, ради чега је потребно благовремено
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склопити одговарајуће уговоре са предузећима које имају такву опрему. Склапање уговора је
често условљено финансијским условљавањем власника специјалне опреме за уклањање, али и
поред тога, што то често пута представља значајан финансијски издатак за оператора аеродрома,
неопходно је имати склопљене писмене уговоре, а део трошкова који су проистекли из склапања
оваквих уговора, могуће је пребацити на авио превозиоца чији се ваздухоплов уклања.
Посебан део Плана уклањања ваздухоплова јесте део у коме се говори и информисању.
Овo подразумева, пре свегa, информисање о овом догаёају на начин како то регулише
меёународни пропис ICAO Manual of Aircraft Investigation и „Упутство у вези информисања“ које
је дужно да уради свако аеродромско предузеће. Циљ оваковог информисања је благовремено и
прописно обавештавање свих субјеката о незгоди на аеродрому, а све то ради правовременог
интервенисања којим се безбедност на аеродрому, у што краћем временском периоду, подиже на
потребан ниво.
3.

ЗАКЉУЧАК

Уклањање онеспособљеног ваздухоплова са маневарских површина аеродрома
представља посебан изазов за сваки аеродром. Због уклањања онеспособљеног ваздухоплова,
аеродром се привремено затвара за ваздушни саобраћај, или се редукује саобраћај, што чак и у
кратком временском периоду представља губитак за сваки аеродром.
Само планским уклањањем ваздухоплова, проблеми на аеродрому се своде на
прихватљиви ниво, ради чега је ноепходно израдити одговарајући План уклањања вазухоплова и
у њему разрадити све, реално могуће ситуације, процедуре и планирати опрему за уклањање
онеспособљеног ваздухоплова.
4.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ДИНАМИЧНОМ
ИНДУСТРИЈСКОМ ОКРУЖЕЊУ
Милош Петронијевић1, Анкица Милојевић1
РЕЗИМЕ
Постојећа економска неизвесност и комплексно бизнис окружење створили су потребу за
постојањем снажног система који омогућава менаџменту да процени и управља ризицима. Циљ управљања
ризиком је подизање на максимално одржив ниво свих активности у предузећу. То омогућава спознају свих
потенцијално позитивних и негативних фактора који могу да утичу на предузеће повећавајући вероватноћу
за успех, а смањујући вероватноћу неуспеха и неизвесност остваривања свих циљева предузећа.
Kључне речи: ризик, неизвесност, управљање ризиком, технике и контроле управљања

MANAGING RISKS IN A DYNAMIC
INDUSTRY ENVIRONMENT
ABSTRACT
Current economic uncertainties and complex business environment have created the need for a robust
framework that enables management to evaluate and improve risk management. The objective of risk management
is to add maximum sustainable value to all the activities in the company. It makes possible the understanding of the
potential upside and downside of all those factors which can affect the business. It increases the probability of
success, and reduces the probability of failure and the uncertainty of achieving the companies overall objectives
Key words: risk, uncertainty, risk management, techniques and controls of managing

1.

УВОД

Рапидна индустријализација је, у свом буёењу, донела неколико проблема. Један од њих је
„индустријски ризик ", који је, временом, узимао све новије и новије облике. С обзиром на велику
могућност остварења различитих механичких, електричних, хемијских и инцидената и опасности
од зрачења, ризици за живот, здравље људи и имовину су чести у овој сфери економских
активности. Ризици су присутни „у сваком ћошку” и „под сваким каменом”. Индустријски ризици
могу настати у току обраде, складиштења или због оперативних грешака и кршења безбедоносних
процедура. Индустрија, дакле, мора да буде увек спремна за такве евентуалности. Индустријски
ризик је онај који може да утиче на неколико области у оквиру фабрике, може изазвати озбиљне
губитке, повреде људи, губитак живота, крупна оштећења опреме и поремећај производних
активности. Такви ризици се могу појавити у било којој врсти индустрије, упркос најбољим
напорима да буду спречени. Патње људи и материјална штета настали као последица поменутих
инцидената су увек потенцијално могући. Док су радници забринути за свој живот, руководства
предузећа страхују од евентуалних губитака и финансијских обавеза које им могу бити наметнуте
случајно, јер је предузеће апсолутно одговорно за било коју врсту инцидената и дужно је да
надокнади све оне који су на било који начин угрожени и погоёени удесом. Меёутим, ризик се
може у великој мери избећи уколико се спроведу одреёене ефикасне акције по унапред
испланираним и увежбаним процедурама, користећи комбиноване ресурсе предузећа и спољашње
сервисе за ванредне ситуације.
2.

АПЕТИТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА

Један од најважнијих изазова за менаџмент данас је установљивање апетита ризика
предузећа. Постојећа економска неизвесност и генерално комплексно бизнис окружење створили
су потребу за постојањем снажног система који омогућава менаџменту да процени и управља
ризицима и очува поверење у успех члановима управних одбора, инвеститорима, регулаторним
телима и агенцијама за рејтинг.
1

Др Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд, Висока техничка школа
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Одреёивање апетита ризика захтева јасну артикулацију приступа компаније ризицима,
укључујући природу ризика, ниво ризика с којим компанија жели да се носи и жељени баланс
ризика и користи. Покретање пословања било које величине подразумева избор измеёу више
алтернатива, и циљ менаџмента предузећа или управног одбора ће бити да усклади ефекат својих
одлука, у највећој могућој мери, са апетитом ризика и да прати последице те своје политике кроз
свакодневно пословање.
Повећавање прихода пословањем у прихватљивим границама ризика, јасно, није нов
концепт. Оно што се променило је чврст и свеобухватан приступ управних одбора компанија при
идентификовању, мерењу и управљању неизвесностима везаним за стратешке, финансијске,
оперативне ризике и ризике у вези са рискантним догаёајима (удесима).
2.1. Дефинисање апетита ризика
Дефинисање апетита предузећа за ризике треба посматрати као једну од кључних
одговорности њеног руководства. Без одговарајуће дефинисаног апетита ризика, компаније могу
да гравитирају ка крајности претерано великог апетита ризика или, још чешће, превише
ограниченог апетита ризика, што смањује способност предузећа да ствара профит.
Дефинисање и артикулисање апетита ризика је компликована активност, која захтева
пажљиво одмеравање многих динамичких фактора и балансирање различитим становиштима.
Различите организације имају различите капацитете ризика, који су одреёени својственим
карактеристикама и способностима фирме (нпр. финансијски положај, власништво, зрелост за
управљање ризиком, итд). Различити кључни актери у пословању имају различите ставове о томе
шта представља прихватљив ниво ризика за предузеће (нпр. перспектива акционара се разликује
од менаџерске, гледишта купаца, запослених, итд.). Апетит ризика се чак може разликовати
измеёу посебних пословних функција или јединица у оквиру истог предузећа (нпр. продајног
тима и одељења интерне ревизије). На крају, као и у случају пословне стратегије, апетит ризика
треба редовно преиспитивати како би се осигурало да су трендови и неочекиване промене на
тржишту, макроекономској и геополитичкој средини узете у обзир. Приликом постављања
апетита ризика, корисно је пажљиво испитати потенцијални утицај одреёених ризика. Ово може
помоћи да се идентификују врсте ризика за које предузеће нема апетит или има веома ограничен
апетит, на пример, ризици који могу угрозити репутацију, кредитни рејтинг предузећа, вредност
акција или ризици који могу имати штетан утицај на безбедност купаца. Када је изражен јасно,
апетит ризика требало би да понуди смернице о томе које врсте и степен ризика су пожељни за
предузеће. Најбоље се изражава као комбинација квалитативних стања и метрике. Он обично
описује жељени профил ризика, категорије прихватљивих ризика, који се ниво ризика сматра
подношљивим, и варијабилност у резултатима перформанси које ће предузеће бити спремно да
прихвати у постизању својих пословних циљева. Дакле, дефинисање и објављивање апетита
ризика омогућава да ризик постане део пословног стратешког и оперативног доношења одлука и
чине ризик релевантим фактором за све различите делове предузећа.
Менаџмент предузећа мора да преузме водећу улогу у дефинисању апетита ризика.
Постоји динамичан однос измеёу апетита предузећа за ризике и пословне стратегије. Предузеће
мора да преузме одговарајући ниво ризика који ће му омогућити да оствари своје стратешке
тежње, а исто тако, будући стратешки планови треба да укључе ризике који су сразмерни
способности предузећа да сноси ризик. Виши менаџмент је у најбољој позицији да надгледа ову
динамичку равнотежу. С обзиром да је значајна подршка менаџмента у пажљивој процени
капацитета ризика предузећа неопходна, одозго-надоле приступ је најбољи начин да се осигура да
тежње високог менаџмента у погледу будућности предузећа буду узете у обзир.
3.

ИНТЕГРИСАЊЕ РИЗИКА И СТРАТЕГИЈЕ ПОСЛОВАЊА

Данашња предузећа треба да укључе разматрање ризика као саставног дела стратегије
развоја. Процена стратешког ризика треба да се врши на нивоу управног одбора, а њен резултат
треба да се користи као кључни фактор у формирању одговарајуће пословне стратегије. То може
да се уради на два начина: коришћењем резултата процене ризика при стратешком избору опција
и подршком при доношењу одлуке о томе које ризике предузеће прихвата и њима управља.
У постављању стратегије пословања, менаџмент често разматра велики број различитих
планова које би могао да усвоји како би остварио своје стратешке циљеве. С обзиром на степен

79

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

разноликости у данашњем глобалном пословном окружењу и велики број доступних опција за
фирме (нпр. финансије, ресурси), степен пословног ризика придружен свакој опцији може бити
драматично другачији и самим тим критичан у избору оптималног плана. Стога изгледа да је
рационално да се укључи разматрање ризика и њихових последица у односу на очекиване користи
приликом одабира одговарајуће стратешке опције. Ако ризик предвиёен стратешким планом није
у складу са апетитом ризика предузећа, стратешки план може бити потребно мењати или ставити
га ван снаге и заменити другом опцијом плана са компатибилнијим нивоом ризика.
Специјализоване идејне радионице помажу да се идентификују и размотре потенцијални
ризици повезани са различитим стратешким опцијама. Одговарајући алати и технике
(квалитативне и квантитативне) за процену ризика помажу у одреёивању вероватног утицаја ових
ризика на пословање и омогућавају да се направи пореёење измеёу различитих опција са циљем
подршке доношењу одлука. Неке од тих техника могу бити укључене да помогну у предвиёању
одговора конкурената на различите стратешке опције размотрене од стране менаџмента
предузећа. Ово омогућава избор ризика које треба узети у обзир када је оптимална стратешка
опција изабрана и дизајнирана.
Поред тога, предузећа би требало да почну да посматрају управљање ризиком као
стратешку могућност. Одлуку о томе које је ризике најбоље задржати и којима ће управљати само
предузеће, за разлику од ризика пренетих на трећа лица, треба посматрати као кључни аспект
стратегије предузећа . Врсте ризика којима се најбоље управља интерно су оне за које предузеће
има најбоље могуће интерне способности да њима управља и-или поседује ефикасне интерне
хеџинг механизме који би требало да апсорбују утицај тих ризика у случају да се материјализују.
Преузимање и управљање овим ризицима интерно је још потребније ако се било које доступно
решење за преношење ризика сматра релативно неефикасним и непоузданим. Суочавање са
правом врстом ризика – онима за чије је управљање предузеће у најбољој позицији - може да
оствари уштеду избегавањем непотребно високих трошкова преноса и оствари ефикасност кроз
супериорно унутрашње управљање ризиком.
Након процене ризика повезаних са стратешким опцијама пословања и прихватања ризика
за које је фирма у најбољој позицији да њима управља, предузеће је у стању да направи
интелигентне стратешке одлуке и користи ризике у циљу реализације профита
4.

ДЕФИНИСАЊЕ У КОЈЕМ СМЕРУ БИЗНИС ТРЕБА ДА СЕ РАЗВИЈА

Ризици су присутни у свим пословним активностима које ћемо предузети. Руководиоци
који игноришу претње које потичу од њихове конкуренције повећавају ризик од тога да њихове
компаније заостају, споро се развијају и губе удео на тржишту, док предузеће које прихвата ризик
често стиче предност и искоришћава шансе. Циљ управљања ризиком је подизање на максимално
одржив ниво свих активности у предузећу. То омогућава спознају свих потенцијално позитивних
и негативних фактора који могу да утичу на предузеће повећавајући вероватноћу за успех, а
смањујући вероватноћу неуспеха и неизвесност остваривања свих циљева предузећа.
Суштинско питање је, да ли је боље да се преузме ризик или избећи га? Користи од
управљања ризиком су неоспорне, али док је много тога написано о томе како управљати
пословним или стратешким ризиком, односно програмским или пројектним ризиком, мало је
речено о томе како управљати ризицима у променљивом пословном окружењу. Да би ово ставили
у контекст, размотримо развојни циклус пословних промена за остварење конкурентске
предности приказан на слици 4.1. Ако кренемо са врха слике и усмеримо развојне активности
предузећа у правом смеру, почиње се са постављањем стратегије. На следећем нивоу ми ћемо
идентификовати промене неопходне за остварење пословне стратегије и истражити и пратити
користи проистекле из успешне расподеле програма и пројеката који су развијени да би се
остварило достизање потребних вредности главних индикатора успешности који су постављени
стратегијом. Ово поглавље се фокусира баш на то како управљати ризицима на овом нивоу,
названом “исправни пројекти”.
У постављању пословне стратегије, претпоставља се да:
- правац развоја, одабран за предузеће, је садржан у некој форми стратешког плана;
- пословни циљеви су одреёени и дефинисани будући нивои развоја;
- постоји неки облик модела пословних процеса, као и кључни индикатори остварења
кључних процеса, који се прате и мере;
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-

постоје неки планови за примену свега наведеног, као што су маркетинг план,
оперативни план, итд.

Слика 1. Развојни циклус пословних промена за остварење конкурентске предности

Меёутим, намеће се једно велико питање у овом тренутку: “Да ли постоји стратегија за
ризике у предузећу?” Документ на овом нивоу треба да јасно систематизује финансијске,
стратешке, оперативне и ризике окружења као и начине за њихово решавање.
Кључни ризици на нивоу “исправних пројеката” су сконцентрисани око управљања
претњама и могућностима при остваривању стратешких циљева и последица су нераспореёивања
(или неуспешне расподеле) пројеката пословних промена и максимизирања користи проистеклих
из успешне расподеле пројеката и програма у портфолију пословних промена. Треба имати на уму
да употреба термина портфолио пословних промена (или једноставно портфолио) се односи на
активности, програме и пројекте који су подешени да доведу до промене пословања у
предузећима. Иако није стриктно језички прецизан, термин “пројекти” се односи на активности,
пројекте и програме.
Обично, предузеће би требало да има приоритетну листу пројеката, која је вероватно
проистекла из неких комплексних алгоритама који укључују утврёивање ставки као што су:
- прилагоёеност пословне стратегије;
- пословна вредност;
- ресурси који су потребни;
- сложеност решења.
За ппројекат може бити изабрана нека форма приказа резултата анализе ризика изведена
из матрице резултата. Нажалост, оно што се обично дешава са овим подацима је да су
представљени као линеарна листа пројеката, са прихватљивим пројектима изнад дефинисане
линије резултата и одбијеним пројектима испод црте. Чињеница је, само, да ће неки пројекти бити
веома ризични и као такви одбачени, а то ће резултирати губљењем високе пословне вредности.
Зато се снажно препоручују технике за вишедимензионалну презентацију и анализу које треба да
се користе приликом представљања података вишем руководству. Пример за то је ризик-корист
матрица приказана на слици.2. Матрица користи величину кружића да би се означили ресурси
који су потребни, а такоёе се служи тамном бојом кругова за одреёивање обавезности пројеката.
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Слика.2. Ризик-корист матрица

Такав стил презентовања помаже у процесу доношења одлука. Може се јасно видети да,
ако предузеће има мало апетита за ризиком, онда би требало да размотри да ли жели да се упусти
у пројекте изнад линије (поготово Пројекат П9 на слици 2. који троши највише ресурса). Пројекти
П1, П3 и П6 су очигледни кандидати за одбијање, јер су високог ризика, а могућа корист је мала.
КKaда су пројекти у току, онда је честа пракса да се извештај о њиховом напредовању
врши коришћењем црвене (Red), боје ћилибара (Amber) и зелене боје (Green). RAG статус
означава да ли је пројекат на правом путу. RAG је обично повезан са ценом, временом и обимом.
5. РАЗВИЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ЊЕНА
ИНТЕГРАЦИЈА КАО УОБИЧАЈЕНЕ У ПОСЛОВАЊЕ
Стратегија управљања ризиком описује специфичне активности предузете са циљем
управљања ризицима који су у вези са пројектом. Стратегија треба да узме у обзир компанијску
политику управљања ризиком (ако постоји) и може да садржи делове који описују следеће:
- позадина пројекта;
- улоге и одговорности у управљању ризиком;
- процеси који ће се користити у управљању ризиком;
- скале које се користе при процени вероватноће и утицаја ризика;
- корисне категорије, контролне листе и листе са резултатима које могу помоћи при
идентификовању ризика;
- буџет за свеукупне активности управљања ризицима;
- неопходне технике и алати;
- индикатори кључних карактеристика пројекта;
- временски оквир спровоёења активности управљања ризиком;
- захтеви извештавања у вези са управљањем ризицима;
- збирка појмова (речник).
Стратегија управљања ризиком треба да буде написана на начин и користећи термине који
су уобичајено разумљиви широм предузећа, са прецизним значењима посебних термина, са
речима и изразима који су наведени у одељку речника.
Кључ за интеграцију управљања ризиком у свакодневни рад и понашање предузећа је
ниво културе прихватања ризика и обим изазваних промена у предузећу. Помоћ кроз обуку и
радионице за подизање свести о потреби управљања ризиком, заједно са посматрањем неког
очигледно успешног примера из праксе, указаће на брз повратак било каквих улагања у ову
област.
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Стратегија управљања ризиком која је укључена у свакодневне пословне операције
доприноси ефикасности у пословању и управљању пројектима. Успешна имплементација
стратегије захтева од одговорних да промовишу њено активно коришћење, како би се осигурало
да не постане мртво слово на папиру. Виши менаџмент, такоёе, мора узети активно учешће у
промовисању колико је управљање ризиком корисно за развој предузећа.
Да би у предузећу била схваћена потреба за уградњом управљања ризиком у пословање
често се врши такозвано „пре и после ” пореёење. То је преглед како је предузеће обављало своје
активности пре увоёења управљања ризиком, а затим преглед нових статуса атрибута као што су
однос према управљању ризиком, документација о ризицима која се користи, ниво обавеза вишег
руководства, и тако даље. Преглед исправности управљања ризиком може бити корисно средство
за ревизију „пре и после” статуса.
Модел зрелости управљања ризиком такоёе може помоћи да се идентификују кључне
области надлежности у којима предузећа могу да побољшају своју способност за управљање
ризиком, што омогућава већу информисаност, селективност и могућу предузимљивост у мењању
пројеката које желе да наставе. У неким развијеним земљама су већ развијени модели овог типа
као, на пример, Модел зрелости управљања портфељом, програмом и пројектом (П3П3). Овај
модел садржи перспективе управљања ризиком на свих пет нивоа модела, од нивоа 1 (свест) до
нивоа 5 (оптимизација), које могу да се користе за процену зрелости организације у управљању
ризиком.
6.

ЗАКЉУЧАК

Потпуно је разумљиво да су предузетници свесни свих ризика пословања, нарочито оних
који могу утицати на опстанак или проширење пословања. Циљ управљања предузећем је
доношење пословних одлука које ће максимизирати успешност пословања и донети увећано
богатство власницима предузећа или власницима деоничарског капитала предузећа. Пословно
одлучивање у данашњем високо турбулентном окружењу догаёа се у условима неизвесности и
ризика. Ипак, предузетници често занемарују ризик, посебно ризик који није лако уочљив; “Ризик
могу бити и нехотично испуштене речи на ознаци, или може произаћи из претераног обећавања
произвоёача или продавца ”. Укратко, предузетник би требао исцрпно анализирати изложеност
губитку. Само с таквом анализом може заштитити посао од губитка због чистог ризика. Заштиту
од могућег губитка тешко је остварити. Разлог томе је што је управљање ризиком више умеће
него наука које често пркоси прецизној анализи. Стручно просуёивање има овде главну улогу и
односи се на тачно одреёивање ризика који могу проузроковати новчане и друге губитке, на
процену колико озбиљни могу бити губици и одабир најбољег начина поступања са сваким
ризиком.
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ПОВРЕДЕ ПРИ РАДУ СА ТРАКТОРИМА
- УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ Ратко Николић 1, Лазар Савин 2, Милан Томић 2, Мирко Симикић 2, Јелена Николић 3
nikratko@gmail.com
РЕЗИМЕ
Пољопривреда Србије са преко 5 милиона хектара пољопривредног земљишта и преко 2, 5 милиона
хектара шума ангажује преко 1 милион јединица са погонским моторима и преко 2, 5 милиона прикључних
машина и стационарне опреме и предстаља оѕбиљан ресурс као извор могућих повреда са исходима бројних
инвалидности и смртним случајевима.
У раду су дефинисана уобичајена места повреёивања и могући уѕроци, табела 1. Потом су
дефинисане последице, табела 2 које се крећу од претераног замора, повреда са краћим или дужим
одсуством са посла, инвалидитет са трајним одсуством са посла и најзад са смртним ненадокнадивим
исходима. На крају су дефинисане превентивне мере као основа за значајно унапреёење безбедности и
квалитета рада у пољопривреди.
Кључне речи: трактори, повреде, узроци, последице, превентивне мере

INJURY AT WORK WITH TRACTORS
- CAUSES, CONSEQUENCES, PREVENTIVE MEASURES ABSTRACT
Serbian agriculture with over 5 million hectares of agricultural land and over 2.5 million hectares of
forests engages over 1 million units with internal combustion engine and more than 2.5 million machine tools and
stationary equipment and represent the resource as a serious source of possible injury to the outcomes of numerous
disability and death cases.
The paper defines the common sites of injury and possible causes, table 1. Afterwards, consequences were
defined, table 2, which range from excessive fatigue, injury with a shorter or longer absence from work, with a
permanent disability, absence from work and finally with a fatal outcome irrecoverable. The preventive measures
are defined as the basis for significantly improving safety and quality of work in agriculture in the end.
Key words: tractors, injuries, causes, consequences, preventive measures

1.

УВОД

Пољопривреда Србије на око 5, 093.000 хектара пољопривредног земљишта и око 2,
500.000 хектара шума користи око 1, 000.000 јединица опремљених са моторима и око 2, 500.000
прикључних машина и стационарне опреме који се користе у реализацији технолошких операција
у пољопривреди и шумарству, Николић ет ал (2010). При коришћењу ових машина просечне
старости од 15 до 20 година, често у неповољним условима, и недовољне обучености руковаоца и
помоћних радника, стварају се услови за појаву механичких и термичких повреда па и смртних
случајева.
Факултет заштите на раду у Нишу у документацији за акредитацију наводи да се у Србији
у периоду од 1945-2005. године јавља једна повреда на сваких 7 минута, а у периоду 1960-2005.
године један смртни случај сваког другог дана. Део ових повреда и смртних случајева отпада на
пољопривреду и шумарство, Николић ет ал (2009).
Термичке повреде, па и смртни случајеви јављају се при раду са тракторима као и у
пожарима на површинама под шумом, житарицама, ливадом и травњацима где је и стрњика у
воћњацима и виноградима. Од укупно 30.668 пожара у Србији око 7.231 пожар је на наведеним
површинама или 23, 58 %. Број пожара је у пољопривреди повећан за два пута од 2001. до 2009.
године, Живковић С. (2010).
1 Проф. др Ратко Николић, редовни професор у пензији, nikratko@gmail.com
2 Др Лазар Савин, доцент, др Милан Томић, доцент, мр Мирко Симикић, асистент, Пољопривредни факултет
Нови Сад, Департман за пољопривредну технику, Трг Доситеја Обрадовића 8
3 Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, КЦ Водјводине, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад
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При раду са тракторима поред механичких повреда јављају се и опекотине које према
карактеристикама етиолошког чиниоицамогу бити: термичке, хемијске и електричне, Николић Ј.
(2009).
Ризичне групе становништва у пољопривреди су:
- деца и омладина,
- жене,
- особе старије животне доби,
- сезонски радници,
- помоћни радници и
- руковаоци трактора, машина и постројења.
Према наводима Николић Ј. ет ал (2010) у САД-у у 2006. години је на фармама било 1, 12
милиона деце од чега је 590.000 непосредно радило на пословима у пољопривреди, што
представља велику популацију изложену ризику повреёивања. Исти аутори наводе да 28%
повреда које захтевају хоспитализацију код жена које раде на фармама настају управо због
повреда насталих у раду са трактором. Даље се наводи да 56 % фармера старости преко 55 година
користи редовно неке лекове што указује повећан ризик повреёивања. У тој земљи пољопривреда
је са најстаријом популацијом радника.
У Србији у руралним подручјима живи око 44 % становништва или 3.256.000, од чега је
око 65 % без икаквог професионалног образовања, што представља велику популацију изложену
ризику повреёивања.
Стога су у овом раду истраживања усмерена на:
- преглед концепција трактора који се користе у пољопривреди,
- анализа могућих узрока повреёивања,
- анализа последица и
- превентивне мере за смањење појаве повреда и смртних случајева.
2. КОНЦЕПЦИЈЕ ТРАКТОРА У ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ИЗВОР
ПОВРЕЂИВАЊА
Пољопривреда Србије користи око 1, 000.000 јединица са неким извором погонске
енергије, који у агрегату са прикључним машинама и уреёајима су велики потенцијални извор
повреёивања руковаоца и помоћних радника. Користе се следеће мобилне јединице:
1. Једноосовински трактори и мотооруёа
2. Двоосовински трактори, стандардни, компактни и зглобни
3. Трактори специјалне градње: високог клиренса, манипулативни трактори и др.
4. Трактори гусеничари - стандардни, полугусеничари и мини гусеничари са гуменим
гусеницама
5. Баштенски и комунални трактори . точкаши и гусеничари
6. Трактори за воћарство и виноградарство
7. Трактори за шумарство и др.
2.1 Мотооруђа
У пољопривреди се користи око 300.000 разних концепција мотооруёа, а потребе су за око
20.000 јединица годишње. На слици 1 приказано је три карактеристична мотооруёа: моторна
тестера, мотокопачица и моторна косачица. Потенцијални извори повреёивања су: радни органи,
одбацивање крутих предмета, прегрејане површине, превелика бука и вибрације, Николић ет ал
(2010).

а) моторна тестера

б) мотокопачица
Слика 1: Мотооруђа
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2.2 Једноосовински трактори
У Србији се користи преко 195.000 једноосовинских трактора а потребе су ѕа око 10.000
јединица годишње. На слици 2. приказани су једноосовински трактори у агрегату са главним
прикључним машинама који су у брдско планинским условима, окућницама и баштама
незаменљиви. Извори повреёивања су: радни органи, одбацивање крутих предмета, прегрејане
површине, превелика бука и вибрације, хемијска средства, превртање трактора при транспорту и
др., Николић Р. ет ал (2010).

а) плуг

б) култиватор

ц) ротациона косачица

д) осцилаторна косачица

е) дувач снега

ф) уређај за дробљење
биљних остатака

г) прскалица

х) приколица

Слика 2: Једноосовински трактори са прикључним машинама

2.3 Двоосовински трактори
Двоосовински трактори су најчешће стандардни а у мањем броју зглобни и компактни а у
пољопривреди се користе у броју од око 305.000 јединица а потребе су за око 12.000 јединица
годишње, Николић Р. ет ал (2010). На слици 3 приказан је стандардни трактор као
најзаступљенији у пољопривреди. Основни извори повреёивања су поред већ наведених:
ротирајући делови, падови са трактора и превртање трактора. При раду са прикључним машинама
карактеристичне су и врло честе повреде при раду са вученим берачима кукуруза. Код зглобних
трактора посебно је опасно место задржавања у зони зглоба при раду мотора.

Слика 3: Стандардни трактор
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2.4 Трактори гусеничари
Трактори гусеничари са гуменим гусеницама су веома пожељни у пољопривреди, обзиром
да су еколошки трактори а користе се у малом броју око 70 јединица и углавном већих снага за
веће површине. Уопште у пољопривреди најзаступљенији модел гусеничара за пољопривреду је
приказан на слици 4. фирме Caterpillar - САД. Главни извори повреёивања су слични као код
стандардних трактора

Слика 4: Трактори гусеничари са гуменим гусеницама

2.5 Трактори специјалне конструкције
У тракторе специјалне конструкције спадају бројни трактори намењени за обављање
технолошких операција где је примена стандардних трактора немогућа или крајње неекономична.
Најчешће су у примени мини трактори точкаши и гусеничари, трактори високог клиренса,
манипулативни трактори, трактори у воћарству и виноградарству, баштенски и комунални
трактори, Николић Р. ет ал (2009). На слици 5 приказане су неке варијанте специјалних трактора:
трактори високог клиренса, манипулативни трактори, мини баштенски или комунални.

а) Трактор високог
клиренса

б) Манипулативни
трактор

ц) Баштенски и комунални
трактор

Слика 5: Неке конструкције специјалних трактора

2.6 Трактори за шумарство
Србија користи око 2, 5 милиона хектара шума са тенденцијом убрзаног пошумљавања да
би се повећала шумовитост од око 30% на око 42% до 2015. године. У шумарству се користе
мотооруёа, најчешће моторне тестере и разне модификације трактора, слика 6. На слици су
приказана два типична модификована трактора за рад у шумарству: а) шумарски трактор-скидер и
б) трактор за транспорт и само утовар и истовар. Могући извори повреёивања су слични као код
двоосовинских трактора.
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а) Шумарски трактор - слиде

б) Тракторско возило у шумарству

Слика 6: Трактори за шумарство

МОГУЋИ ИЗВОРИ ПОВРЕЂИВАЊА ПРИ РАДУ СА ТРАКТОРИМА

3.

Трактори при раду са прикључним машинама су обзиром на конструкцију трактора и
машина као мобилних система извори бројних места повреёивања са исходима трајне
инвалидности, а често и смртним исходима. Уобичајени извори повреёивања су:
- делови који ротирају (најчешће је то прикључно вратило, уколико је незаштићено),
- делови за сечење, као што су разне косачице и режући апарати на другим машинама,
- делови који могу да пригњече, као што је случај задржавања у зони зглоба трактора
при раду мотора,
- делови који мрве, ломе и увлаче као што су ваљци код вученог берача кукуруза у
клипу,
- одбачени крути предмети, нарочито при раду са ротационим фрезама код трактора
које руковалац прати при раду,
- прегрејане и незаштићене површине код мотора или прегрејана вода при прегревању
мотора и неопрезног отварања хладњака за воду,
- акумулатори и електрични системи, нарочито при неопрезном манипулацијом са
електролитом из акумулатора,
- црева и цеви за уље под високим притиском који код трактора достиже 200 бара и у
случају пуцања прегрејано уље може да изазове повреде,
- падови са машина и трактора је чест случај због непрописног транспорта радника или
при изласку или уласку у трактор при кретању,
- превртање трактора, нарочито ако је без сигурносне кабине или сигурносног рама. У
Америци око 48 повреда наступа услед превртања трактора, Dimich-Word (2004).
Могући узроци повреёивања при раду са тракторима у агрегату са прикључном машином
приказани су у табели 1.
Табела 1: Могући узроци повређивања
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Недовољна обученост руковалаца и помоћних радника
Руковаоци трактора или сувише млади или сувише стари
Непоштовање закона и стандарда при производњи, продаји и коришћењу
трактора и непоштовање Закона о заштити на раду
Трактори лошег квалитета, технолошки застарели, дотрајали са оштећеном
заштитом ротирајућих делова и прегрејаних површина и неправилно подешени
системи и погрешна монтажа и демонтажа трактора
Рад са тракторима без заштитне опреме
Превелике вибрације и бука и лоша микроклима у кабини
Неправилно руковање са акумулатором и електричном инсталацијом
Рад на трактору - одржавање, подешавање при раду мотора и укљученим радним
уреёајима
Неправилно руковање трактором при раду са прикључним машинама
Превоз помоћних радника на трактору или прикључној машини изузев на
помоћном седишту
Стајање у зони зглоба трактора при раду мотора
Улазак и излазак из кабине при кретању трактора
Превртање трактора при раду на превеликим уздужним и попречним нагибима,
превеликим брзинама кретања у кривини и заглављивање погонских точкова
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14.
15.

4.

трактора
Употреба алкохола при раду са тракторима
Превелики замор руковаоца и помоћног радника

ПОСЛЕДИЦЕ ПОВРЕЂИВАЊА ПРИ РАДУ СА ТРАКТОРИМА

Последице повреёивања приказане су у табели 2. У основи свака и најмања повреда утиче
на смањење продуктивности радника и тиме се повећавају трошкови производње а може се
утицати и на квалитет рада. Веће повреде доводе до немогућности радника да раде краће или
дуже време.
Озбиљне веће повреде доводе до инвалидности и потпуне немогућности даљег рада, а у
неким случајевима долази и до смртних исхода, што се најчешће јавља при падовима, превртању
трактора и раду са вученим берачима и сличним машинама.
Николић Ј. и Јањић З. (2009) наводе да је у Америци у периоду 1992-2005. у просеку било
516 смртних случајева због повреда у пољопривредној производњи. Од тог броја 101 особа или
19, 57 % јављају се због превртања трактора. Аутори даље наводе, за исти период, 22, 3 особе на
100.000 становника са смртним исходом у пољопривреди, док је у осталим привредним гранама
знатно мање, око 3, 9 смртних исхода.
Јањић З. ет. ал. (2010) наводи да је у периоду 2005 - 2010. било око 3.465 повреда шаке
(693 годишње) који су регистровани у Клиничком центру Војводине. Од тога је локална
анастезија примењена на 2.969 случајева или 85, 68 %, а 496 је била општа анастезија или 14, 31
%.
У целини посматрано повреде у пољопривреди при раду са тракторима и прикључним
машинама су веома честе са утицајем на повећање трошкова лечења и накнаде за одсуствовање са
посла и инвалидности и смртни исход.
Табела 2: Последице повређивања
1.
2.
3.
4.
5.

5.

Смањење продуктивности и тиме повећање трошкова производње
Повреде руковалаца и помоћних радника и немогућност рада на краће или дуже време
Трајна инвалидност и немогућност даљег рада
Смртност руковалаца и помоћних радника
Повећање трошкова лечења и накнаде за одсуствовање са посла и инвалидности и
смртне исходе

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

На основу анализе узрока могућих повреда и последица дефинисане су неопходне кључне
превентивне мере, табела 3., као основа за смањење интензитета последица услед повреёивања
при раду са трактором као мобилним системом. Уколико се придржавамо приказаних
превентивних мера рад са тракторима биће обећано занимање за генерације које долазе.
Табела 3: Превентивне мере
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Унапредити образовање руковалаца и помоћних радника и недозволити руковање
трактором деци и необученим лицима
Користити квалитетне тракторе и прикључне машине, опремљене сигурносним
кабинама или заштитним рамовима са исправном заштитом ротирајућих делова и
прегрејаних површина
Строго контролисати примену закона и стандарда при набавци и коришћењу
трактора и прикључних машина, а посебно примену Закона о заштити на раду
Пре кретања са трактором извршити потребно свакодневно одржавање, подешавање
и исправност свих уреёаја а посебно заштиту ротирајућих делова и прегрејаних
површина
Одржавање, подешавање, демонтажу и монтажу обављати према процедури
произвоёача и при томе користити оригиналне делове и баждарену мерну и
контролну опрему и при томе обавезно искључити мотор и ротирајуће делове
При коришћењу трактора користити прописану заштитну опрему
Пре рада са трактором проверити терен у погледу страних тела и дозвољеног нагиба
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6.
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Строго забранити превоз помоћних радника на трактору или прикључној машини,
изузев на помоћном седишту
Не користити трактор, нити радове на њему под дејством алкохола и при повећаном
замору
Уз трактор обавезно обезбедити упутство за руковање и одржавање трактора као и
прописану сигурносну и заштитну опрему
На трактору и прикључној машини обележити опасна места
Никада не излазити или улазити на трактор ако је трактор у покрету
Незадржавати се у зони зглоба код зглобних трактора када мотор ради
Недозволити особама које нису неопходне за обављање послова да буду у близини
трактора
Брзину кретања, прилагодити условима на којима се изводе радови
У случају рада у паровима користити знаковни кодекс комуникације
Трактор и прикључну машину чувати, одржавати и подешавати према препоруци
произвоёача
Руковалац трактора и помоћни радници морају бити упознати са специфичним
мерама прве помоћи

ЗАКЉУЧЦИ

На основу спроведених истраживања могу се извести следећи закључци:
- у пољопривреди Србије користе се бројни трактори, специјална постројења и
прикључне машине које прелазе цифру од око 4.000.000 јединица који су велики
потенцијални извори повреёивања.
- ниво образовања руковалаца и помоћних радника у пољопривреди, а посебно у
руралним подручјима није на задовољавајућем нивоу и кључни је фактор у повећању
повреёивања у пољопривреди као основној привредној грани Србије.
- наведени узроци, последице и превентивне мере су добра основа за унапреёење
безбедности руковаоца и помоћних радника и повећање економичности рада у
пољопривреди.
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МЕХАНИЧКЕ ОПАСНОСТИ ОД МАШИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА СА ПРИМЕРИМА
НА ПОЉОПРИВРЕДНОЈ МЕХАНИЗАЦИЈИ
Сава Ковачевић1, Звонимир Букта1
kovacevic@vtsns.edu.rs,
РЕЗИМЕ
Дат је приказ коришћења машинских елемената и склопова са аспекта опасности и штетности за
кориснике пољопривредне механизације. У Републици Србији су донети закони, правилници и упутства
како за пројектовање пољопривредне механизације, тако и мере које треба предузети да се смањи ризик по
раднике, у њиховој експлоатацији.
У раду су идентификоване механичке опасности и штетности код ротирајућих или покретних
делова, утврёен ризик који се може појавити по раднике и дате мере за смањење опасности.
Наведени су и примери коришћења машинских елемената и склопова на трактору, комбајнима и
прикључним машинама.
Кључне речи: машински елементи и склопови, пољопривредна механизација, механичке
штетности.

MECHANICAL HAZARDS OF MACHINE
ELEMENTSAND CIRCUITS WITH EXAMPLES
ON AGRICULTURAL MECHANIZATION
ABSTRACT
We have presented the use of mechanical parts and assemblies in terms of risk and hazard for users of
agricultural machinery. In the Republic of Serbia enacted laws, regulations and instructions on how to design
agricultural machinery, and measures to be taken to reduce the risk to workers, in their exploitation. This paper
identifies hazards and mechanical hazards of rotating or moving parts, determined the risk that can occur to workers
and provide measures to reduce risk. The examples of use of mechanical parts and assemblies for tractors, combine
harvesters and mechanical engineering.
Key words: machine elements and devices, agricultural machinery, mechanical hazards.

1.

УВОД

Рад има за циљ да анализира проблематику безбедности радника, који користе
поњопривредну механизацију као и са мерама заштите од машинских елемената и склопова, пре
свега преносних парова, који су уграёени на тим машинама.
Иако су системи заштите предвиёени и уграёени у машине, опет се дешавају повреде (у
овом раду су обраёене само механичке опасности) радника као што су преломи руку и шака,
одсецања прстију и сл. За сваки део машине, сваку функцију и процес који могу изазвати повреду,
морају се предвидети мере заштите. Најбоље је применити мере које могу да се контролишу,
смањити број врста опасности а ако је то немогуће, покушати неке опасности, елиминисати.
У наставку су обраёене опасне зоне на машинама, врсте опасности и повреда, које могу
изазвати механичка кретања, као што су обртање, транслација и њихова комбинација, као и
захтеви за заштитом здравља и безбедности, коришћењем превентивних и безбедносних мера.
Развојем науке и технике дошло се до нових концепцијских решења у пројектовању и
конструисању машина, уреёаја и прибора. Постављене су основе науке о конструисању и уведене
методе за добијање скупа конструкционих решења машина и избор оптималног решења.
Пројектанти, конструктори и произвоёачи машина су дужни да примене одговарајуће мере
заштите, а корисници тих машина, да се строго придржавају упутстава за безбедно коришћење
тих машина.

Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија

1

92

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

2. ВРСТЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ОД МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И
СКЛОПОВА
Опасности и штетности које се могу јавити код коришћења машинских елемената и
склопова, могу се груписати на (према литератури /2/):
8. механичке опасности:
а. од обртних делова,
б. од обртања преносних парова,
в. од обртања карданских вратила и од делова који увлаче,
9. физичке штетности:
а. бука и
б. вибрације
2.1. Механичке опасности од обртних делова
Опасност настаје ако су храпаве површине ротирајућих делова, ако постоје
завртњи/навртке например на спојницама (сл. 1а), кад клин вири из споја зупчаника и вратила (сл.
б), и избочине (сл. 1в) које се налазе на ротирајућим деловима.

Слика 1 Опасности од избочина (а – завртњи/навртке; б - клин вири из споја;
в – избочине на точковима)

2.2. Механичке опасности од обртања преносних парова
Преносни парови (зупчасти, каишни и ланчани) се користе на машинама за убирање
летине и прикључним машинама, у разним типизираним величинама (сл.2).

Слика 2 Пример коришћења зупчастог каишног пара са
котурима затезачима на житном комбајну (1-заштитна врата)

Постоји три основна типа опасности која се јављају код рада преносних парова:
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10. преносни парови се обрћу у супротним смеровима, док су им осе паралелне, секу се
или мимоилазе,
11. један део ротира а други изводи праволинијско кретање и
12. случај када један део ротира у близини фиксних делова.
Први тип опасности настаје код рада зупчастих и пужних парова при супротним
смеровима обртања (сл. 3а), код фрикционих парова (сл. 3б), када може доћо до увлачења делова
одеће или захватања прстију.
Други тип представљају примери када се један део обрће а други се креће праволинијски
или тангенцијално у односу на њега. Примери су контакти измеёу каишника и каиша (сл. 4а),
ланца и ланчаника (сл. 4б) и зупчаника у контакту са зупчастом летвом (сл. 4в).

Слика 3 Опасности од увлачења одеће код супротних смерова обртања
(а - зупчасти пар; б – фрикциони пар)

Слика 4 Примери кретања обртања, праволинијског и тангентног
(а – каишни пар; б – ланчани пар; в – зупчаник и зупчаста летва)

Трећи тип опасности настаје ако се каишник, ланчаник односно точак (сл. 5а) обрће
близу кућишта или непокретног носача.
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Слика 5 Обртни елементи близу непокретних носача

2.3. Механичке опасности од карданских вратила и од делова који увлаче
2.3.1.

Карданско вратило (сл. 6)

Карданско вратило је важан машински елемент који служи за спајање погонске машине
(трактор) и прикључне пољопривредне машине.

Слика 6 Карданско вратило (а - сполјни изглед; б – шематски приказ)

Карданско вратило може да захвати одећу радника и да га усмрти. Зато заштита вратила
која се види на слици 6а, мора бити исправна.
2.3.2.

Делови који увлаче

Делови који увлаче су посебно опасни механизми, јер код њих долази до загушења усева
па радник покушавајући да их одгуши, често заборавља да искључи мотор који их покреће и тиме
себе доводи у опасност да се повреди.
Од делова који увлаче у раду је наведен пужни транспортер (сл. 7. поз. 3) код житних
комбајна и обртни ваљци (сл. 8) на берачима кукуруза (сл. 9).
Код житних комбајна (сл. 7) постоје три механизма/елемента на предњем делу који су
опасни за радника, а то су: витло (сл. 7. поз. 1), резни апарат (сл. 7. поз. 2) и пужни транспортер
(сл. 7. поз.3). Витло са оштрим шиљцима и резни апарат могу да се загуши од летине па при
њиховом одгушивању нехотице се може повредити нога радника, јер пужни транспортер може да
увуче делове одеће.
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Слика 7 Житни комбајн (1-витло; 2-резни апарат: 3-пужни транспортер)

Слика 8 Увлачећи ваљци

Код берача кукуруза (сл. 9) је најопаснија берачка секција са ваљцима који се обрћу у
супротним смеровима један према другом (слика 8), великом брзином од 3, 5 м/с. Уколико радник
не искључи мотор, и покуша да извуче стабљику кукуруза из загушених ваљака, цимањем
стабљике, могу ваљци да се одједном одгуше и почну да увлаче стабљику, радник неће „стићи“ да
је на време пусти, па ће му ваљци захватити шаку и повредити је.
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Слика 9 Дворедни прикључни берач кукуруза
(1 – увлачећи ваљци; 2 – карданско вратило)

2.4. Физичке штетности
2.4.1.

Вибрације

Вибрације се појављују код обртних делова пољопривредне механизације, ако нису
правилно уравнотежени. При монтажи точкова, зупчаника, ланчаника и каишника, потребно је
водити рачуна да им се осе поклопе са осом вратила или осовине на које се постављају. Пример
монтаже цилиндричних зупчастих парова показује узроке вибрација. Ако су већа оптерећења
долази до деформације зупца зупчаника (сл. 10а) и угиба вратила (сл.10б). Код вратила и осовина
је битно при монтажи постићи правилно улежиштење (на слици 10в, вратило није хоризонтално).

Слика 10 Узроци неуравнотежења обртних елемената
(а – деформација зупца зупчаника; б - деформација вратила; в - неправилно улежиштење)

2.4.2.

Бука

Бука је последица:
- вибрација,
- неправилног улежиштења,
- одступања облика зупца зупчаника од еволвенте и сл..
Меёутим бука може да се јави и у случају слабог подмазивања лежајева и преносних
елемената. И сама конструкција каишних и ланчаних преносника утиче на вибрације и буку јер се
кретања и оптњерећења преносе на већа растојања.
3.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЊИХОВА СРЕДСТВА

У систему БЗР најважнији задатак је да се после дефинисања места и извора опасности и
штетности, примене мере да се те опасности и штетности сведу на најмању могућу меру. Заштита
подразумева да се примене следеће мере:
- техничке и
- организационе.
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3.1. Техничке мере
Средства техничке заштите, представљају најбољи и најпоузданији облик заштите, јер се
примењују при конструисању и пројектовању пољопривредне механизације. Конструкција
преносника снаге (зупчастих и пужних) подразумева, да су преносни парови смештени у кућишта,
ради правилног подмазивања и рада. На кућишту постоји провидан отвор за контролу нивоа уља
за подмазивање, као и отвор за контролу рада. Каишни и ланчани парови су по правилу на
комбајнима без кућишта па се морају заштити са вратима (сл. 2. поз.1).
Рад са карданским вратилом је безбедан, ако је на њему исправна пластична навлака (сл.
11).

Слика 11. Пластична навлака за карданско вратило

Код самоходих берача кукуруза (сл. 12) у новијим конструкцијама, ваљци који увлаче,
поседују механизам који може да мења њихов смер обртања, тако да кад доёе до загушења од
летине, могу да се самостално, одгуше.
Вибрације пољопривредне механизације се смањују уравнотежењем обртних маса и
правилном конструкцијом ослонаца вратила и обртних делова.
Овим наведеним мерама се обавља заштита од непосредног контакта радника и машине,
односно заштита њихових руку и шака.

Слика 12. Самоходни берачи кукуруза

3.2. Организационе мере
У ове мере пре свега спада благовремена припрема пољопривредне механизације за
њихово сезонско коришћење, упутства и обука послужилаца машина. Пре свега радник је
обавезан да за било коју интервенцију заустави мотор. Радници су дужни да носе лична заштитна
средства која се бирају у зависности од врсте опасности и штетности. За опасност од повреда на
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оштрим ивицама, избочинама и сл., радници ће користити рукавице, против прекомерне буке
радник ће користити на ушима антифоне.
4.

ЗАКЉУЧАК

Искуства и истраживања у области безбедности и здравља на раду са пољопривредним
машинама и уреёајима су показала да су преносни парови најчешћи извор опасности и штетности.
На основу извршене анализе о врстама опасности и штетности дате у раду може се
закључити да су незаштићени преносни парови на пољопривредним машинама врло ризични,
меёутим конструктивним и организационим мерама као и коришћењем ЛЗС пре свега
одговарајуће одеће, ризик се знатно смањује.
На нивоу државе потребно је решити питање заштите путем њихове едукације тј.
организовањем курсева и практичном обуком што већег броја пољопривредника, који користе
тракторе и прикључне пољопривредне машине на свом поседу.
Не постоји према нашим сазнањима, одговарајућа евиденција о узроцима повреда радника
тако да не постоји званична статистика о висини ризика у коришћењу пољопривредне
механизације.
У раду нису анализиране опасности и штетности при вожњи трактором, где је највећи
ризик од смртног исхода.

5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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РЕЗИМЕ
Савремена пољопривреда подразумева примену великог броја различитих прикључних машина.
Свака прикључна машина има своје конструктивне и експлоатационе специфичности, које су својствене
само за ту машину и које представљају сталну опасност за корисника. Повреде при раду са прикључним
машинама могуће је избећи уколико се корисницима укаже на „опасна места“ и делове на машини на
којима може да настане повреда. Сигурност људи представља највећи приоритет при коришћењу
прикључних машина. Стога су у овом раду анализирани и приказани опасни делови на прикључним
машинама који могу да изазову повреде при раду, као и превентивне мере које треба предузети. Као
„опасна места“ на прикључним машинама приказани су: делови који ротирају, делови који могу да
пригњече, делови који увлаче, делови за сечење, одбачени предмети, акумулирана енергија и оклизнућа и
падови.
Кључне речи: Повреде, прикључне машине, опасна места, превентивне мере.

POSSIBLE INJURIES DURING WORK
WITH IMPLEMENTS
ABSTRACT
Modern agriculture implies usage of large number of different implements. Every implement has itself
design and exploitation specific characteristics, which are typical of its and represent permanent danger for
operator. Injure, which are happened during work with implements, could be avoided if “dangerous places” and
parts of implements are pointed to the operators. People safety represents the most priority during work with
implements. The dangerous places, which could challenge injures during work, are shown in this paper as well as
preventive measures were examined. Like “dangerous places” on implements are shown: rotating parts, crush
points, pull-in points, cut points, thrown objects, accumulated energy and slips and falls.
Key words: Injuries, implements, dangerous places, preventive measures

1.

УВОД

За обављање агротехничких операција у пољопривредној производњи, уз тракторе,
користи се и велики број различитих прикључних машина. Данас ниједно пољопривредно
газдинство не може успешно да функционише без прикључних машина. Њиховим коришћењем
послови у пољопривреди постају мање напорни и обављају се за краће време. Меёутим, оне
представљају сталну опасност за људе, који раде са њима. Руковање различитим прикључним
машинама захтева добро познавање сваке машине и обученост у раду са њом. Незнање и
необученост могу да изазову бројне механичке повреде. Коришћење већег броја различитих
прикључних машина значи и већу могућност за настанак механичке повреде. Свака прикључна
машина има своје конструктивне и експлоатационе специфичности, које су својствене само за ту
машину и које представљају сталну опасност за корисника. Избећи повреде при раду са
прикључним машинама могуће је једино уколико се корисницима укаже на „опасна места“ на
машини на којима може да настане повреда [2].
2.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Прикључне машине за остваривање рада у пољопривреди користе снагу, обртни момент,
кретање и енергију трактора. Оне могу бити погоњене вучном силом, прикључним вратилом
трактора, хидромоторима и електромоторима [6]. Без обзира на врсту погона оне представљају
потенцијалну опасност за оне који раде око њих.
1

Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,
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На прикључним машинама постоји неколико опасних делова, који могу да изазову
повреде при раду [13]. То су:
- делови који ротирају
- делови који могу да пригњече
- делови који увлаче
- делови за сечење
- одбачени предмети
- акумулирана енергија
- оклизнућа и падови
2.1. Делови који ротирају
Сваки део на прикључној машини, који ротира и нема заштиту, представља сталну
опасност за корисника. То су најчешће преносници снаге: зупчаници, ланчасти преносници,
ремени преносници, спојнице, вратила, итд. Контакт ремена са ременицом или ланаца са
ланчаником су места где често буду ухваћени прсти, руке или ноге, слика 1. Спојнице, клинови,
чивије и други елементи који ротирају заједно са вратилом су опасни, јер лако захватају и увијају
одећу, [9]. Најчешће буде захваћен део одеће, (конац или искрзани део), који се уврне око
ротирајућег дела, а потом цео рукав или ногавица који за собом повлаче и делове тела, па је
повреда неминовна. Нарочито су опасна ожлебљена и квадратаста вратила, јер је њихова
површина таква да се за њу делови одеће лакше закаче. Меёутим, ни глатка вратила нису
безазлена, јер рёа, зарези, осушено блато и прљавштина могу да направе неравнине, које ће лако
захватити одећу чак и када се споро обрће, слика 2.

Слика 1: Преносници снаге као узроци повреда

Контакт са делом који ротира најчешће се оствари приликом чишћења машине или
приликом оклизнућа и пада. Делови који ротирају треба да буду покривени браницима и
штитовима који се скидају приликом чишћења и одржавања машине, [8]. Нажалост, многи
корисници скидају ове бранике приликом одржавања, али их не враћају на место када заврше.
Делови који ротирају се генерално крећу сувише брзо да би човек једном ухваћен могао да се
ослободи. Стога руковаоци и помоћни радници морају да буду свесни опасности од делова који
ротирају, не треба да носе сувише комотну и широку или искрзану одећу, која може бити
захваћена. Дуга коса, такоёе, може бити захваћена деловима који ротирају и у том случају могу да
настану озбиљне повреде главе. Никада се не нагињати или прелазити преко незаштићених
делова, који ротирају. Приликом чишћења, одржавања или неке друге интервениције увек је
најсигурније машину искључити.
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Слика 2: Нечистоће на вратилима као узрок повреде

Да не би обилазили око прикључне машине и губили на времену људи често прелазе
преко укључених карданских вратила. Тако се свесно излажу ризику од повреда, а све под
изговором да што пре обаве посао. Меёутим, истраживања показују да ће се преласком преко
укљученог карданског вратила уштедети свега 3 секунде у односу на време утрошено за обилазак
око машине. Ако се тај поступак понови 100 пута, уштедеће се 5 минута времена, али ће се и
властити живот угрозити 100 пута, [17].
2.2. Делови који могу да пригњече
У овом случају повреде настају на машини где се налазе два дела који се крећу један
према другом или се један предмет креће према другом, који је стационаран, слика 3. Ово је чест
случај повреда који се јавља код прикопчавања машине за трактор. До повреде може доћи
непажњом особе која рукује командама (тракториста) и која није приметила да је друга особа
(помоћни радник) ставила прст, шаку или ногу измеёу делова од којих се један помера. Нога
трактористе може да склизне са педале спојнице, при чему трактор нагло тргне и пригњечи
помоћног радника измеёу прикључне машине и трактора, [7].

Слика 3: Делови који могу да пригњече

Приликом прикопчавања машине за трактор или неке друге радње где су укључене две
или више особа, због буке и немогућности да се меёусобно чују, људи су принуёени да
комуницирају преко знакова и покрета руку. Ту често долази до неспоразума, па је у таквим
условима особа која се налази измеёу машине и трактора изложена ризику повреде. Стога је, ма
колико то наивно изгледало, добро усвојити одреёене знакове и покрете руку, који ће једнозначно
одреёивати неки покрет или радњу, [12].
Меёутим, пригњечења могу да настану и када ради само једна особа. На пример, при
прикопчавању машине за трактор, тракториста може сам себе да пригњечи тако што рукује
командама хидрауличног подизног система изван кабине, при чему се он сам налази измеёу
машине и трактора. До повреде може доћи и уколико се покрене део или укључи мотор једном
руком, док је друга у опасном положају.
2.3. Делови који увлаче
Делови који увлаче конципирани су тако на прикључним машинама да унесу усев, сламу,
сено или друге пољопривредне материјале. Такви делови постоје на берачима кукуруза, пресама
за балирање, машинама за мешање и дистрибуцију силаже и другим машинама. То су најчешће
увлачећи ваљци, који се окрећу један према другом великом брзином. Обично се овакве повреде
јављају на берачима кукуруза зато што су увлачећи ваљци склони честом загушивању, [1], [10].
До несреће долази када радник изаёе из трактора и у нади да ће брзо решити проблем, без
заустављања и гашења машине, покуша руком да извуче заглављену стабљику кукуруза, слика 4.
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Слика 4: Увлачећи ваљци

Док радник цима увучену стабљику или коров увлачећи ваљци могу изненада да се
ослободе и почну да се окрећу трзајући стабљику или коров напред. Меёутим, брзина којом
ваљци увлаче стабљике је 3, 5 m/s и већа је од брзине кретања сигнала кроз људске нерве, тако да
пре него што радник ослободи стабљику његова шака и рука су ухваћени у машину, [11]. На
слици 5 је показан ток несреће. Радник шаком ухвати заглављену стабљику на растојању од 0, 5 m
од ваљака. „Психичка секунда“ износи 0, 3 секунде. То значи да је потребно 0, 3 секунде да би
човек реаговао на примећени сигнал. За то време стабљика је прешла пут
s v t 3,5 0 ,3 1, 05 m . Шака која је била на растојању 0, 5 m од ваљака бива увучена измеёу
ваљака 0, 15 секунди пре него што човек (и са најбољим рефлексима) може уопште да реагује, [3].

Слика 5: Ток несреће при раду са увлачећим ваљцима

Меёутим, избегавање оваквих несрећа је лако. Једноставно треба потпуно искључити
машину пре било какве радње на њој. Радници морају да буду свесни чињенице да је човек
спорији од радних делова машине и да они представљају потенцијалну опасност за њега. Један од
начина да се избегну несреће при раду са берачима кукуруза јесте и уградња реверзибилног
редуктора, који омогућава окретање ваљака у супротном смеру. Окретањем ваљака у супротном
смеру могуће је самоодгушивање машине, без опасности по радника.
2.4. Делови за сечење
Делови за сечење представљају радне елементе на пољопривредним машинама који се
померају један насупрот другоме или се један помера насупрот другоме који је непокретан, [8].
Типични примери прикључних машина где се срећу делови за сечење су косачице. На
ротационим косачицама ножеви за сечење биљне масе ротирају великом обимном брзином од 6080 m/s и режу биљну масу на принципу слободног реза. Прут косе са режућим плочицама код
транслаторних косачица креће се транслаторно-осцилаторно и процес резања биљака настаје
услед притискања биљке измеёу противрежуће плочице и ивице палца. С обзиром на оштре ивице
и велику брзну, делови за сечење могу да изазову тешке повреде, као што су одсецање прстију,
руке или ноге. Чест случај повреде или одсецања прста руке јавља се при раду са ношеном
транслаторном косачицом када се ставља у транспортни положај. Да би се ова косачица поставила
у транспортни положај искључује се њен погон, а потом радник мора руком да подигне носећу
греду на којој се налази прут косе са режућим плочицама, слика 6. При подизању и постављању
носеће греде у вертикалан положај, услед тежине, прут са режућим плочицама може нагло да се
помери надоле. Уколико се радник у том моменту држи за палце косе може доћи до одсецања
прстију на руци.

103

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

Слика 6: Постављање транслаторне косачице у транспортни положај

Постоје делови на неким прикључним машина који су опасни и када није укључен погон.
На пример, спирални транспортер има врло оштре спирале, које представљају велики ризик од
повреда. Не мора да буде укључен погон да би дошло до повреде. Радник може да се оклизне и
падне на оштре ивице спиралног транспортера.
2.5. Делови са инерцијалним окретањем
За разлику од претходних, ове повреде су специфичине по томе што се дешавају када се
искључи погон машине. На многим пољопривредним машинама постоје ротирајући делови, који
због велике брзине и сопствене инерције или инерције осталих делова који су повезани с њима,
настављају да се обрћу и након искључивања погона. На пример, то су ножеви код ротационих
косачица, замајац код преса за балирање, вратила, вентилатори и други делови који добијају
погон од прикључног вратила трактора и обрћу се великом брзином. До несреће долази када
радници искључе погон и приёу машини, а при том заборављају да има делова, који се још обрћу.
Често су радници свесни опасности, али у жељи да што пре наставе рад они прилазе и
интервенишу у близини таквих делова, слика 7. Да би се избегле овакве повреде, радници морају,
пре свега, да препознају делове с инерцијалним окретањем и да буду свесни ризика и опасности
који они доносе.

Слика 7: Делови с инерцијалним окретањем

2.6. Одбачени предмети
Одбачени предмети представљају потпуно другачији вид опасности. За разлику од
досадашњих повреда, које директно изазивају делови машина, овде до несреће долази када радни
делови машине захвате и одбаце неки предмет на човека или животињу, [8]. Дакле, и у овом
случају повреде изазивају радни делови машине али индиректно преко неког предмета. Тај
одбачени предмет може бити и неки пољопривредни производ, камен, комад цигле, стакло, дрво,
жица или ослобоёени део машине. Без обзира на врсту, избачени предмет представља велику
опасност, јер је одбачен огромном снагом и креће се великом брзином, па су повреде које наноси
озбиљне [7].
Овакве повреде се најчешће срећу код растурача стајњака, машина које имају велики
вентилатор и ротационих косачица, које захавећни предмет одбацују на велику даљину, слика 8.
Несреће могу да се спрече постављањем штитника, који задржавају одбачене предмете. Уколико
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је за неке интервенције на машини неопходно скидање штитника, веома је важно да се они после
врате на своје место. Меёутим, без обзира на постојање штитника, неопходно је у близини
машине у правцу могућег избацивања предмета обезбедити простор без присуства људи и
животиња.

Слика 8: Одбачени предмети из вентилатора

2.7. Акумулирана енергија
Акумулирана енергија на прикључним машинама је опасност која је присутна у
системима под притиском као што су хидраулика, компресовани ваздух и опруге, [14].
Хидраулични системи на прикључним машинама раде с акумулираном енергијом флуида,
који су под великим притисцима. Свако подешавање или скидање компоненти хидрауличног
система, док је под притиском, представља велики ризик и опасност. Услед великог притиска
флуида, део који се ослобаёа може изненада да се ослободи, одскочи и удари радника. Флуиди у
хидрауличном систему прикључних машина могу бити под притиском и преко 150 бара, уколико
се изненада ослободе, врео млаз може да нанесе тешке озледе на телу радника. Основно је
правило да се ништа не ради на хидрауличним системима, уколико су они под притиском. Никада
не претезати спојнице, јер оне могу пући и ослободити млаз флуида под високим притиском.
Опруге су машински елементи који се често примењују на пољопривредним машинама.
Меёутим, опруге у себи акумулирају енергију која се ослобаёа када се опруга нагло растерети.
Сабијена опруга може изненада великом силом да одбаци неки предмет. Стога је важно да се
приликом поправке неког дела на машини, који има опругу или је везан за опругу, предузму
одговарајуће превентивне мере. Пре свега, треба користити адекватан алат, а друго треба заузети
такав пложај при којем тело радника неће бити на правцу кретања ослобоёене опруге или дела.
2.8. Оклизнућа и падови
Због контроле рада, одржавања и поправки радник је принуёен да се често пење на
машину. Ради остваривања већих учинака савремене пољопривредне машине имају све веће
габарите, па се на њих уграёују одговарјуће папуче, мердевине, платформе и други уреёаји који
помажу раднику при пењању и силажењу са машине. Управо су то места где се јавља највећа
опасност од оклизнућа и пада. На мердевинама и платформама задржава се блато и друге
нечистоће, које чине површине клизаве и опасне. Последице падова су обично лакше повреде,
уганућа или преломи. Нарочито су опасни падови на радне органе машине који су по правилу
оштрих ивица, па су такве повреде озбиљније природе. Стога је опрез и одржавање чистоће на
тим површинама најважнија превентивна мера против оклизнућа и падова.
Одржавање чистоће и реда у радном окружењу и машинама требало би да постане навика.
Све платформе и прилази ка мердевинама или степеници морају бити чисти од масти и мазива,
прљавштина, земље, блата или отпадака. Уколико радни услови захтевају, увек пре пењања на
машину претходно очистите ципеле или чизме. Користити адекватну обућу са меканим гуменим
ёоном, који има висок коефицијент трења и неће лако клизати у додиру са влажним површинама
машине. При пењању на машину увек примењивати „ослонац у три тачке“. То значи да радник у
сваком моменту треба да буде ослоњен на две ноге и да се држи једном руком или да је ослоњен
на једну ногу, а да се држи са две руке, [16].
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3.

ЗАКЉУЧАК

Коришћење већег броја различитих прикључних машина у пољопривреди значи и већу
могућност за настанак механичке повреде. Свака прикључна машина има своје конструктивне и
експлоатационе специфичности, које су својствене само за ту машину и које представљају сталну
опасност за корисника. На прикључним машинама постоји неколико опасних делова, који могу да
изазову повреде при раду. То су: делови који ротирају, делови који могу да пригњече, делови који
увлаче, делови за сечење, одбачени предмети, акумулирана енергија и оклизнућа и падови. Да би
се избегле механичке повреде при раду са прикључним машинма, радници морају, пре свега, да
препознају опасне делове на њима и да буду свесни ризика и опасности који они доносе.
Руковање различитим прикључним машинама захтева добро познавање сваке машине и
обученост у раду са њом. Незнање и необученост могу да изазову бројне механичке повреде.
Основно је правило да се прикључна машина искључи приликом чишћења, одржавања или неке
друге интервенције. Сви опасни делови на машини треба да буду покривени браницима и
штитницима који могу да се скидају по потреби. Одржавање чистоће и реда у радном окружењу и
машинама предуслов је за безбедан рад.
4.
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ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ
НА РАДУ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Бранко Савић1
РЕЗИМЕ
Графичка индустрија се за кратко време изменила из корена. Машине и уреёаји који су се
користили пре педесет година, више се не користе. Доба оловног и фото слога прошло је а са њим и опрема
која се користила. Правилник који је на снази у Србији потиче из тог времена. Циљ ових предавања је да се
укаже на потребе израде новог Правилника о безбедном и здравом раду у графичкој индустрији. Овај
правилник би се односио на безбедан рад са савременом опремом, која се тренутно користи и графичкој
индустрији. Овде су приказана истраживања који су довели до израде новог правилника и основне
смернице за његову израду, односно шта је неопходно да правилник садржи.
Кључне речи: Графичка индустрија, процена ризика, безбедност и здравље
радника.

REGULATIONS ON SAFETY AND HEALTH
AT WORK IN THE PRINTING INDUSTRY
ABSTRACT
Graphic industry in a short time has changed radically. Machines and devices that were used fifty years
ago have disappeared. Age of lead and photo syllable passed and with it the equipment that was used. Regulations
in force in Serbia is from that time. The aim of this paper is to highlight the needs of the new regulation on safe and
healthy work in the printing industry. This regulation would be concerned with safe work with modern equipment,
which is currently being used in the printing industry. Since this is the first study on this subject, the basic
guidelines for producing the of new regulations are given here, as well as a consideration what is necessary for the
regulation to include.
Key words: Graphic industry, risk assessments, safety and health of workers.

1.

УВОД

Ниједна индустрија није доживела толике промене у последњих педесет година, као што
је то било са графичком индустријом.
Педесетих година прошлог века графичку индустрију повезујемо са високом штампом, тј
оловним слогом који је трајао до неких седамдесетих година прошлог века. Много је људи
оболело од оловног слога и многи су своје животе дали да би се новине или књиге одштампале,
наравно у то време несвесно. То је била у то време једна од најнездравијих грана индустрије.
Седамдесетих година, појављује се фотослог, који је био савременији, али је такоёе био
нездрав због хемијских супстанци које су ту коришћене.
Напокон, деведесетих година прошлог века, појављује се компјутерски слог и савременије
машине које се користе у графичкој индустрији.
Као што се из изнетог види, ова индустрија се за кратко време изменила из корена, тако да
не постоје више оне опасности и штетности које Правилник о хигијенским и техничким
заштитним мерама из 1969. године прописивао. Промене се огледају у технологији добијања
графичког производа, а самим тим променила се и опрема која се користи. То је проузроковало и
промене у безбедности и здрављу радника у раду са новом опремом.
Циљ ових предавања је да се укаже на потребе израде новог Правилника о безбедном и
здравом раду у графичкој индустрији. и створе предуслови за израду новог правилника у
графичкој индустрији, који ће у обзир узети затечено стање. Доба оловног и фотослога прошло је
а са њим и опрема која се користила. Правилник који је на снази у Србији потиче из тог времена.
Овај правилник би се односио на безбедан рад са савременом опремом, која се тренутно користи и
графичкој индустрији. Овде су приказана истраживања који су довели до израде новог
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правилника и основне смернице за његову израду, односно шта је неопходно да правилник
садржи.
У наставку другом поглављу даће се осврт на постојећи правилник његове недостатке и
разлоге за његову поновну израду. У трећем поглављу даће се смернице израде новог правилника
и извод из новог правилника.
2. АНАЛИЗА ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉА РАДНИКА У КОНТЕКСТУ СТАРОГ ПРАВИЛНИКА
2.1 Безбедност и здравље радника у графичкој индустрији
Графичка индустрија је веома комплексна, у чијој основи лежи машинска компонента
прожета са хемијском технологијом и оплемењена рачунарском техником. Дакле, основу ове
индустрије чине машине на којима се врши штампа или дорада графичког производа. У тим
процесима се користе хемијске супстанце, као што су боје, разреёивачи боје, развијачи и отуда ту
постоје елементи технолoгије. У припреми ових процеса користи се рачунарска технологија која у
једној својој фази незнатно користи хемијске супстанце.
Пошто се у графичкој индустрији у великој мери заступљени рачунари, у оном облику
како их ми видимо и у облику процесора који се налазе имплементирани у самој машини, јасно је
да је ова грана индустрије претрпела велике промене самог процеса рада у краћем периоду.
Из наведеног, очигледно је да су радници у графичкој индустрији угрожени са више
опасности и штетности. Дакле, ту су хемијске опасности и штетности, механичке опасности и
наравно опасности од рада са рачунаром.
Вршећи процену ризика у графичкој индустрији у протеклом периоду, дошло се до
закључка да се одреёене опасности и штетности у графичкој индустрији појављују у свим
предузећима, без обзира којом типом производње се предузеће бави. Други део опасности и
штетности, појављује се у малом броју предузећа, и са малим процентом заступљености. Трећу
групу опасности и штетности чине оне опасности и штетности које се не појављују у графичким
предузећима и оне зато нису интересантне за ову тему.
Опасности и штетности које се појављују по свим графичким предузећима и у знатној
мери утичу на укупан ризик по безбедност и здравље на радном месту и у радној околини.
Табела 1: Опасности и штетности које су евидентиране у графичкој индустрији у свим предузећима
Механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад)
Шифра
опасности

01
Шифра
опасности

07
Шифра
опасности

15
Шифра
опасности

21
22
Шифра
опасности

30
31

Опис извора опасности и помоћних средстава за рад
Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радних места
Опис извора опасности и помоћних средстава за рад
Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долазе у
додир, а које имају оштре ивице, шиљке, грубе површине и сл.)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опис извора опасности и помоћних средстава за рад
Опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под
напоном
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
Опис извора штетности и помоћних средстава за рад
Хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам,
продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.)
Физичке штетности (бука и вибрације)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
Опис извора штетности и помоћних средстава за рад
Напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета,
разне дуготрајне повећане телесне активности)
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање)

108

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

Највећи ризик по запослене у штампарија влада од механичких опасности и то од
недовољне безбедности због ротирајућих или покретних делова. Укупан ризик за запослене на
опреми за рад према ПИЛЦ методи у зависности од опреме на којој се ради кретао се од 16-60.
Штетности као што су напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање
или вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности и др.), имају такоёе повишен
ризик по запослене у графичкој индустрији. Ризик се кретао од 10 до 50. У ову групу штетности
убрајају се нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.).
Интересантно је овде напоменути да се ове повреде не могу открити непосредно после
изложености опасности, већ је потребно да проёе дужи временски период до евидентирања
повреде. Из тог разлога мишљење је да ове опасности и штетности проузрокују веће повреде него
механичке опасности (што је видљиво на дијаграму 1).
Трећу групу са повишеним ризиком чине хемијске штетности, прашина и димови
(удисање, гушење, уношење у организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.).
Ризици су се кретали у интервалу од 12-40. У ову групу су се убрајали и физичке штетности, пре
свега бука.
Штетности као што су oпасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир, а које имају оштре ивице – рубове, шиљке, грубе површине, избочене
делове, и сл.) и опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под
напоном појављују се у скоро свим графичким предузећима и код њих се ризик кретао од 10-40.
2.2. Праћење узрока повреда на радном месту
На дијаграму који је приказан у наставку текста, приказани су узроци повреда на радном
месту. Анализа се базира на графичкој индустрији.
Узроци повреда на радном месту
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Слика 1: Узроци повреде радника на радном месту

Из дијаграма са слике видљиво је да четири највеће активности и опасности које могу
проузроковати повреде радника јесу:
- ручно манипулисање теретом и друге активности напрезања мускулатуре,
- клизање и спотицање,
- контакт са машином и
- удар неког покретног објекта, или ударац у неки непокретни објекат.
Набројане активности проузрокују 90% свих повреда на радном месту у графичкој и
сличним индустријама. Највећи број повреда настаје услед ручног манипулисања теретом и
других активности напрезања мускулатуре. Отуда је она и узета ра раматрање и проучавање, како
би се направили предлози побољшања услова рада и смањио број повреда.
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Само мали део ових опасности и штетности описан је у старом правилнику, а оне се
појављују у великој мери. Неке опасности и штетности се чак и не помињу. Отуда се виде
смернице новог правилника, на шта је потребно обратити пажњу при његовој изради.
2.3 Стари Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у
графичким предузећима
Стари Правилник о безбедности и здрављу на раду у графичкој индустрији више од пола
садржаја посвећује опасностима и штетностима у области високе штампе код оловног слога.
Оловни слог више није у употреби, осим у музеима, тако да и правилник својим већим делом није
применљив. Други део правилника се односи углавном на застареле машине. Такоёе, није могао
да узме у обзир новонасталу ситуацију у области графичке индустрије где се све више појављују
рачунари и уреёаји са имплементирани процесорима.
Из свега овога произилази потреба за једну опсежну измену већ постојећег правилника,
односно израду новог који би уважио промене које су настале у графичкој индустрији и бавио се
проблемима који заиста постоје.
3. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉА РАДНИКА У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
3.1 Смернице за израду новог правилника о безбедност и здрављу радника у
графичкој индустрији
Као што је речено, у основи графичка индустрија лежи машинска компонента прожета са
хемијском технологијом и оплемењена рачунарском техником. Дакле, основу ове индустрије чине
машине на којима се врши штампа или дорада графичког производа, па отуда правилник о
безбедности и здрављу на раду мора да садржи елементе безбедности везане за машине. С
обзиром да се у процесу припреме, штампе и дораде користе хемијске супстанце, као што су боје,
разреёивачи боје, развијачи и отуда би правилник морао узети у обзир и заштиту од хемијских
супстанци. У припреми ових процеса користи се рачунарска технологија која у обзир мора
узимати правилнике о раду са екранима и ергономски обликовано рачунарско радно место.
Знајући да графичка индустрија у процесу штампе користи четири основне технике
штампе, које у себи садрже најмање још по три врсте добијања отиска, поставља се питање да ли
би тај правилник требао да садржи у себи правила безбедног рада у свим техникама штампе, или
би у основи требао да буде уопштен, а свака техника штампе би се могла обрадити са додатним
упутствима. Наравно, да би у првом случају тај правилник био изузетно обиман и теже прегледан,
па се предлаже решење да се направи један уопштени правилник о безбедности и здрављу на раду
у графичкој индустрији. Он би садржао све оно што је заједничко за све гране и технике у
графичкој индустрији, а за сваку технику штампе би се урадио додатак правилнику који би
детаљније описивао мере које је потребно предузети за безбедан и здрав рад у тој области.
3.2 Приказ садржаја новог правилника о безбедности и здрављу радника у
графичкој индустрији
Опште
Члан 1.
Правилник о безбедности и здрављу на раду дефинише потребне хигијенске и
техничке услове рада у графичким предузећима, како би се побољшала безбедност и здравље
запослених у овим предузећима.
Правилник о безбедности и здрављу радника у графичкој индустрији би у свом првом
делу дао опште карактеристике граёевинских објеката и радних просторија у којима се може
обављати графичка делатност. Наравно за потребе различитих техника штампе и захтеви за
габаритима и опремљеношћу просторија су различити.
Други део правилника био би посвећен безбедности на здрављу и у раду у процесу
припреме за штампу. У том процесу би се приказало једно ергономско радно место за
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дуготрајнији рад за рачунаром. Поред тога ту је потребно посветити и посебну пажњу на процес
добијања копирног предлошка, односно на добијање штампарске форме.
Трећи део се односи на сам процес штампе. У процесу штампе постоји четири основне
технике, а од њих су се даље развила 12 поступака штампања графичког производа. Наравно да се
овде морају наћи заједничке мере за заштиту запослених у том процесу, а све остале разноликости
везане за технике и машине које су њима користе би се накнадно разрадиле као додаци
правилнику.
На крају, долази део правилника о безбедности и здрављу и процесу графичке дораде, где
постоји велики проценат активности који се још увек обављају ручно, као и машине код којих
делови имају велику покретљивост и лако могу да захвате прсте или руке запослених.
Опште заштитне мере у радним просторијама
Члан 2.
У радним просторијама у којима се обављају радови са хемикалијама, свако запослено
лице у њима мора имати најмање 15 м3 слободног простора и 3 м2 слободне површине пода
радне просторије. Висина радних просторија мора износити најмање 3 м.
Захтев за минималном кубатуром простора који долази по сваком раднику је један од
основних услова да радник буде снабдевен довољном количином чистог ваздуха, односно да ће,
при димензијама просторија које испуњавају дати норматив, бити испуњени основни услови да
се, поред других мера, као што су: вентилација, одржавање и чишћење просторија, грејање и сл.,
створе угодни микроклиматски услови за рад.
Што се тиче захтева о минималној висини радне просторије од 3 метра, он се опет своди
на обезбеёење радника чистим ваздухом, јер је познато да се димови и испарења, услед термичког
узгона, углавном скупљају при плафону, па би при недовољној висини просторије слој овако
загаёеног ваздуха залазио већим делом и у зону дисања радника. Обезбеёењем довољне висине
просторије и при постојању знатних фактора загаёивача угодни радни услови се могу остварити с
много мање допунских средстава.
Члан 3.
Зидови радних просторија у којима се обављају радови са оловом или хемикалијама
треба да су обложени у висини од 1, 80 м изнад пода материјалом који се лако пере или
масном бојом. Остали делови зида и таванице биће окречени.
Прање зидова у висини од 1, 80 м односно докле су обложени материјалом који се лако
пере или масном бојом, треба вршити сапуном једанпут недељно.
Кречење ће се вршити најмање једанпут годишње.
Просторије у којима се обављају радови при којима настаје прашина, хемикалије и друга
отровна испарења, морају бити редовно чишћене јер се, у противном, прашина наталожена по
зидовима и избочинама увек лако може распршити и тако загаёивати ваздух истим интезитетом, а
некад и већим од примарног извора загаёења, каква може бити машина. Из наведеног разлога
било би пожељно да су зидови изведени потпуно глатко, са заобљеним пролазима измеёу подова
и зидова и обојени бојом која омогућује да се зидови могу прати.
Члан 4.
Све радне просторије у графичким предузећима треба да имају раван под и без
пукотина, како би се спречило задржавање прашине, хемикалија или друге материје. Прелази
између подова и зидова треба по правилу да буду заобљено изведени. Подови у графичким
предузећима треба да су од материјала који се лако пере, или премазним материјама које
онемогућују дизање прашине при чишћењу.
Да би се спречило задржавање прашине, хемикалија или друге материје, подови треба да
су равни, без пукотина, са заобљеним прелазима измеёу подова и зидова. Материјал подова мора
да се лако пере и на тај начин онемогућава скупљање опасне прашине која се може поново дићи у
ваздух.
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Члан 5.
Ормари и други складишни елементи треба да буду без ногара тако да својом доњом
површином леже на патосу како би се избегло сакупљање прашине, хемикалија и других
елемената испод њих, или на довољно високим ногарима, који омогућавају лако чишћење под
њима. Пролаз између регала не сме бити мањи од 1, 80 метара.
Члан 6.
У одељењу где се користе хемикалије треба да буде обезбеђена вештачка вентилација.
Како се у одељењу где се користе хемикалије и друге штетности јављају интезивна
загаёивања и, природно проветравање не може обезбедити одговарајућу чистоћу ваздуха у зони
дисања радника. Због тога мора извести вештачка вентилација, која ће обезбедити да
концентрација загаёења ваздуха не прелази дозвољене границе, прописане важећим стандардима
за одговарајуће штетности. Исто тако вештачка вентилација мора обезбедити одговарајуће
микроклиматске услове прописане Правилником о општим мерама и нормативима заштите на
раду за граёевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије, тј. одговарајућу брзину
струјања и температуру ваздуха. Ваздух који се убацује у зимском периоду мора бити загрејан.
Количина ваздуха потребна за вештачко проветравање одреёује се, зависно од степена загаёења
ваздуха, на основу извршених мерења концентрација штетности у просторији или на основу
одговарајућих искуствених података.
Заштитне мере у раду са машинама
Члан 7.
Ако не постоји могућност да се ручни завртњи касета (валова) за боју код брзотисних
машина лако дохвате, мора се поставити сигуран ослонац на који ће се радник ослонити
приликом рада на регулисању завртња касете (валова) за боју.
Члан 8.
Код брзотисних машина мора се поставити ограда од савијеног гвожђа у висини
горње површине колица за штампу, како би се избегле повреде које ова колица могу нанети
приликом свог кретања запосленим лицима. Размак између колица за штампу (у крајњем
предњем положају) и ограде не сме бити мањи од 5 цм.
Члан 9.
Прање ваљака на брзотисним машинама не сме се вршити када се машина креће
моторним погоном.
У вези рада у машинском одељењу могуће су следеће врсте опасности:
- опасности које потичу од рада машина, а нарочито могућност пригњечења
цилиндрима и ваљцима,
- командовање машинама и
- због недовољног познавања упутстава за рад или непостојања истих.
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а)
б)
Слика 1:а) Процес прања ваљака б) померање ваљака при процесу прања

Заштита зона упада под ваљке обезбеёује се на следеће начине:
- На страни улагања или код кутије за боју: постављањем покретног штитника у виду
командне полуге која је постављена испод зоне упада измеёу два цилиндра са
рамовима за клишеа и за гуму на целој њиховој дужини. Њиме се они могу скоро
тренутно зауставити приликом чишћења, односно у случају потребе. Због тога
кочнице морају бити врло ефикасне. Решетке и ограде на пријемној страни треба да су
преко микроконтакта повезане са командама машине тако да нормалан рад буде могућ
само ако се те направе налазе у положају заштите. Када нису у положају заштите
(подигнуте), рад машине треба да је прекинут.
- На пријемној страни заштита ланца на транспортерима за пријем и воёење листова
мора бити обезбеёена решетком која спречава да се доёе у додир са њима у току рада.
- За командовање машинама поред команде за нормално кретање и дугмади за
- “покрет са прекидима“ која су неопходна за рад у циљу веће безбедности радника,
потребно је постављање на машини на сваком радном месту и на месту улагања
следеће:
- прекидач за блокирање, којим се зауставља рад машине онда када се жели да се обави
неки посао при чему је потребно да машина стоји,
- прекидач за брзо заустављање, који омогућује нагло заустављање у случају опасности
(најбоље је да прекидач буде типа „ тастер“).
Исто тако треба предвидети и звучни сигнал у случају кад уобичајени звучни сигнал није
довољан.
Постоје и направе за успорени рад са прекидачима (импулсни механизми) који се
нарочито препоручују за посебне врсте послова (чишћење машине).
У погледу коришћења упутстава пожељно је да упутство за рад буде истакнуто на самој
машини а да садржи сажето најважније податке о начину рада и руковању машином.
Приликом чишћења ваљака на офсет - машини и ротационим машинама дешава се често
низ несрећних случајева. Повреде су често врло тешке, код којих је неопходна ампутација прстију
или чак целе руке. До оваквих случајева долази обично ако се обртни ваљци чисте док машина
ради: док се једном руком притиска дугме за помицање ваљка другом се ваљак чисти, па постоји
увек опасност да машина захвати крпу којом се чисти и прсте радника на места где ваљци
захватају лист хартије.
Несрећни случајеви ове врсте се могу спречити ако би се поштовала следећа правила:
1. Обртни ваљак треба чистити само кад стоји, никад док је у покрету.
2. Ако ваљак мора да се помера да би се очистио са свих страна, померања треба вршити
полако уз помоћ импулсног механизма. Док је једна рука на дугмету, друга у којој је
крпа за чишћење мора бити ван опасног подручја.
3. Ако је рука са крпом за чишћење на ваљку, друга мора свесно да се дигне са дугмета.
4. Крпу треба држати у руци тако да су сви њени крајеви обухваћени.
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4.

ЗАКЉУЧАК

Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у графичком
предузећу је застарео и практично је неприменљив. Отуда постоји велика потреба за припрему и
израду новог правилника о безбедности и здрављу на раду у графичкој индустрији. Нови
правилник би требао да обухвата све заједничке мере које се могу предузети у свим гранама и
техникама добијања графичког производа. Различитости у техникама штампе би биле
превазиёене израдом додатака правилнику, који би у себи садржао особености сваке технике
штампе, односно мера које је потребно предузети за безбедан и здрав рад у одреёеним техникама
штампе, а самим тим и у комплетној графичкој индустрији.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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АСПЕКТ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ОДРЖАВАЊУ МАШИНА
Жарко Јанковић1
РЕЗИМЕ
У раду су анализирни проблеми који се односе на безбедност радника који ради на одржавању
машина. Посебно су разматрани аспекти безбедности који су прописани Европским стандардима. Овде је
исказан проблем повреёивања оператора који ради на одржавању ризичних машина као што су хидрауличке
пресе. Дат је пример функционисања сигурносног вентила хидрауличне пресе који долази до изражаја у
случају поремећаја и отказа система управљања. Приказани пример односи се на једно техничко решење
које има функцију да спрећи нежељено кретање извршног дела пресе (притискивача) и повреди радника
који ради на њеном одржавању.
Кључне речи: одржавање, безбедност машина, европски стандарди, »CE« знак.

SAFETY ASPECT OF MACHINE MAINTENANCE
ABSTRACT:
The paper analyzes the safety issues of the machine maintenance workers. The special emphasis has been
given to the safety aspects defined by the European Standards. The problem of injuries while maintaining
hazardous machines, such as hydraulic press, has been presented in this paper. The role of the hydraulic press safety
valve, in case of breakdown or failure of operating system, has also been analyzed. This example refers to the
technical idea whose aim is to prevent undesireable movement of the press (presser) and injure the worker who
maintains the machine.
Key words: maintenance, machine safety, European Standards, CE mark

1.

УВОД

На основу досадашњих догаёаја забележени су чести случајеви повреда оператора при
одржавању машина. Повреде које су се догодиле при одржавању машина биле су тешке, а
понекад и фаталне. Повреде су најчешће последица случајних кретања извршних делова или
механизама машине. Случајна кретања настају непажњом оператера или при отказу управљачког
или неког другог дела система управљања. У циљу елиминисања нежељених појава и смањења
ризика да доёе до непредвиёених - случајних кретања опасних делова потребно је, још у фази
концепцијског решења машине, пројектовати и уградити заштитне механизме и спровести друге
мере безбедности. Овакав прилаз безбедности радника (оператора) машина је прописан
Европским Директивама и Стандардима, [3, 4, 5].
Повреде које се догаёају при руковању или одржавању ризичних машина - преса су веома
тешке, углавном се ради о ампутацији делова тела, а понекад последице повреда могу бити
фаталне са смртним исходом. Повреде оператера представљају проблем за појединца, породицу,
послодавца, здравствену службу, осигуравајућа друштва, као и друштво у целини. У циљу
минимизације негативних последица повреда људи који раде или опслужују машине, многе земље
(пре свега развијене земље: САД, ЕУ, Јапан) су предузеле различите врсте, пре свега,
превентивних мера, [1, 2]. На законском нивоу су формулисане »Директиве« као усмеравајући
докумет у правцу предузимања безбедносних мера при коришћењу машина, и серија стандарда
који прецизно дефиншу начин анализе проблема безбедности у фази развоја машина, уградње
заштитних система и испитивања безбедносних функција на свакој машини. У Директиви о
машинама 2006/42/EC (раније 98/37/EC и 89/392/ЕEC) [3], као једној од основних директива
дефинисани су битни безбедносни захтеви које свака машина мора да задовољи.
Законске одредбе које се односне на обавезност примене безбедносних мера су
дефинисане посебно за произвоёаче машина, а посебно за кориснике машина. Услов да би се
машина могла пласирати на одреёена тржишта је испуњење свих безбедносних мера заштите
оператера/радника и околине. За пласирање машина на Европски трговински простор неопходно
1

Факултет заштите на раду, Чарнојевића 10а, 18.000 Ниш
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је добити »CE« знак, а основни предуслов за овај знак је испуњење мера безбедности прописаних
Директивом и серијом Европских Норми (EN).
Проблем ризика и система заштите на машинама се може разматрати кроз два аспекта.
Један аспект је везан за пласман машина произведених у Србији на заједничко Европско тржиште,
а други је везан за потребу усклаёења европских норми (EN) за машине које се користе у
предузећима на нашем простору, детаљније видети у [6] - Правилник о безбедности машина, „Сл.
гласник РС“, бр. 36/2009.
2.

СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ МАШИНА

Европска унија (ЕУ) је издала два начелна документа (Директиве) везана за безбедност
маишина:
- Директива о машинама 2006/42/EC (раније 98/37/EC и 89/392/ЕEC)- намењена
искључиво произвоёачима машина, [3].
- Директива о радној опреми 89/655/ЕEC - намењена корисницима машина.
- Према овим Директивама европски комитет за стандардизацију (European Committee
for Standardization) урадио је низ хармонизованих стандарда усаглашени за безбедност
машина.
Европски стандарди за безбедност машина представљају практичан водич произвоёачима
за усаглашавање са Директивама и спровоёење њихових захтева. Стандарди дају детаље
препоручених решења која следе Директиву о машинама 2006/42/EC.
Приказ стандарда према директиви за машине дат је на слици 1 у облику планетраног
система, где је Директива сунце, а око сунца круже орбите које чине у овом случају три групе
стандарда који се односе на безбедност машина.

Слика 1. Орбитални приказ три групе стандарда за безбедност машина [1].

a)

b)

Стндарди су подељени у три групе према хијерархији:
Стандарди типа »А« (основни стандарди за безбедност) дају основне појмове, принципе за
пројектовање и опште аспекте тако да се могу примењивати на све машине. Ови стандарди
захтевају да се у фази пројектовања изврши анализа и оцена сваког појединачног и свих
ризика који могу угрозити људе и околину, и да се предузму адекватне мере заштите. Они
такоёе дају поступак анализе и препоруке при пројектовању и извоёењу заштитних мера.
Стандарди типа »B« (групни стандарди за безбедност) односе се на један аспект безбедности
или један тип заштитних уреёаја који се могу користити за различите машине. Овај стандард
је подељен у две подгрупе (стандарди типа - B1 покривају одређене безбедносне и ергономске
аспекте машина - нпр. безбедносна растојања, температура површине, бука, и стандарди
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типа - B2 се односе на заштитне уређаје и компоненте - нпр. дворучне команде, уређаји за
блокаду, уређаји осетљиви на притисак, заштитници и слично);
c) Стандарди типа »C« (стандарди за безбедност машина) дају детаљне безбедносне захтеве за
поједине машине и групе машина.
У недостатку одговарајућег стандарда типа »C« могу се користити стандарди типа »А« и
»B« као делимичан или потпуни доказ усклаёености са “Регулативом европских хармонизованих
стандарда” (EHSP).
У групу стандарда типа »А« спадају SRPS EN 292 -Општи принципи пројкетовања [4] и
EN 1050 Principles for risk assessment - Принципи за оцену ризика [5]. Ови стандарди захтевају да
се у фази пројектовања изврши анализа и оцена сваког појединачног и свих ризика који могу
угрозити људе, радну и животну околину, и да се предузму адекватне мере заштите. Наведени
стандарди такоёе дају поступак анализе и препоруке при пројектовању и спровоёењу заштитних
мера.
Стандард – SRPS EN 1050 (Безбедност машина - Принципи за оцену ризика) описује
оцену ризика као процес који има сврху да помогне дизајнерима и инжењерима задуженим за
безбедност да дефинишу најадекватније мере које ће им омогућити да постигну највеће могуће
нивое безбедности, према постојећем стању и резултирајућим ограничењима. Стандард такоёе
дефинише неколико техника за спровоёење оцене ризика, укључујући следеће кораке:
- Анализа метода и ефеката отказа,
- Студија опасности и погодности за коришћење,
- Анализа стабла неисправности (стабло отказа),
- Делфи техника,
- Прелиминарна оцена опасности и
- Метода за систематску анализу ризика.
Методологија за смањење ризика је дата у општем облику у Машинској директиви [3].
3.

АНАЛИЗА РИЗИКА И БЕЗБЕДНОСТ МАШИНА

У циљу да се спроведе правилна стратегија безбедности машина мора се урадити оцена
ризика и предлог мера за смањење ризика.
Након имплементације мера за смањење ризика процес се понавља да се дефинише да ли
је постигнут тражени ниво безбедности. Начин на који је ово учињено је основа стратегије
безбедности за машине.
Стратегија за смањење ризика је дата у стандарду ISO 12100-1:2003 (Safety of machinery Basic concepts, general principles for design) а општи технички принципи за смањене ризика и
методологија за њихову имплементацију су дата у стандарду ISO 12100:2003 (Safety of machinery Basic concepts, general principles for design).
Принципи и процедура за оцену ризика (Risk Assessment) су дати у стандарду ISO 141211:2007 (Safety of machinery - Risk assessment).
Оцена и категоризација ризика за све опасности ради се према стандарду EN 954 -1:1996
који се односи на анализу отпорности управљачког система машине у погледу отказа у систему и
последица тог отказа на губитак безбедносних функција. Ово је један од основних стандарда типа
»B«.
За поједине типове машина и групе машина су ураёени стандарди типа »C«. На пример,
Стандард EN 693 је намењен за хидрауличке пресе.
Да би се правилно проценио ризик потребно је прво урадити упитник који садржи
процедуру. Упитник треба испунити и уверити се да ли су сви аспекти размотрени.
Прво треба да се уверимо да је цео процес документован. Овим не само да се осигуравамо
од непотребних понављања већ и чинимо резултате доступне другим стручњацима ради провере.
Потребно је истаћи да ако се машина произведе у складу са стандардом типа »C« одреёеним за ту машину укључене су већ све неопходне мере за безбедност исте. Стриктно се
препоручује да се ипак изведе цео наведени процес да би се уверили да су сви аспекти
безбедности размотрени.
Иако изгледа да се овај процес тиче само произвоёача машина битан је и за кориснике јер
се машине често користе под околностима непредвиёеним од стране произвоёача. Према томе
произвоёач је у обавези да реализује следеће мере безбедности машине:
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- Елиминише или смањи ризик помоћу конструкције (тачка 3. у EN 292-2)
- Угради систем заштите (безбедносни заштитници - тачка 4. у EN 292-2)
- Изда упутство за употребу (тачка 5. у EN 292-2)
- Дефинише додатне мере (тачка 6. у EN 292-2).
Безбедно коришћење машина код корисника се сагледава са аспекта намене. Према томе
корисник предузима следеће безбедносне мере:
- Обезбеёује лична заштитна средства и обуку радника (оператора),
- Прописује безбедносне мере рада,
- Обавља надзор и одобрава прописани систем рада.
Безбедност машине подразумева све фазе у њеном животном циклусу као што су:
коришћење, подешавање, одржавање, постављање и преношење.
Овде ће се анализирати мере које предузима конструктор још у фази концепцијског
решења и израде прототипа машине.
Оцена ризика машине се ради према меёународном стандарду типа »А« ” Principles for
risk assessment -EN 1050”, [5].
Процес оцене ризика укључује низ логичких корака с циљем да систематично испита
потенцијалне опасности у вези са системом. Ово је итеративна секвенца активности које
подразумевају усвајање одговарајућег дизајна, конструкције као и имплементације мера
неопходних да се достигне одреёени ниво безбедности.
Процедура анализе ризика предвиёа следеће кораке:
- Одреёивање граничних могућности машине,
- Идентификација опасности,
- Процена ризика,
- Разматрање ризика,
- Да ли је машина безбедна ?
- Смањење ризика и анализа опција.
4.

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ПРИ ОДРЖАВАЊУ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ

Досадашњи статистички подаци указују на чињеницу да су пресе машине са повишеним
нивоом ризика. Број повреда који се догодио при раду и одржавању различитих врста преса је
релативно велик, а најчешће повреде су ампутације делова тела (пре свега прсти, шака, цела
рука).
Повреде оператера се дешавају при опслуживању и раду пресе, тако и у процесу
сервисирања, подешавања и одржавања пресе. Безбедносне мере морају обухватити све фазе у
животном циклусу пресе [4, 5], укључујући монтажу, демотажу, транспорт, а посебно
подешавање и одржавање. Овде ће се посебно изложити систем безбедносне заштите у фази
подешавања и одржавања пресе, а који је дефинисан у стандарду типа - C за хидрауличке пресе
EN- 693.
Стандард за хидрауличке пресе дефинише да пројектант изабере адекватно решење мера
заштите.
Један од ризика при одржавању хидрауличких преса је пад клипа са алатом услед
гравитације при отказу дела хидрауличног или електро система. У процесу одржавања
хидрауличке пресе клип је у горњем положају под контролом сигнала из управљачке јединице. Да
би се спречио нежељени случај пада клипа са алатом, стандард предвиёа као могуће решење
уградњу сигурносног - заштитног вентила у повратном хидрауличком колу. Уградњом заштитног
вентила, као што је приказано на слици 2, разводник блокира повратак хидро уља и онемогућава
опасно кретање клипа са алатом на доле, при чему се спречава настајање могућих повреда ако се
радник наёе у зони испод клипа на коме је причвршћен алат.
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Слика 2. Сигурносни вентил у повратном хидрауличном колу код пресе, [2].

5.

ЗАКЉУЧАК

Неопходан услова за пласирање машина на заједничко европско тржиште је обезбеёење
»CE« знака и задовољења свих безбедносних услова за рад на машинама које прописују Европске
Директиве и стандарди. Ово захтева познавање стандарда и уградњу свих прописаних мера
безбедности у фази концепцијског решења пројекта и производње машина. Посебну пажњу треба
посветити поступку усклаёења и изради неопходних докумената које захтева Директива о
машинама 2006/42/EC (раније 98/37/EC и 89/392/ЕEC).
Директиве и хармонизовани стандарди типа »C« дају могућност за машине нижег нивоа
ризика да комплетно изврше анализу ризика, ускладе безбедносне мере са европским нормама
(EN), издају декларацију о усаглашености да су испуњени захтеви безбедности и поставе »CE«
знак. За машине са вишим нивоом ризика, као што су пресе, неопходно је учешће овлашћених
тела(Нотификационих тела) у процес издавања декларације и сертификације докумената, што
значи да се без одреёеног вида њиховог учешћа не може ставити »CE« знак на машине.
У склопу проблема ризика и безбедности машина треба посматрати и наше тржиште и
наше произвоне капацитете. Процес европске интеграције намеће и неопходност усвајања
европских стандарда, као и потребу усклаёења безбедносних мера за рад у производним погонима
са захтевима Европских Директива. Ово покреће широку лепезу неопходних деловања, почев од
законског усклаёења, техничких решења, организацијских проблема, система обуке, функција
система квалитета, увоёење у практичну примену, и друго.
6.
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ТЕОРИЈСКО И ПРАКТИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
СА ВИЉУШКАРОМ
Душан Гавански1
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РЕЗИМЕ
У предузећима у којима се врше транспортно-претоварни послови са већим теретима или са већим
количинама тешких терета најзаступљенија врста средстава (возила) унутрашњег транспорта је виљушкар.
Несреће са виљушкарима могу бити скупоцене, како у погледу повреёивања запослених, тако и у
материјалном погледу.
Најзначајнији и практично суштински део Акта о процени ризика је избор мера за спречавање,
отклањање или смањење ризика. Ове мере могу да буду разноврсне и морају да обухвате стручно
оспособљавање запослених за безбедно руковање виљушкаром.
У раду је предложен методолошки приступ стручног усавршавања запослених за безбедан и здрав
рад са виљушкаром.
Кључне речи: виљушкар, стручно оспособљавање, методолошки приступ.

THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING
OF EMPLOYEES FOR SAFE AND HEALTHY WORK
WITH FORKLIFTS
ABSTRACT
In companies in which transport and loading operations with large loads or large amounts of heavy loads
are performed, the most common type of internal transport vehicles are forklift trucks. Accidents involving forklift
trucks can be expensive, both in terms of injuries to employees, as well as material damages.
The most important and practically the essential part of the Act on risk assessment is the choice of
measures to prevent, eliminate or reduce risks. These measures may be varied and must include training employees
on safe operating of a forklift.
The paper proposes a methodological approach to professional development of employees for safe and
healthy work with a forklift.
Key words: forklift, professional development, methodological approach.

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Област безбедности и здравља на раду се у предузећима након усвајања Закона о
безбедности и здрављу на раду, у скупштинској процедури новембра 2005. године, поставља на
значајно место. Доношењем овог Закона препозната је важност да се системски управља
ризицима на радном месту. Свако радно место у радној околини има своје ризике, без обзира на
опис процеса рада и радне задатке који се обављају.
Управљање системом безбедности и здравља на раду започиње израдом Акта о процени
ризика на радном месту и у радној околини. Овај основни документ у области безбедности и
здравља на раду омогућава да се у потпуности сагледају и препознају све потенцијалне опасности
и штетности на радном месту и пропишу мере за њихово спречавање, отклањање или смањење.
У раду је предложен методолошки приступ стручног оспособљавања запослених, као
једна од мера, за безбедан и здрав рад са виљушкаром.
2.

ВИЉУШКАР КАО ОПАСНО СРЕДСТВО УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

Виљушкари спадају у подна средства унутрашњег транспорта прекидног дејства, која се
користе за подизање и преношење терета на кратка растојања у хоризонталном и вертикалном
правцу, претоварне радове, складиштење и транспорт. Због значајне снаге погонског средства (и
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија
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преко 40 kW), као и чињенице да се велика маса виљушкара креће не малим брзинама, последице
незгода могу бити озбиљне.
Узроци несрећних случајева пру раду са виљушкаром могу се поделити на:
- опасне услове рада (нпр. прашњаве, клизаве или неравне површине) и
- опасне поступке рада (нпр. нагла заустављања, кретања или скретања).
Чињеница je да сваке године велики број радника погине или се повреди при руковању
виљушкаром. Према званичним подацима датим од стране OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) [1] у САД се сваке године догоди 101 смртни случај и 94.570 повреда (250 особа
по дану). При раду са виљушкаром 4% укупног броја повреда припада небезбедним – опасним
условима рада, а чак 96% припада небезбедним – опасним поступцима рада.
Најзначајнија мера у циљу смањења опасних поступака рада на минимум je правилно
организовање оспособљавања запослених за безбедан рад са виљушкаром.
Са виљушкаром сме самостално да рукује само особа која је:
- пунолетна (напунила бар 18 година),
- испунила неопходне здравствене услове, посебно у вези вида и слуха,
- оспособљена за посао возача виљушкара и која је на одговарајућој провери то и
доказала (поседује уверење за безбедно руковање виљушкаром),
- детаљно упозната са упутством за руковање са виљушкаром и
- одреёена за руковање са виљушкаром [2, 3].
3. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
СА ВИЉУШКАРОМ
Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при:
заснивању радног односа, премештању на друге послове, увоёењу нове технологије или нових
средстава за рад, као и при промени процеса рада. За радна места са повећаним ризиком
оспособљавање се врши периодично [4].
Осим општег оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, постоје и стручна
оспосoбљавања запослених који рукују: средствима унутрашњег транспорта, судовима под
притиском, термоенергетским постројењима, инсталацијама и опремом у експлозивној (Еx) зони,
компресорским постројењима, гасним инсталацијама и инсталацијама за течни нафтни гас.
Стручно оспособљавање за руковање виљушкаром на безбедан и здрав начин мора се
извршити у току радног времена уз поштовање важећих прописа и норми:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05), чл. 15 и 27-31,
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и
истовару терета из таквих возиила („Сл. лист СФРЈ, бр. 17/66) и
- Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Сл. гласник
РС“, бр. 62/07).
Циљ оспособљавања је да се запослени који рукују виљушкарима упознају са својим
правима, обавезама, одговорностима, а пре свега са ризицима који су присутни на њиховим
радним местима и конкретним мерама за безбедан и здрав рад.
Свака установа која има лиценцу за обављање послова из области безбедности и здравља
на раду мора да, према унапред дефинисаном плану и програму, изврши оспособљавање
запослених за безбедан рад са виљушкаром. План и програм мора да садржи обавезно следеће
елементе, који су обухваћени алгоритмом оспособљавања запослених за безбедан рад (слика 1 и
2):
- теоријско оспособљавање,
- провера теоријске оспособљености,
- практично оспособљавање,
- провера практичне оспособљености и
- евиденција (давање савета за попуњавање обрасца 6 – „евиденција о запосленом
оспособљеном за безбедан и здрав рад).
Теоријско оспособљавање обухвата предавања теоријског садржаја. На предавању је
најефикасније користити презентацију ураёену у Power Pointu, која садржи слике, илустрације и
кратке видео снимке на којима је приказан одреёен број примера дозвољених (безбедних) и
забрањених (опасних) радних активности.

121

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

Програм теоријског оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад са виљушкаром
садржи следеће тематске области:
- права, обавезе и одговорности,
- основни појмови у вези са виљушкаром, опис и подела виљуишкара,
- захтеви безбедности за возача виљушкара,
- употреба одговарајућих личних заштитних средстава,
- основни прегледи и испитивања виљушкара,
- заштитни елементи виљушкара,
- правилан рад са виљушкаром (пењање и силазак са виљушкара, одреёивање тежишта
терета и стабилност виљушкара, подешавање растојања измеёу виљушки, носивост
виљушкара и читање дијаграма носивости виљушкара, прилаз терету, прихватање и
подизање терета, вожња виљушкара са или без терета, утовар и истовар терета) и
- забрањене и обавезне радње возача виљушкара.
Провера теоријске оспособљености се најчешће врши помоћу тестова познавања мера
заштите и безбедног начина рада. Тестови знања из области безбедности и здравља на раду су
упитници састављени од низа различитих задатака. Код неких задатака уз питања су понуёени
одговори, меёу којима кандидат треба да логички утврди и означи тачан одговор. Код другог типа
задатака, остављен је простор у који кандидат уписује сажет одговор.
При свакој провери теоријског оспособљавања мора се дефинисати критеријум полагања
теста.

Сл. 1 Алгоритам теоријског оспособљавања запослених
за безбедан рад са виљушкаром
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Сл. 2 Алгоритам практичног оспособљавања запослених
за безбедан рад са виљушкаром

Практично оспособљавање запослених за безбедан рад са виљушкаром треба да се
организује у матичном предузећу.
Провера практичне оспособљености подразумева проверавање да ли је запослени
довољно увежбан за безбедан рад, а врши се посматрањем његовог рада и понашања на радном
месту.
Запосленом се може дозволити да обавља посао возача виљушкара тек након што се
установи да је задовољио на теоријском и практичном оспособљавању. Сваки запослени, који је
прошао оспособљавање, мора да добије уверење да је теоријски и практично оспособљен за
безбедан рад са виљушкаром. Уверење издаје установа која је извршила проверу.
Послодавац за сваког свог запосленог – возача виљушкара мора да попуни образац 6 –
„евиденција о запосленом оспособљеном за безбедан и здрав рад“.
4.

ПРИМЕР ТЕСТА ЗА ПРОВЕРУ ТЕОРИЈСКЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

Тест провере знања мора садржати упутство, односно кратак текст следеће садржине:
Пре почетка решавања задатака, пажљиво прочитајте сва питања. Уз нека питања налазе
се три понуёена одговора, од којих су само један или два тачна. Ваша је дужност да заокружите
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слово испред оног одговора за који сматрате да је тачан. Уз остала питања налазе се празна поља
у која треба написати сажете и тачне одговоре.
Питање 1: Ко може руковати виљушкарима ?
a) сви запослени радници;
б) радници који знају да рукују превозним средствима и који имају возачку дозволу или
в) радници који су напунили 18 година, испунили неопходне здравствене услове (посебно у
вези вида и слуха), стручно оспособљени за руковање виљушкаром на безбедан начин, детаљно
упознати са упутством за руковање и безбедан рад, одређени за руковање са виљушкаром.
Питање 2: Кога возач виљушкаром мора обавестити ако приликом дневног прегледа
исправности виљушкара уочи недостатке који значајно негативно утичу на безбедност при раду?
а) директора;
б) управника или
в) надређену особу (непосредног руководиоца).
Питање 3: Возачу виљушкара дозвољено је да (имамо два тачна одговора):
а) одбије наређење непосредног руководиоца уколико је терет који треба да подигне
тежи од дозвољене носивости;
б) подиже терет који се налази укљештен између других терета или
в) обустави рада виљушкара уколико је исти неисправан.
Питање 4: Максимална дозвољена брзина кретања виљушкара на утоварно - истоварним
површинама прописана је на:
а) 5 km/h (километара на час);
б) 10 km/h или
в) 20 km/h.
Питање 5: Приликом приближавања непрегледној кривини треба:
а) успорити вожњу и обевезно употребити звучну сигнализацију;
б) успорити вожњу и по потреби употребити звучну сигнализацију или
в) успорити вожњу.
Питање 6: При транспорту, са или без терета, вертикалну стрелу треба:
а) нагнути уназад за 10 до 12° у крајњи задњи положај (транспортни положај) и терет
подићи тако да растојање између доње ивице виљушке и тла буде најмање 500 mm;
б) нагнути напред за 3 до 4° у крајњи предњи положај (претоварни положај) и терет
подићи тако да растојање између доње ивице виљушке и тла буде око 500 mm или
в) поставити у вертикални положај и терет подићи тако да растојање између доње
ивице виљушке и тла буде око 500 mm.
Питање 7: Објаснити приказану слику.

Питање 8: Набројати пет узрока превртања виљушкара.
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Питање 9: Објаснити приказану слику.

Питање 10: Објаснити приказану слику.

Основне предности тестова знања су:
- могућност постављања далеко већег броја питања него на усменом испиту,
- сви кандидати решавају исте задатке,
- истовремено испитивање великог броја кандидата и
- објективни су – критеријум је једнак за све кандидате, [5].
5.

ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА

При вршењу оспособљавања запослених за безбедан рад са виљушкаром препознато је
неколико типичних проблема:
- послодавац, не припреми адекватну просторију за оспособљавање
- Предлаже се да сваки послодавац који организује оспособљавање својих запослених за
безбедан рад обезбеди адекватну просторију у којој има довољно простора да се у
нормалним условима изврши теоријско оспособљавање.
- лице за БЗР на неодговарајући начин организује вршење оспособљавања запослених
- Предлаже се да лице за БЗР обавезно буде све време присутно док траје
оспособљавање запослених, а све у циљу квалитетнијег и ефикаснијег извршавања
послова. Поред тога, присуствовањем обуци, лице за БЗР се боље упознаје са
опасностима које могу настати небезбедним руковањем виљушкара, као и о томе шта
укључује дневни преглед исправности виљушкара.
- послодавац није обезбедио слободан простор и исправан виљушкар
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-

-

6.

Предлаже се да се простор где се врши практично оспособљавање обележи и означи, а
све циљу да се избегне повреёивање особа које нису укључене у извршавање овог
посла.
послодавац захтева да се оспособљавање изврши ван радног времена (викенд)
Предлаже се да се аргументовано предочи послодавцу да је законска веза да се
оспособљавање запослених извршава у току радног времена.
ЗАКЉУЧАК

Образовање запослених за безбедан рад је интегрални део стручног оспособљавања, на
исти начин као што је безбедност и здравље на раду саставни део процеса производње. На тај
начин послодавац извршава законску обавезу, упознаје запослене са својим правима, обавезама и
одговорностима, као и са мерама заштите од настанка повреда на раду и професионалних
обољења.
Oрганизовањем стручног оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад са
виљушкаром, према поступку предложеном у алгоритму, послодавац с једне стране испуњава
законску обавезу, а с друге стране смањује могућност акцидената са могућим озбиљним
последицама и тиме подиже општи ниво безбедности.
Инструктори-предавачи обуке морају увек тежити ка интерактивном приступу предавања,
односно да иницирају двосмерну комуникацију - активно учешће кандидата.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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ОБАВЕЗНА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАШИНЕ
Звонимир Букта1
РЕЗИМЕ
Произвоёачи машина морају испунити све битне захтеве безбедности за заштиту здравља
прописане Правилником о безбедности машина („Сл. гл.РС“ бр. 13/10), који је усаглашен са Директивом
2006/42/ЕC Европског парламента. Битни захтеви безбедности машина остварују се избором безбедносних
мера препоручених одговарајућим хармонизованим стандардима Европске заједнице.
Битан чинилац процедуре избора безбедносних мера је формирање пратеће документације за сваку
машину или било коју другу опрему која ствара потенцијалну опасност. Израда пратеће документације је
законска обавеза конструктора, а поседовање исте је обавеза корисника. За кориснике већ инсталисаних
машина где је документација загубљена, корисник је у обавези поновне израде одговарајуће документације.
Чак и кад је корисник истовремено и пројектант и произвоёач машине за своје потребе, а не за тржиште,
мора поседовати исте документе као да је машина намењена за тржиште.
Рад даје тумачење законске обавезе о врстама и садржају потребне документације када су у питању
конструкција и експлоатација машине.
Кључне речи: безбедносне мере, техничка документација, упутство.

MANDATORY SUPPORTING DOCUMENTATION FOR MACHINES
ABSTRACT
Machinery manufacturers must meet all the essential safety requirements regarding occupational health
that are prescribed by Regulation on the machinery safety (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 13/10),
which is in accordance with the Directive 2006/42/EC of the European Parliament. Essential safety requirements of
machinery are realised by selecting appropriate safety measures recommended by harmonized EU Standards.
An important factor in the selection procedure of safety measures is the creation of supporting
documentation for each machine or any other equipment that creates a potential hazard. Production of supporting
documentation is required by law for machine designers while possession of documentation is the obligation of the
user. For already installed machines where the documentation is missing, the user must re-produce the appropriate
documentation. Even when the user is also a designer and manufacturer of machines for their own purposes rather
than for the market, the documentation must be the same as if the machine is intended for the market.
The paper provides an interpretation of legal regulations on the types and content of documentation
required in terms of construction and exploitation of machinery.
Key words: safety measures, technical documentation, manual.

1.

УВОД

Безбедносне мере су комбинација превентивних мера које обавезно морају применити
конструктори у процесу конструисања и корисници у периоду експлоатације машина.
Увоёење превентивних безбедносних мера у конструкцију машине подразумева примену
свих техничких достигнућа, узимајући у обзир најновије стање технике и имају предност у односу
на корективне мере које предузима корисник.
Пре стављања машине на тржиште и/или употребу произвоёач мора испунити све битне
захтеве за безбедност и здравље запослених дефинисане „ Правилником о безбедности машина“ „
Службени гласник РС, број 36/09. „Директивом 2006/42/ЕC Eвропског парламента и Савета од
17.05.2006. године, а подржано хармонизованим стандардима ЕЗ.
2.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конструктор/произвоёач машине мора обезбедити доступност кориснику, инспекцији и
правном лицу за издавање „стручног налаза“, комплетну обавезну пратећу документацију, која
прати усаглашеност машине са битним захтевима за здравље и безбедност, а које се односе на
пројектовање и израду машине.
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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У обавезну пратећу документацију, као саставни део машине су следећа документа:
- упутства за употребу,
- техничка документација,
- декларација о усаглашености машине,
- декларација о уградњи делимично завршене машине,
- знак усаглашености и
- изјава о усаглашености.
3.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

„Свака машина која се ставља на тржиште Републике Србије или пушта у употребу у
Републици Србији, мора да прати оригинална упутства произвоёача или његовог овлашћеног
заступника написана на српском језику, или превод оригиналног упутства написана на српском
језику, уз оригинално упутство на изворном језику произвоёача или његовог овлашћеног
заступника ако се машина увози у Републику Србију комплетне обавезне пртатеће
документације“ 2].
Упутство за употребу представља врло значајан чинилац безбедности и здравља на раду, а
представља скуп информсција у виду текста, техничких цртежа, слова, пиктограма, шема,
дијаграма, ознакама упозорења појединачно или комбиновано (слика 1. и 2.).

Слика 1. Знаци упозорења

Слика 2. Пиктограм

Циљ ураёеног упутства је упознавање корисника о намени машине и мора садржати све
неопходне информације које морају обезбедити сигурну и правилну експлоатацију машине.
Континуалну безбедну функцију машине, а тиме лаку и несметану употребу, у великој
мери доприноси добро ураёено упутство за употребу и рад.
Предвиђена намена је употреба машине у складу са информацијама које су наведене у
упутствима за употребу и техничким упутствима, узимајући у обзир могућу предвидиву
злоупотреб [3].
Упутства такоёе морају упозорити корисника на начине, који се не смеју користити, јер је
искуство показало да се и тако нешто може десити.
Комплексност упутстава за безбедну употребу машине огледа се у потреби за великим
бројем неопходних иформација које се односе на:
- транспорт, премештање или уклањање,
- постављање и инсталисање,
- монтажу и демонтажу,
- инструкције за подешавање, програмирање и репрограмирање,
- употреба у радном процесу,
- чишћење и подмазивање,
- врсте отказа и дефектажа узрока отказа,
- врсте и учесталост прегледа.
- превентивно и корективно одржавање,
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- замена делова и
- дозвољени услови радне околине.
Захтеви на којима се заснива израда упутства за употребу и рад машине обухватају:
а) опште захтеве за састављање упутства
- јасно да дефинишу намену машине и дају услове за сигурну и правилну употребу;
- упутство не сме бити замена за лошу конструкцију;
- упутство мора да садржи информације битне за безбедност у свим фазама коришћења
машине.
б) садржај упутства који дефинишу:
све податке за експлицитну идентификацију машине, знака
име и адреса,
ознака машине серије или типа,
серијски број, ако постоји,
CE ознака, ако постоји,
година производње и
маса.
- опис машине и њених компонената (нарочито заштитника и/или заштитних уреёаја);
- податке о измереним величинама и примењеним мерним методама (бука, вибрације,
гасови, дим-чаё, прашина коју ствара машина у технолошком процесу);
- предвиёену употребу, а и неправилну употребу;
- пуштање у рад;
- начин ручног управљања;
- информације о преосталим ризицима;
- ризике у случају отказа услед преоптерећења машине;
- ризике који се појављују при интервенцији одржавања и при подешаваљу са посебним
нагласком на манипулацију са заштитницима у таквим случајевима;
- ризике у процесу одржавања када постоји потреба да се уклоне заштитници и/или
безбедносни уреёаји;
- правила употребе уреёаја за упозорење;
- границе безбедних режима рада;
- лична заштитна средства;
- посебна упутства (на пример: рад у експлозивном окружењу).
Обавештења, као део упутства, утиснута непосредно на машину или исписана на
одговарајућој плочици која је причвршћена нераздвојивом везом за кућиште машине, морају бити
трајна и читљива за све време пројектованог животног циклуса машине.
4.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација машине и одговарајућа техничка документација за делимично
завршене машине мора бити усклаёена са захтевима Правилника [2] и садржи:
- прјектну документацију,
- технолошку документацију (документе о начину израде са спецификацијом
употребљених материјала)
у домену информација потребних за оцену усаглашености.
„Сматра се да машина испуњава битне захтеве за здравље и безбедност из Прилога 1,
ако је израђена у складу са српским стандардима из области машина којима су преузети
хармонизовани стандарди, чији се списак саставља и објављује у складу са законом којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом донетим на
основу тог закона“ [2].
Техничка документација се односи на:
a) конструкциону документацију;
b) документа о извршеним испитивањима и мерењима за сваку произведену машину у случају
серијске производње (испитна карта).
Конструкциона документација мора да садржи следеће информације:
- опис машине;
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-

склопни цртеж и цртеже управљачких кола са неопходним текстуалним описом
функција машине и делова машине;
радионичке цртеже са:
примењеним материјалима,
димензијама,
потребним прорачунима,
извршеним испитивањима,
сертификатима итд.
о процени ризика:
примењена метода за процену ризика,
обавезујуће безбедносне мере и
информација о преосталом ризику.
о примењени стандарди и техничке спецификације усклаёености са стандардима
везаних за безбедност и здравље на раду;
техничке извештаје о резултатима испитивања од стране произвоёача или Именованог
тела;
примерак упутства за употребу машине;
уколико је потребно Декларацију о уградњи делимично завршене машине и упутства
за монтажу;
уколико је потребно Декларацију о усаглашености машине или других производа
уграёених у машину;
примерак ЕЗ Декларације о усаглашености машине.

5.

ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ МАШИНЕ

-

-

-

Декларација о усаглашености машине је обавезан документ који мора поседовати свака
машина која се ставља у употребу на територији Републике Србије и прописана је Праилником
[2].
„Стављање у употребу јесте прво коришћење машине за њену предвиёену намену у
републици Србије“[2].
Декларација о усаглашености машине мора да садржи све информације којим машина
испуњава све битне захтеве за здравље и безбедност дате у прилогу 1 Правилника [2].
Један од поступак за оцењивање усаглашености машине произвоёач примењује у
зависности да ли машина Правилник [2] Прилог 4 :
- није наведена;
- наведена и израёена у сладу са српским стндардима;
- наведена, а није израёена у сладу а српским стандардима.
Декларација о усаглашености односи се искључиво на машину у стању стављања на
тржиште искључујући накнадне апликације компонената и мора да садржи следеће информације:
- име и адресу произвоёача или његовог овлашћеног заступника;
- име и адресу овлашћеног за сачињавање техничке документације;
- опис, ознаку машине и остале податке неопходне за идентификацију;
- Изјаву о усаглашености машине са позивањем на прописе објављене у „Службеном
гласнику РС“;
- име, адресу и идентификациони број Именованог тела, које је извршило преглед типа
и број сертификата о извршеном прегледу типа;
- име, адресу и идентификациони број Именованог тела, које је потврдило систем
потпуног обезбеёења квалитета (TQM);
- позивање на друге стандарде и техничке спецификације уколико су примењени;
- место и датум давања са потписом одговорног лица произвоёача Изјаве о
усаглашености која је саставни део упутства за употребу;
- идентитет и потпис лица које је овлашћено за сачињавање Декларације у
имепроизвоёача или његовог овлашћеног заступника.
Поседовање Декларације о усаглашености машине омогућује произвоёачу постављање
знака о усаглашености на машину (слика 3. и 4.)
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Слика 3. Европски знак усаглашености

Слика 4. Српски знак усаглашености до чланства Р.Србије у ЕЗ

Декларација о уградњи делимично завршених машина овде неће бити анализрана због
обимности рад, али у суштин морају се испоштовати захтеви као и за Декларацију о
усаглашености машина.
Изглед и садржај документа„ЕЗ Декларација о усаглашености за машину“ и „Декларација
о уградњи делимично завршене машине“ је прецизно одреёена законом „Правилник о
безбедности машина“ „Прилог 2“ „Сужбени гласник РС, број 36/09“.
6.

ЗАКЉУЧАК

Правилник о безбедности машинапридаје посебну пажњу на обавезно поседовање и
коришћење пратеће документације за сваку машину, нарочито Упутство за употрбу и
Декларацију о усаглашеностио.
Корисници, инспекција и сви остали заинтересовани за безбедност и здравље на раду на
првом месту гледају и проверавају пратећу документацију, јер поседовање и коришћење јер
коришћење документације је у духу потпуног обезбеёења квалитета (TQM). Потпуно обезбеёење
квалитета са неопходном документацијом гарантује примену безедних управљачких акција у
поступку експлоатације машине за све време животног циклуса сваке машине.
7.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Директива 2006/42/EC Европског парламента и Савета од17. маја 2006. год
[2] Правилник о Безбедности машина „Службени гласник РС“ број 36/09
[3] Меёународни Стандард EN ISO 12100-1: 2003
[4] Меёународни Стандард EN ISO 12100-2: 2003
[5] Меёународни Стандард EN ISO 14121-1: 2007
[6] Меёународни Стандард EN ISO 14121-2: 2007
TEMPUS 157871, Семинар 1, мај 2010. ВТСНС Нови Сад

131

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА У ПРОЦЕНИ РИЗИКА
НА РАДНИМ МЕСТИМА У МЕТАЛУРШКОМ КОМПЛЕКСУ FENY
INDUSTRY, КАВАДАРЦИ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Магдалена Трајковска Трпевска1
magdalena@tehnolab.com.mk
РЕЗИМЕ
Безбедност и здравље радника није само законска обавеза, већ и суштинска потреба у повечању
продуктивности и економском прогресу сваке фирме. Она, истовремено, омогућава успостављење баланса
измеёу економског интереса, продуктивности, здравља и радне способности радничке популације. Право на
здравље и право на безбедност на раду су универзална човекова и радничка права. У Р. Македонији је 2007
год. донет нов Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Р.М. бр. 92/07 год.) у оквиру кога је у
потпуности имплементирана Директива EU 89/391 EEC (1989). Споменути закон обавезује послодавца да
обезбеди услове за безбедност и здравље на раду у свим аспектима везаним за радни процес. Први корак у
овом смеру је анализа и процена ризика по радним местима ко основа за израду "Изјаве за безбедност".
У оквиру овог рада је описани поступак процена ризика на радним местима у највећем
металуршком комплексу у Р. Македонији: Фени Индустри –Кавадарци.
Кључне речи: Процена ризика, Изјава за безбедност, радна средина, опасности и штетности.

PRACTICAL EXPERIENCES CONCERNING RISK
ASSESSMENT OF WORK PLACES IN METALLURGICAL FACILITY FENY
INDUSTRY, KAVADARCI, REPUBLIC OF MACEDONIA
ABSTRACT
Occupational safety of the employee is not only legal issue than as well essential component of
improvement concerning productivity and economic growth of each company. Thus, it is established possibility and
balance between economic growth, productivity, health and capacity for work of the working population. The right
of occupational health and safety is common human and working right. In 2007, Republic of Macedonia have
brought new Law on occupational health and safety (Official Gazette of R.M. No 92/07) in compliance with EU
Directive 89/391 EEC (1989). Under the mentioned Law, employer is obliged to provide conditions concerning
health and safety of the employee during the work processes, considering every occupational aspects. First step
towards the mentioned issues is to prepare analysis and risk assessment of the work places as base for the
preparation of SAFETY STATEMENT.
This Paper describes the procedure concerning risk assessment of the working places in the largest
metallurgical facility in R. Macedonia: Feny Industry-Kavadarci.
Key words: Risk assessment, Safety statement, occupational environment, risks and hazards.

1.

УВОД

Безбедност и здравље радника није само законска обавеза, већ и суштинска потреба у
повећању продуктивности и економском прогресу сваке фирме. Она истовремено омогућава
успостављање баланса измеёу економског интереса, продуктивности, здравља и радне
способности радничке популацие.
Право на здравље и право на безбедност на раду су универзална људска и радничка права.
Упошљеници проводе 8 часова на послу у току дана. Због тога је основно право човека да има
повољне услове за рад и оно мора да буде испоштовано. Самим тим, претставља одговорност и
обавезу целокупне друштвене зједнице.
Континуирано образовање, активност, знање и искуство су главни елементи који доводе
до постизања циља "без иједне несреће". Дужност је свакога да се брине о сопственој
безбедности, као и о безбедности својих колега у радноме процесу. То је основна превентивна
мера, како на материјалном, тако и на хуманом нивоу.
1
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У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Р.М. бр. 92/07 год.)
обавеза је послодавца да обезбеди услове за безбедност и здравље на раду својим упошљеницима
у свим аспектима повезаним са радом.
Основна начела према којима је послодавац обавезан да спроведе мере о безбедности и
здравља на раду су:
- Прилагоёавање посла појединих, нарочито у односу на карактеристике радног места и
радне средине,
- Примена технолошких достигнућа у стварању безбедносне стратегије у односу на
радне услове,
- Давање приоритета колективним безбедносним мерама, насупрот појединачним,
- Усаглашавање радног процеса са способностима упошљеника, узимајући у обзир
природу посла.
У складу са наведеним начелима, послодавац је обавезан да:
- Изради процену ризика за свако радно место,
- Изради и спроведе "Изјаве за безбедност" за свако радно место.
Изјава о безбедности се базира на идентификацији штетности и опасности и процени
ризика по безбедност и здравље на радном месту и у радној средини на којој се односи Изјава за
безбедности.
У оквиру овог рада је описани поступак процена ризика на радним местима у највећем
металуршком комплексу у Р. Македонији: Фени Индустри –Кавадарци.
2.

ПРОЦЕНА РИЗИКА

Процена ризика је квантитативна мера вероватности да доёе до појаве штетних ефеката по
здравље радника, као последица присутних опасности и штетности на радном месту.
Поступак о процени ризика на радним местима у највећем металуршком комплексу у Р.
Македонији: Фени Индустри –Кавадарци је реализован у неколико фаза:
- Иницијална фаза која обухвата доношење Одлуке од стране Послодавца о отпочњању
поступка о процени ризика, израда Плана о спровеёену процене ризика, формирање
тима за процену и информисање упошљеник,
- Теренска фаза, која се спроводи у две етапе:
Снимање и анализа организације послова
Назив радних места и број извршиоца на које се односи Изјава за
безбедности, са проценом ризика
Опис организације рада
Опис технолошког и радног процеса
Опис средства за рад
Опис личне заштитне опреме коју упошљеници употребљавају при
обављању пословних задатака
Снимање и анализа радних места у складу са систематизацијом радних места
Технолошки и радни процес на радном месту, опис средства за рад и опис
опреме за личну заштиту на раду
Препознавање и утвёивање опасности и штетности на радном месту и у
радној средини
Процена ризика на радном месту
Утврёивање начина и мера за смањивање или спречавање ризика на
радном месту
- Фаза обраде добијених податка
На основу дефинисане приоритетне листе опасности и штетности се утврёује ниво
ризика за свако радно место и припрема План са предложеним мерама за смањење
или спречавање ризика, израдом закључака Документа.
- Завршна фаза
Израда Закључака Документа
Најкомплекснији део процене ризика је одреёивање услова у радној средини, који
обухвата:
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Идентификацију и квантитативно одреёивање штетности (штетни хемиски, физички и
биолошки агенси) и опасности
- Процена (одреёивање) изложености (експозиција)
- Карактеризација ризика
Идентификација штетности претставља поступак за препознавање штетнох фактора у
радној средини и дефинисање његових физичких, хемиских и других особина. При
идентификации штетности се утврџује присуство штетног агенса у спољној средини како и
његова способност да проузрокује негативне ефекте по здравље.
Процена изложености (експозиција) подразумева одреёивање штетних материја
присутних у радној средини и њихово уношење у организам професионално експонираних
радника.
Карактеризацијом ризика се проценује могући утицај идентификоване штетности и
опасности по здравље радника, као и потенцијална могућност појаве негативних здравствених
ефеката.
У периоду 2009/2010 год. фирма Технолаб из Скопља је вршила процену ризика за 150
радних места у више енергетско-индустриских објеката у Р. Македонији: РЕК Битола-Битола и
Фени Индустри-Кавадарци.
На основу примењених техника у идентификацији штетности и опасности (мерења
микроклиматских услова, физичких и хемиских штетности, идентификација присутних опасности
у радној средини у енергетско-индустриских објекатима) направњена је процена ризика,
дефинисано је ниво ризика и припремљен је план мера за смањење и елиминацију ризика.
-

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Постоји већи број техника за идентификовање присутних штетности и опасности по
радним местима:
- Увиёај на лицу места
- Мерење услова у радној средини
- Чек листа за проверу опасности и штетности-упитник
- Интервју са упошљеником
У 2010 год. извршена је идентификација присутних штетности и опасности по радним
местима у металуршком комбинату Фени индустри, Кавадарци.
У Табели бр. 1 је дат преглед просечних вредности извршених мерења у радној средини
Р.Е. Топљење, Фени индустри, Кавадарци.
Табела 1: Приказ резултата извршених снимања услова на раду у РЕ Топљење
Микроклиматски
услови
Дозв. вредност за лето
T=28 oC /
Rv=max 60%
W=0, 8 [m/s]
Измерена вредност
Т
Rv
W
[0C]
[%]
[m/s]

Радно
место

Работоводитељ на
шаржинг и
Контролор на
шаржинг

Вид
штетности

Измерене
конц.
[mg/m3]

МДК
[mg/m3]

Дозвољене
вредности
Осветленост
МПО=150 Lx
Бука
ГВИ =87 dB
Изм
[Lx]

Изм
[dB]

29

48, 49

0, 01

Прашина

5, 47

4, 91

71

88, 4

Прободар

30, 35

33, 98

0, 33

Прашина

5, 20

4, 91

76

101

Оператор на
шаржинг (К240)

36, 98

26, 59

1, 69

8, 47

4, 91

20

87, 0

Бравар
заварувач
Возач
КРЕСС
возило

Прашина

29

34, 90

0, 03

Прашина

4, 30

4, 91

73

85, 9

41, 03

0, 11

Прашина

5, 2

4, 91

1033

89, 0

на

38, 36
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Из табеларног прегледа можемо констатовати следеће:
- Микроклиматски услови у РЕ Топљење, на објекту генерално нису у зони комфора у
летњем периоду мерења.
- Резултати извршених мерења осветлености показују да су задовољени захтеви у
сагласности са ЈУС У Ц9 100.
- У РЕ Топљење извор буке је рад машина. Извршена мерења нивоа буке (dB) показују
да на четири радна места ниво буке прелази граничну вредност изложености.
- Као резултат примењеног технолошког процеса производње феро-никела,
констатовано је присувство минералне прашине која садржи високпостотак слободног
SiO2. Резултати извршених мерења концентрације минералне прашине [mg/m3]
показују да су у највечем броју места надмашене вредности за МКД, норме прописане
у ЈУС ЗБО 001/71.
Присутне опасности:
- Опасност од механичких повреда-руковање машинама и алатом,
- Опасност од кретања неравним тереном-рад на висини, по платформамама и
степенишима,
- Опаснот од опекотина и посекотина.
Процена ризика је направљена применом BG (Berufsgenossenschaften) методе, по којој се
ранг ризика (Р) дефинише као производ тежине штетне последице (Т) и вероватности (В), Р=Т х В
и Nohl-Thiemeckeova матрице за ризик.
Табела 2: Nohl-Thiemecke-ова матрица за ризик (5х5)
ПОВРЕДА

А

Б

В

Г

Д

БОЛЕСТ

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4
5

8
10

12
15

16
20

20
25

ПОВРЕДА

А

Б

В

Г

Д

БОЛЕСТ

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4
5

8
10

12
15

16
20

20
25

Т= Тежина
последица

В=
Веројатност
опасности/
штетности

(1)=мало веројатно
(2)= веројатно, но
невообичајено
(3)=под одредених
околности веројатно
(4)=може да се очћекива
(5)=настаје без сумње

Т= Тежина
последица

В=
Веројатноста
опасности/
штетности

(1)=мало веројатно
(2)= веројатно, но
невообичајено
(3)=под одредених
околности веројатно
(4)=може да се очћекива
(5)=настаје без сумње

Легенда:
Тежина последица-Повреда
- А-веома лака повреда
- Б-лака повреда
- В-средње тешка повреда
- Г-Тешка повреда
Д-веома тешка повреда, колективна несрећа, смртна повреда
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Тежина последица-Болест
- А-без последица
- Б-Последице које не утичу битно на радну способност/последице које не узрокују
привремену радну спреченост
- В-последице које могу да ограниче радну способност
- Г-трајне последице које узрокују губитак радне способности
- Д-трајне последице које у знатној мери ограничавају животне активности/смртна
болест
Време изложености је процењена као:
- много ретко-(изложеност мање од 20%)
- повремено-(изложеност од 20% до40%)
- често-(изложеност од 41% до 60%)
- претежно-(изложеност од 61% до 80%) и
- цело-(изложеност 100%)
У Табели бр. 3 је приказан значај ранга ризика у смислу итности или приоритета
преузимања безбеносних мера.
Табела 3: Ургентност у преузимања безбедносних мера

Ранг на ризика

Ургентност у преузимања безбедносних мера

1, 2, 3, 4, 5

Мали ризик, није потребно планирање ни преузимање допунских
мера, одржавати стање таквим као што је сад

6, 8, 9

Повечани ризик, потребно је планирати и преузети безбедносне
мере у року од једне до две године

10, 12

Средње велики ризик, потребно је планирати и преузети мере у
року од 6 месеци

15, 16

Велик ризик, потребно је планирати и преузети мере у року од
месец дана

20, 25

Изражено велик ризик, зауставити радни процес у подручју
опасности и одмах преузети безбедносне мере

За радна места у РЕ Топљење су утвёене следеће опасности и штетности:
1. Механичке опасности које се јављају при коришћењу опасних средстава за рад, која
могу да узрокују експлозије или пожар: растоп течног метала и згура.
2. Опасности које се јављају због карактеристика радног места-Изложеност пркању
растопа течног метала и згуре
3. Хемиске штетности-прашина.
4. Физичке штетности-бука, топлинско зрачење, висока температура.
5. Штетности које произлазе од психичких и психофизичких напора-нефизиолошки
положај тела (дуготрајно седење, стојање, повијеност и сл.).
6. Штетности у вези организације рада-Сменски рад, ноћни рад.
Применом Nohl-Thiemecke-ове матрице за ризик (5х5) направљена је процена ризика на
радним местима у Р.Ј. Топљење (Табела бр. 4).
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Табела 4: Процена ризика на радним местима у РЈ Топљење

ИЗЛОЖЕНОСТ

Тежина

Вид

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бука

од 61
до
80%

3

Оштећивањ
е органа за
слух

В

/

/

/

/

9

Прободар

растопљен
теченни
метал и
троска

Од
20 %
до
40%

4

средње
тешка
повреда,
изгоретина

В

/

/

/

/

12

Оператор
на шаржинг
(К-240)

Прашина
над МДК

Од
41%
до
60%

3

/

/

/

/

В

9

UV
зрачење

Од
41%
до
60%

4

средње
тешка
повреда
изгоретина

В

/

/

/

/

12

/

Мускулно
скелетно
оптовар
ивање,
болове у
грб,

В

9

1
Работоводитељ на
шаржинг и
Контролор
на шаржинг

Бравар
заварувач

Возач
КРЕСС
возило

на

Дуготрајн
о седење

од
61 %
до
80%

3

Вид

/

/

Вид

/

Болест на
радноме месту

Хроничен
бронхит

Тежина

Професионалан/
на

РИЗИК

БОЛЕСТ

Тежина

ВЕРОЈАТНОСТ

РАДНО МЕСТО

ШТЕТНОСТИ / ОПАСНОСТИ
/ НАПОРИ

ПОСЛЕДИЦА
ПОВРЕДА

Радна места у РЈ Топљење су дефинисани као радна места увећаног и средње високог
ризика, због чега је потребно да се у року од 6 месеци до једне године предвиде мере којима ће се
делимично или у потпуности отстранити присутне штетности и опасности.
4.

ЗАКЉУЧАК

-

Процена ризика на радном месту је законска обавеза послодавца, у складу са Законом
о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник на Р. М. бр.92/07 г. од 24.07.2007 г.) и
Правилником о начину израде Изјаве за безбедности (Сл. Гласник на Р. М. бр.2/09)
Први корак у одрёивању ризика на радним местима је идентификација присутних
опасности и штетности у складу са правилником о начину израде Изјаве за
безбедности, њеном садржином, као и податцима на основу којих треба да се заснива
процена ризика (Сл. Гласник на Р. М. бр. Р. М. бр.2/09)
Процена ризика је квантитативна мера вероватности да ёе доћи до појаве штетних
последица по здравље радника, како последица присутних опасности и штетности на
раду.
Циљеви процене ризика су:
Минимизирање/елиминисање штетности и опасности
Информисање радника
Обука радника
Примена организационих, технолошкихи личних мера заштите

-

-

-
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5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Анализа и одреџивање ризика на радним местима је комплексан процес који
подразумева мултидисциплинарни приступ.
Израда процена ризика захтева што вечи број податка који су релевантни за анализу
ризика на радном месту.
Методолошки приступ подразумева кумулирање податка, нарочито оних који се
односе на безбедност и заштиту на раду.
Умањење ризика на радним местима је једнако повечању продуктивности у
индустриском објекту.
ЛИТЕРАТУРА

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Р.М. бр. 92/07 год.)
Правилник о начину израде Изјаве за безбедности, њеној садржини, као и податцима на
основу којих треба да се базира процена ризика (Сл. Гласник Р.М. бр. 2/09)
Технолаб, доо, Скопје, Македонија: Изјава за безбедности на раду са проценом ризика за
радна места у енергетско-индустриским објектима у Р.М., Скопје 2010 год.
М-р Трајковска Трпевска Магдалена: Искуства Технолаб доо, Скопје у одређивању услова у
радној средини, Процена ризика на радним местима, Скопје, јануар, 2010 год.
Проф. Д-р Стикова Е.: Ризик и анализа ризика, Скопје, март, 2008 год.
М-р Трајковска Трпевска Магдалена: Одрђивање услова у радној средини као основа за
процену ризика на радним местима, Интернационални симпозиум "Енергетика 2008",
Охрид, Р. Македонија

138

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

РИЗИК И ХАЗАРД ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА
Славко Здравковић1, Драгана Турнић2, Драган Златков1
draganaturnic@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Ризик и хазард се често поистовећују, и ако ови појмови имају сасвим различита значења.
Критеријуми којји су усвојени при пројектовању треба да узму у обзир значајан степен вероватоће
појављивања акцидента током експлоатационог века система, где се одвија технолошки процес, и да садрже
прихватљив ниво ризика. Пројектни критеријуми ће бити прорачунати. Посебна пажња се мора посветити
објектима од посебног значаја јер њихова оштећења могу изазвати катастрофалне последице при удесима.
Савремена техничко технолошка достигнућа доносе ризике који се могу мерити са природним
елементарним непогодама и ратним разарањима. Методе проене ризика треба прилагодити конкретној
ситуацији. Данак у људским животима и материјалним штетама у току акцидентних ситуација драстично је
порастао током последњих деценија. У раду је показано да су ризици и поузданост у коду система
комплементарни (допуњују се до јединице).
Кључне речи: ризик, хазард, технолошки системи, животна средина, удес

RISK AND HAZARD OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS
SUMMARY:
Risk and hazard are often identified, although these terms have completely different meanings. The criteria
adopted in the design should take into account the considerable degree of probability of occurrence of accidents
during the service life of the system, within which the technological process takes place, and to contain an
acceptable risk level. Design Criteria shall be calculated. Special attention must be given to the buildings of special
interest because their damage can cause catastrophic consequences during quakes. Modern technical and
technological achievements are unfortunately accompanied with the risks comparable to those associated with
natural disasters and war. Risk assessment methods should be adapted to the situation. Toll in human casualties and
material damage caused during accidents has risen dramatically in recent decades. It is shown in the paper that the
risks and reliability of the system code are complementary (complementary to the number of one).
Key words: risk, hazard, technological systems, environment, accident.

1.

INTRODUCTION

Often in daily practice, sometimes in the literature, risk and hazard are identified, although these
terms have completely different meanings in defining actions as natural and artificial phenomena. On the
UNDRO confference, Geneva 1979, the meaning of these terms was specified.
Modern technical and technological achievements bring the risks that can be compared with
natural disasters and war. So we become contemporaries of many dangers that may cause heavy
casualties and huge property damage. Predictability of the accident is not certain, but not left to chance to
such an extent that is not worth to fight by preventive actions and procedures for protecting and saving
human lives, material and other goods. On the contrary, many accidents can be mitigated if not avoided,
depending on the measures taken. Toll in human lives and economic damage, that natural and artificial
disasters take worldwide, has grown dramatically in recent decades. One of such risks is the accident,
such as for example an earthquake, in which many people can be killed or hurt and great material
damage to buildings can be inflicted.
Management and control activities often take place in conditions that are not specified. Fuzzy
logic is widely used in the analysis of management system as the basis for undertaking priority actions to
reduce the causes of environmental pollution and work environment [3].

1Грађевинско- архитектонски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14. Ниш
2 Универзитету у Нишу, Универзитетски трг бр. 2.
* Рад је финансиран средствима Министарсва за науку и технолошки развој Републике Србије
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Technical regulations, standards, regulations on technical standards, orders, decrees and
decisions have a major impact on the overall quality of protection against technological accidents, but
often are not adjusted.
2.

DEFINING OF HAZARD AND RISK

Defining and determining the risk of the technological process of an area or location requires
knowledge and analysis of multiple factors (model category, the level of probability for an accident,
operating period of technological systems, level of protection or level of acceptance of risk, etc.). Several
mathematical models Risk analysis can be defined depending on what we want to analyze. The results of
the analyzed hazard and risk are different in qualitative terms.
Hazard is defined as the probability of an accident, and expresses forecast of levels of future
accidents and thus by the possibility of direct application helps to reduce the risk of accidents. Hazard is
an element of risk and because of the possibility of direct application contributes to the reduction of risk
[4], [5]. Result of accidental risk is important for the consequences caused by accident, accordingly it is a
function of the interdependence of the accident as a random phenomenon and human activities.
Therefore it contains a number of factors: technical, economic, sociological, socio-economic and others.
Therefore, the risk is defined as a summary effect caused by action of an accident at a manufacturing
system in the time interval t. In other words it is a quantitative measure of damage influenced by the
accident. Risk analysis is considered here as a prediction of expected damage from an accident or a
random value whose distribution is to be defined. For example, according to V. Mihailov 1980. seismic
risk analysis involves four main aspects:
1. The probability of occurrence of the earthquake and its characteristics (seismic hazard),
2. The behavior of structures under the influence of earthquake-seismic regulations and
aseismic design,
3. The assessment of expected damage and demolition of buildings for a specific probability of
occurrence of earthquakes and
4. Making decisions on the level of acceptable risk depending on the type and importance of
the structure and its amortization period.
However, the proposed methodology for seismic risk has a lot of simplification, ambiguities, and
in particular is deficient because it does not respect the geotechnical properties of sites, ie. that part of the
lithosphere in which there is interaction terrain-building in conditions of earthquakes. Specifically,
damage to the facility are not due only to seismic forces (acceleration), but also to deformation (fracture)
of the soil (geological environment) due to exceeding the dynamic strength of the soil. In other words, it
means that it is necessary to define the acceptable risk of dynamic strength of geomechanical
environment of the ground under the building.
There are several different definitions of risk. They all have a common thread of uncertainty. In
general terms, risk is the uncertainty and the result of this uncertainty. Feature of this approach to the
notion of risk is the existence of two different values, which the risk can be qualified by:
1. the probability of occurrence of an undesirable event and
2. price of consequences caused by adverse events.
Analysis of vulnerability refers to the engineering analysis of a system or a building in terms of
the possible occurrence of accident (probability of occurrence of adverse event, the conditions of its
creation, etc.). Risk management deals with policy issues in accident situation, the reliability of methods
and systems of care, financial consequences, evaluation of costs and so on. There are specific approaches
to risk assessment in various tasks of decision making. Risk assessment requires a multidisciplinary
approach that should be tailored to the specific problem (eg an earthquake). Constructions of special
importance (according to Eurocode 8) for public protection, after an earthquake must be functional, in
order human life to be protected, and facilities damages to be limited. Classical principles based on the
theory of reliability and classical economic damage assessment is now subjected to severe criticism and
it is tried to replace them with new approaches which to a greater extent respect diversity in the
perception of risk. Numerous books, papers and journals (Journal of Risk and Uncertainity) show great
interest in the area of risk. In cases where the outcome of the decision depends on factors outside its
control, rational decision-maker prefers making decision under risk (where there is probability of
occurrence of possible events in the future), in relation to decision making under uncertainty (where there
is no possibility of unforeseen events). The reason is that risk information, when available, gives a better
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insight into the decision problem and can point to the decision maker factors that could possibly be
influenced to reduce risk. So, risk analysis is required in this context.
3.

RISK ASSESSMENT

Methods of risk assessment need to be adapted to the certain situation. Causes that generate the
need for risk assessment are different. The most important are questions of security, life and health, a
significant new technology, sensitive environmental issues, large capital investments, unbalanced cash
flow, which requires a huge amount of money invested prior to any return, unusual legal, insurance and
contractual agreements, a significant political, economic and financial parameters, strict legal or
licensing requirements, etc. It is necessary to quantify and qualify sources of risk. One possible approach
to categorization of risk that goes with a specific project, for example in the field of construction is as
follows:
- Risk due to force majeure (flood, earthquake, mudslide, fire, wind, thunder, storms).
- Physicaly expressed risk (damage to structures, equipment, injury, damage to material and
equipment due to fire and theft).
- Financial and economic risks (inflation, inability to collect from customers, fluctuations in
exchange rates).
- Political and environmental risks (changes in laws and regulations, war and civil unrest, the
requirements for licenses and their permissions, rules on pollution and safety, land
acquisition, embargoes).
- Risk of the project (incomplete coverage of the project, the wrong project, errors or
omissions, inadequate specifications, changes in the project).
- The risk associated with the place of execution of work (labor unrest and strikes, labor
productivity, conditions prevailing at the facility, improper operation, equipment failures).
Similar or different categorization of risks are applied to other areas as shown in the decisionmaking models that are most often the case in technical and technological processes. For the specific
situation it should be adopted the measure of risk because there are several definitions of risk, depending
on the problem and the purpose of its consideration. The most common definition is that risk is the
possibility of loss or injury, that is, exposure to such opportunities. In some cases, the term risk refers to
the probability of undesirable events occur (eg. an earthquake that causes the threat to technological
processes most commonly with human casualties). In other cases it refers to damage caused by the
undesired event. Deciding needs aggregate indicator of risk, which includes uncertainty and the result of
uncertainty. The risk factor is defined as:
R(T) = LJ(T)*L(T)

(1),

which is often abbreviated as risk. To determine the risk as defined by (1) means to identify
adverse event T, to estimate the probability of its occurrence LJ (T) and assess the damage caused by this
event L (T), although the damage in people lives is beyond measure.
This is the input data for decision making model. Due to different classifications of people in
relation to the attitude they have towards risk (preference, aversion, rationality), decision is rarely made
rationaly, ie. based on expected value or variant of the decision [3]. Therefore, the decision is always
associated with risk. Management of technological risk is a necessity. Before the disastrous technological
accidents (Seveso, Sandås, Bopal, etc.), the question of risk is considered as a purely technical problem
of reliability of devices, security of the facility and work discipline, by most chemical and other
hazardous industries in the world [8]. However, the new incidents have occurred. The causes of accidents
are often attributed to human error ignoring other elements of operations security. Operating managers
are generally considered to know their process, so they did not even consider that the repeated minor
incidents are an indicator of the possibility of large-scale accident. After such events, milestone has
appeared over the management of large companies to technological risk. The aim is to avoid operating
losses, prevent catastrophic accidents and the protection of individuals from the higher risks. In the
process, at the global level are passed new regulations. Changes in this area have also been made In
Serbia. The Law on environmental and working environment prescribes the obligation of enterprises to
organize preventive measures. Technological risk management system in Serbia is not at the required
level for the next period when intensification of industrial production is expected.
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Risk management in industry, and wider, surpasses care of the companies. It is a political and
economic issue of interest to the Republic. On the basis of specific risk analysis, adequate technicaltechnological prevention measures may be provided and an effective system of protection may be
established. This will reduce the probability of their occurrence and size of the side effects. For example:
the consequences of accidents at plants located in densely populated urban area will be much more
difficult with regard to health and life, accident near the national park or natural resources will influence
to a greater extent the flora and fauna, plants near sources of water supply, or tourist areas of fertile
agricultural land, also can cause massive damage and casualties. The consequences are expressed in the
number of killed and injured people, monetary value of material damage, the amount of damage in
polluted environment, the cost of accident repair, etc. Risk assessment is done by comparing the risk set
for a specific situation with an acceptable risk. Acceptable risk is considered to be one risk accepted by
the majority of people in similar circumstances. In Europe, the acceptable risk is determined on the basis
of consensus of individual, group and social interests, taking into account the analysis of ratio between
the risk and price of the risk reduction. In our country acceptable risk is not fully defined.
Planning of measures to prevent accidents and reduce the risk involves a review of existing
technologies and improving their safety, a review of locations of facilities, compliance of organization of
health and safety services, fire and earthquakes [2] and environmental protection, improvement of
monitoring and supervision, means for personal and collective protection and decontamination, planning
of training and training the staff, cooperation with national authorities, cooperation with professional
organizations and information of potentially vulnerable people by the media.
All responses to technological accidents are designed to eliminate the causes or reduce the
consequences of accidents. As of the United Nations over the program for Environmental Protection
(UNEP) in cooperation with international organizations CEP, OECD, WHD, professional and nongovernmental organizations prepared a “Handbook on awareness and preparedness for accidents at the
local level” (APELL - Awareuess and Preparedness for Emergencies at Local Level). Participants of
APELL process are: at the national level - the authorities responsible for planning, industry,
environment, security, public services and others; at the local level - local government authorities,
owners and managers of enterprises, local communities, interest groups, NGOs, media and others. In
Serbia there is a process of significant change in the management of technological risks. The Law on
Environmental Protection and the appropriate by-laws (who are constantly made) provide a unique
legislative base, which generally provides operational activities for the implementation of national
environmental protection policy. The main instrument for the management of technological risk is risk
assessment of chemical and physical accidents and environmental pollution, measures to prepare and
measures for eliminating the consequences. Obligation to draw up plans for the protection and
management of protection in case of accidents in the Republic of Serbia was established by several
provisions of the legislation. Since protection from chemical and physical accidents of major proportions
can not be separated from the protection from fire, explosions, earthquakes, or occupational safety, the
Government of the Republic of Serbia passed a decision to establish the Intergovernmental - an advisory
body for the accident.
The basic principle in any hazard analysis is “there are no working operations without risk”. In
addition, it is important not to base analysis on the prejudice that the human factor is the most common
and almost exclusive cause of the accident, because such an approach hinders further constructive action,
such as better design, different procedures, making decisions, supervision, etc, which together for the
most part can contribute to the prevention of accidents (not in the case of an earthquake). Decision
support system in cases of risk is usually based on a division that consists of modules or analysis that are
relevant. Overall the decision support system (DSS) means the information system whose purpose is to
support business decision making process. Each DSS consists of at least three basic components:
database, model base and the level of dialogue. This program was developed at the Faculty of
Organizational Sciences in Belgrade for educational purposes for its use in less real-world problems. The
systematic approach provides a methods for risk assessment to the decision maker, methods of decision
making under risk and decision support. The basic purpose is to provide decision support to decision
makers in selecting the most appropriate alternative to reduce the risk, ie. justification of assumption that
the risk can be managed (but not always completely).
By saying the word “risk”, it opens up some caution to its meaning. Thus, the meaning of the
word “risk”, may be considered as a potential hazard to people and material goods, and from a technical
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point of view it is a probability of casualties, injuries and trauma (earthquakes) and / or loss of material
goods and other values. The risk is multidisciplinary setting of general importance and may be related to
being, things, numbers, money, etc. In terms of technological systems, it makes sense to talk about risk in
all phases of system life cycle. Risk is a dynamic, stochastic, the respecting parameter in decision
making, flexibil in relation to the certain system in a specific situation, and it is difficult to be
instrumentalized. Know the risk means to identify the event, determine the probability of its occurrence,
assess the damage (loss) or income. Technological system, closed functional unit, capable of working to
meet all requirements, is formed of stages and lasts between life cycle, ie. in the period of exploitation.
Fig.1. shows time image of the life cycle of the technological system, one possible approach [6]. Fig.2.
shows the structure of audit teams (AT) of any project before it is put into implementation. The work of
AT should be understood as an advisory activity, which should treat the matter contained in the project,
within its specialty, completely to purify it, but not to create it, because then the role of “audit” and
“design” would be completely and out of control replaced. For the design it can be said that it is creative
intellectual work, while the audit can be said to be the intellectual work of “purification”. These are
actually two different complementary activities of the same goal. The main risk of any project of the
technological system is adequate functional fulfillment of the designing task. It is important to emphasize
that the risk is practicaly consequence of making decisions, and that the process of designing and
subsequently review of the project, is a process based on decision-making.

Figure 1: Life cycle of technological systems [6]

Figure 2: Structure of the audit team [6]

4.

RIZIK AND RELIABILITY OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS

The opposite phenomenon of risk is the reliability of the system. Because the risk and reliability
of the systems are complementary phenomena, inversely proportional to each other (likely they are
complements to the unit), it suffices to know only one of them to be able to manage another.
As for the reliability of the systems, unfortunately, nothing has ever even systems. Some parts of
the systems break, consume, or simply cease to perform their function, usually just at the moment when
we most need them. Because of the great diversity of man-machine systems, it is not possible to measure
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and quantify this feature always in the same way. For systems with discrete (intermittent) operation with
reliability (R) it is expressed as the probability of a successful operation to the first failure. It is
calculated by dividing the successful performance of the task (n) by the total number of attempts
(successful and failed) to the first failure:
P= n/(n+1)
(2)
For example, if the number of successful start-up n = 1692, follows:
P=1692/(1692+1) = 0.99941
An average, expected time of operation without failure is used as a measure of reliability for
continuous operation systems.
Most systems are designed to contain multiple component performing mutually independent
functions, while each of them is necessary for the successful operation of the system. If to the system of
only one component of the reliability of P1 = 0.90 we add another one the same component, its reliability
(Ps) will be reduced:
Ps=P1 · P1= 0, 9·0, 9=0, 81

In general the reliability of the system with (n) sequential components of different reliability will
be:
Ps=P1·P2·P3·····Pn

(3)

which means that if the system has hundreds of components, it will be practically useless.
The only way to prevent the inexorable decrease in the reliability of complex systems is to
design the system with parallel components, ie. with multiple components that can perform the same
function of the system completely independently of each other. If we have (f) parallel functions in each
function parallel to the (k) components of the reliability of (P) then the reliability of such systems to be
(Mc Cormick & Sanders):
Ps=[1-(1-p)k] f

(4)

Note the example of a simple system whose reliability (P) is relatively small, for example 0.78.
A complex system reliability will be:
Ps=[1-(1-0.78)2]1 = 0.9516
With five such subsystems in parallel connection we have safety of work:
Ps=[1-(1-0.75)5]1 = 0.999
Or almost 100% reliability.
In addition to the reliability of technological systems, we should bear in mind the reliability of
man. From the methodological point of view, the reliability of man during study of man-machine system
can be treated the same as reliability of physical component, and so it was in the first years of reliability
research. It soon became clear that the importance and complexity of human reliability in the system is
far greater than the reliability of the physical components just when they are very numerous and
complex. The man then usually manage, supervise and control the functions of physical components and
not vice versa, and his reliability is successfully developed and increased. However, due to increased
complexity which a man performs, its accuracy can also decrease [7]. Because of that making investment
decisions is regularly attached on the risk and uncertainty. In order to minimize risk and uncertainty of
investment projects, investment decision makers use accounting information and apply certain
mathematical and statistical techniques. Risk and uncertainty are always present when it comes to
investment decisions, because the decisions on investments are made in the present, but the concrete
realization of the investment decisions will be in the future (that is, by definition, unknown and
uncertain).
5.

CONCLUSION

Man, as a natural, thinking being, is an integral part of the natural eco-system, (which is in direct
risk and hazard), in this natural system has built by his mind and physical activity a series of artificial
(technological) systems in efforts to achieve safer, more comfortable and better life. Thus, among others,
two artificial systems are created:
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a) one materialized system consisting of production technologies and
b) other organizational management, known as the Quality System.
General negative effects of production technology system are: endangering of natural resources
and treating by their very rapid exhaustion, with the disastrous consequences and pollution of soil, water
and air to the point that in a totally altered conditions on Earth can be no talk of maintaining the life.
Intensification and development of productive resources and pollution of the ecosystem as a whole,
creates a man as a consumer monster with all the accompanying bad qualities.
Assessment of risk from hazardous activities of artificial and natural processes based on
assessment of probability of accident and the possible consequences for life, health and the environment
is often inadequate because the essential elements for the assessment of risk are probability and
consequences. Therefore, the risk can be considered as potential danger to people and material goods,
and from a technical point of view it is a probability of casualties, injuries and trauma and / or loss of
material goods and other values. Because of that the risk is multidisciplinary parameter of public interest.
It makes sense to talk about risk in all phases of life of people and systems. So when making decisions on
investments, which is regularly coupled with risk and uncertainty, all these should be kept in mind.
Investment decisions are made at present, but are realized in the future which is, by definition, unknown
and uncertain, and could cause any harm to man or a danger to his life, health or the environment. For a
comprehensive understanding of all these relationships and their effects on technological systems and the
environment, ie. people and their survival, concept of risk analysis should be undertaken as investmenteconomic discipline and the risk considered adequately.
Based on the above findings, it can be said that the current phase in the system of production
technologies and the presence of accidents can be (and is) more than worrying and alarming, because the
source of risk is unimagined. Quality system operates in terms of intensity amplification of risk and that
is the main drawback. High risk, which must always be borne in mind, is the earthquake event whose
consequences are disastrous (destruction, fire, explosions, etc.) to the manufacturing system and the
man’s survival, ie. human life and health.
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РУКОВАЊУ ТЕРЕТИМА
1

Љиљана Ружић Димитријевић , Божо Николић1, Звонимир Букта1
РЕЗИМЕ
У раду је, на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном
преношењу терета и препорука из Меёународног стандарда ISO 11228 извршена анализа и процена ризика
радних места са потребом руковања теретом. Како је препозната и идентификована опасност за безбедност
и здравље запослених при руковању теретом, Правилник захтева процену ризика за таква радна места.
Процена је извршена методом Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Приликом
процене укључене су све опасности које се могу јавити при разним начинима руковања теретом. Поред тога
препоручене су мере за спречавање, смањење и отклањање ризика. У раду је истакнуто неколико дилема и
препорука за њихово решавање, као и потреба за пажљивим и одговорним радом при процени ризика.
Кључне речи: руковање теретом, процена ризика, безбедност

RISK ASSESSMENT FOR LOADS HANDLING
ABSTRACT
The paper deals with the analysis and risk assessment of workplaces requiring load handling, according to
the Rules on preventive measures for safe and healthy work in manual handling of loads and recommendations of
the International Standard ISO 11228. Since the threat to safety and health of employees in load handling has been
recognized and identified, the Rules require an assessment of risk for such workplaces. The described assessment
was made by using the method of the Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad. All
hazards that can occur in various modes of load handling were included in the assessment. Additionally, measures
are recommended to prevent, reduce and eliminate risks. The paper highlights some dilemmas and gives
recommendations for their solution, stressing the need for careful and responsible work in assessing risk.
Key words: Manual load handling, risk assessment, safety

1.

УВОД

Овај рад је резултат разматрања и анализе проблематике постављене у три рада на
Конференцији Безбедносни инжењерниг (Копаоник 2010), која су се бавила питањима
безбедности и здравља на раду при руковању теретом.
Како је меёународни стандард ISO 11228 који се бави безбедношћу при руковању теретом
подељен на три дела под називом Ергономије – Ручно управљање (1–Дизање и ношење, 2-Гурање
и вучење, 3-Руковање малим теретом са великом фреквенцијом), тако је и сваки од радова
разматрао безбедност при ручној манипулацији теретом дефинисаној на основу начина руковања
теретом. Стандард користи ергономска истраживања која указују на присуство опасности и
ризика за безбедан рад при руковању теретом на сва три наведена начина.
У Србији је 2009. године донет Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
при ручном преношењу терета (Сл. гласник РС 106/09). Правилник је усаглашен са Директивом
89/391/ЕУ која „дефинише минималне услове везане за ручно руковање теретом од стране
радника које је повезано са посебним ризиком од повреде кичме“.
Доношење овог Правилника уводи обавезу за послодавце и лица задужена за безбедност и
здравље на раду да изврши процену ризика на радном месту и у радној околини где не постоји
могућност избегавања ручног преношења терета или да ревидирају постојећи Акт о процени
ризика и уврсте нову опасност уколико је идентификују за нека радна места. Свако радно место
на коме радник има обавезу или потребу да рукује теретом би морало бити обухваћено проценом
ризика са факторима опасности које се односе на руковање теретом.
Правилник је предвидео само мере за безбедан рад при ручном ношењу и дизању терета, а
оно је дефинисано као „свако преношење или придржавање терета масе веће од три килограма од
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стране једног или више запослених, укључујући подизање, спуштање, гурање, вучење, ношење
или померање терета“.
Поред ручног ношења и дизања терета на које се односи наш Правилник, Стандард ISO
11228 даје препоруке за безбедан рад и при другим облицима руковања теретом: вучење и гурање,
као и учестало руковање малим теретима, чија маса може бити и испод 3 килограма.
Данас су ретка радна места са само једним обликом руковања теретом. Исто тако постоје
радна места која немају у опису послова руковање теретом, али се повремено захтева
манипулисање теретом на било који начин. Како послодавац има обавезу да изврши процену
ризика на радном месту и у радној околини на коме се не може избећи ручно манипулисање
теретом, а како највећи број радних места на којима се мора ручно манипулисати теретом
укључују више од једног облика руковања теретом, то се препоручује процена ризика за радно
место са потребом константног или повременог ручног манипулисањa теретом, која би
обухватала опасности при руковању теретом на сва три могућа начина.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА И МЕТОДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ОБЛАСТИ БЗНР

Процена ризика у области безбедности и здравља на раду предвиёа процену ризика за
свако радно место и у свакој радној околини. Процес процене је континуалан и треба га циклично
понављати у неким препорученим временским интервалима, а увек приликом било каквих
промена у процесу рада или уочавања нових елемената опасности.
Усвојена је методологија која предвиёа неколико корака у процесу процене ризика:
- Препознавање и идентификовање опасности
- Прорачун ризика узимајући у обзир вероватноћу и учесталост дешавања опасног
догаёаја, као и величину могуће штете и број људи изложених опасности
- Препорука и примена мера за избегавање, смањење и отклањање ризика
- Поновни прорачун ризика после примењених мера
- Препорука мера за одржавање ризика
Постоје разне методе које се могу користити за примену ове методологије. Свака која
поштује наведене принципе не може бити лоша, ако обухвата све опасности и ако је користе лица
стручна за области из којих су те опасности.
Метода за процену ризика при руковању теретом
Стандард ISO 11228 у сва три дела се бави ергономским препорукама за задатке ручне
манипулације теретима. Препоруке се заснивају на научним разматрањима из физиологије и
епидемиологије мануелног рада, тако да су методе за процену ризика сложене и захтевају високо
познавање области ергономије, па се тешко могу препоручити за примену у процени ризика.
Анализом ових препорука и опасности и штетности при руковању теретом, стручни тим
Високе техничке школе (ВТШ) из Новог Сада је решио да примени своју методу комбинујући
њену употребу у процену ризика на радном месту и у радној околини.
У процени ризика на радном месту препозната је опасност од немогућности избегавања
ручне манипулације теретом. Како је та опасност сложена од више фактора ризика, извршена је
процена вероватноће дешавања опасног догаёаја на основу оцене стања свих тих фактора, као
што се методом ВТШ рачуна за радну околину. Тако добијену вероватноћу сада можемо додати
на листу опасности за радно место и израчунати ризик од новоидентификоване опасности.
Ова метода при процени ризика у радној околини оцењује постојеће стање заштите свих
елемената радне околине на основу формуле f(x) = 16.46(n/N)2.7, где је n број негативних оцена
стања заштите, а N укупан број посматраних елемената. Тако дефинишемо функцију стања,
вероватноће догаёаја, а из табела узимамо вредност за процењену величину штете (Š) и
учесталост излагања (F). Овако одреёене вредности ће омогућити одреёивање ризика (R) као
R = f(х) *Š * F
За опис стања при радним задацима који захтевају руковање теретом обухватићемо све
елементе који се могу јавити као фактори ризика при руковању теретом на било који од 3
поменута начина у Стандарду ISO 11228, с тим што ћемо за сваки од 3 начина направити посебну
листу елемената стања заштите, тј. претпостављених фактора ризика. Приликом процене ризика
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за радно место које захтева руковање теретом процењивач може направити своју листу користећи
одговарајуће факторе ризика из све три листе, у зависности од начина руковања теретом и
елемената који се јављају на посматраном радном месту.
Фактори ризика за оцену стања заштите при руковању теретом
На основу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гл. РС, 101/05) и Правилника о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета предвиёа се да
послодавац предузме све мере како би се избегло ручно преношење терета. Уколико је то
немогуће, послодавац је дужан да изврши процену ризика на радном месту и у радној околини где
се не може избећи ручно преношење терета у циљу процене безбедносних и здравствених услова,
као и спровоёења мера за спречавање, отклањање или смањење ризика. При томе треба узети у
обзир све факторе ризика. Фактори ризика који се наводе у Прилогу 1 и 2 Правилника о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета се односе на:
- каратеристике терета (велик, тежак, незгодног облика за захват, нестабилан)
- потребан физички напор (увијање трупа, нестабилан положај)
- карактеристике радне околине (скучен простор, слаба прегледност, разни нивои
подова или радне површине, услови радне околине неодговарајући)
- захтеве који се јављају при обављању послова (учестали или продужен физички
напор, кратак одмор)
- индивидуалне факторе – телесне и психичке могућности запосленог, као и употреба
опреме за личну заштиту на раду.
Ови фактори, заједно са Стандардом ISO 11228-1, који се односи на ручно дизање и
ношење терета, могу се користити за формирање листе елемената за оцену стања на радном месту
које захтева ручно дизање и ношење.
Листа фактора ризика при ручном дизању и ношењу
1. Да ли је одговарајућа маса терета
2. Величина терета
3. Да ли је добро распореёен терет – тежиште терета на очекиваном месту
4. Лакоћа прихватања терета – погодни елементи за прихватање терета
5. Да ли је терет са садржајем који се помера
6. Стабилност терета
7. Удаљеност од тела је одговарајућа
8. Облик терета у смислу изазивања повреда
9. Садржај у смислу изазивања повреда
10. Уложени напор
11. Увијање тела
12. Стабилност положаја тела
13. Просторни комфор је одговарајући
14. Висина простора
15. Нераван под
16. Клизав под
17. Постојање више нивоа
18. Нестабилан радни под
19. Прегледност и проходност пута ношења терета
20. Микроклиматски услови
21. Фреквенција и трајање
22. Одмори
23. Висина подизања
24. Дубина прихватања
25. Дужина ношења
26. Брзина рада – ритам и темпо рада
27. Телесне и психичке карактеристике
28. Употреба заштитних средстава
29. Употреба личних заштитних средстава
30. Старосна доб и здравствено стање
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31. Пол радника
32. Вештина и способност
Ово су елементи за оцену стања из Правилника и Стандарда. Свугде треба дати
ограничења да би се могла дати јединствена оцена. Може се навести предлог ограничења, али је
јако тешко предвидети.
На пример, оцена висине дизања терета ће се ценити као негативна уколико радник мора
терет да диже на висину изнад својих груди, или прихватање из дубионе терета ће бити оцењено
као негативно ако је терет испод нивоа стајне површине радника итд.
Највећа дозвољена маса терета коју запослени дижу или носе се креће од 35 до 50кг за
мушкарце и 10 до 25 кг за жене. Кумулативна маса терета коју запослени подижу и носе не треба
да прелази одговарајуће вредности дате у Правилнику. Меёутим ова ограничења проценитељ
мора исто да цени у односу на телесне и здравствене карактериситке, као и старосну доб
запосленог.
За друга два начина руковања теретом, гурање/вучење и учестало руковање теретом мале
тежине, Правилник не предвиёе никакве препоруке па су коришћене препоруке из Стандарда ISO
11228-2 и ISO 11228-3.
У случају гурања и вучења терета фактори ризика који се јављају односе се на:
- употребљене сила за гурање/вучу терета
- положај тела – висина рукохвата је важна због оптерећења лумбалног дела кичме на
притисак и смицање
- већа учесталост и дуже трајање послова (честа започињања, заустављања или
дуготрајна гурања/вучења терета)
- дужина растојања при гурању/вучењу терета од 1- 2 m повећава замор радника
- карактеристика објеката (рукохват, материјали објекта, димензије, тежина)
- услови околине (врсте површине, нагиб транспортних путева, постојање препрека на
путу, осветљење, микроклима)
- индивидуалне карактеристике радника (конституција, вештина, способност, степен
обучености, године живота, пол, здравствени статус)
Листа фактора ризика при гурању и вучењу терета
1. Маса терета
2. Употребљена сила
3. Дужина растојања
4. Велико убрзање при старту, заустављању или манипулацијом терета?
5. Рукохвати испод висине кукова или изнад лакта када је рука уз тело радника ?
6. Да ли је брзина већа од 1, 2 m/s?
7. Да ли недостају добри рукохвати/везе?
8. Да ли је терет нестабилан?
9. Да ли је ограничено/смањено видно поље?
10. Стање средства унутрашњег транспорта
11. Стање транспортних површина
12. Техничко манипулативна способност средства
13. Да ли је радни простор скучен?
14. Да ли на транспортном путу постоје затворена врата?
15. Да ли је простор за скретање или окретање ограничен?
16. Да ли су радне површине оштећене или неравне
17. Да ли су радне површине клизаве?
18. Да ли је транспортни пут са нагибом?
19. Да ли је лоше осветљење?
20. Да ли постоје препреке на транспортном путу (закрченост)?
21. Микроклиматски услови
22. Старосна доб и здравствено стање
23. Телесне и психичке карактеристике
24. Вештина и способност
25. Пол
26. Отежан рад постојећом одећом или применом личних заштитних средстава?
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27. Неприлагоёеност средстава руковаоцу и послужиоцу
За факторе ризика у репетитивном раду са малим теретима Стандард предвиёа:
- учесталост и дужина акција,
- положај и покрети делова тела,
- снага уложена у рад,
- радна околина (микроклима, бука, вибрација и осветљење)
- организација рада (недовољно одмора, једноличност посла и замор исте групе
мишића)
- ниво обучености
Листа фактора ризика при учесталом руковању малим теретима
1. Цикличан рад или низ покрета који се понављају више од 2 пута у минути за бар 50%
трајања задатка
2. Интензивно коришћење прстију, шака, зглобова с понављањем покрета сваких
неколико секунди
3. Репетитивно понављање покрета рамена/руку
4. Савијање зглоба(ова) горе доле или на страну
5. Бочно савијање или ротирање леёа, или главе
6. Ношење или држање алата, материјала или објекта тежег од 0, 2кг по прсту или 2кг по
шаци
7. Ротација, обухватање, гурање или вучење алата, материјала помоћу руке/шаке са
снагом преко 10% од референтне (25N за обухват)
8. Употреба актуатора са снагом преко препоручене (20 N шаком, 10 N уштип)
9. Употребу вибрирајућег алата
10. Локална компресија анатомске структуре због алата
11. Изложеност топлоти или хладноћи - микрорклима
12. Лична заштитна опрема која ограничава покрете или кочи перформансе
13. Ризик од изненадних неочекиваних покрета (клизав под, објекти који падају, лош
обухват)
14. Нагло убрзање или успорење кретања
15. Дигнута рамена (држање руку/објекта против равнотеже)
16. Закључан или фиксиран положај (лош дизајн алата или радног места, недостатак
простора)
17. Високо прецизан рад са снагом
18. Велико ментално оптерећење, концентрација или пажња
19. Изолован задатак или процес производње
20. Брзина рада, темпо машине или особе
21. Унапред дефинисана брзина рада или бонус систем
22. Слабе варијације задатака
23. Недостатак периода опоравка
Из наведених листа проценитељ може изабрати факторе који се јављају на посматраном
радном месту, али избор позитивне или негативне оцене је врло осетљив. Шта је велики терет,
када је прекорачена дужина ношења или маса? Одговор на нека питања ограничења нуди
Правилник, Стандарди ће помоћи разумевању, али сам проценитељ мора разрадити критеријуме,
ово су само упутства. Индивидуалне карактеристике су такоёе врло значајне код доношења оцене,
јер од конституције и вештине радника исто зависи ниво постављања ограничења за неке факторе.
2.3 Процена ризика
Користећи оцене изабраних фактора методом ВТШ добија се функција стања вероватноће
догаёаја f(x) = 16.46(n/N)2.7
После добијене вероватноће дешавања опасног догаёаја при руковању теретом треба
проценити фреквенцију дешавања и могућу штету, као и број људи изложених опасности, да би се
добила коначна вредност ризика.
Штета која може настати при руковању теретом је углавном на нивоу блаже или теже
повреде, али привременог карактера што одговара вредностима од 2 и 4 из табеле коју метода
користи, а коефицијент за број људи изложених опасности је 1. Што се тиче фреквенције
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дешавања опасног догаёаја, она је измеёу часовне и константне (чак и за радна места која
предвиёају само руковање теретом, константно не подразумева 8 сати дизања, јер то ни
Правилник не допушта), а на неким местима измеёу дневног и часовног, па би можда табелу
требало модификовати убацивањем степена, тј. меёувредности, ако би то боље идентификовало
промену вредности ризика.
Значајан елеменат у свему овоме је искуство проценитеља и неки резултати који ће се
добити из процене ризика. Овог тренутка бисмо могли овај проблем документовати следећим
примером:
Узмимо пример ношења и дизања чије се стање оцењује кроз 32 елемента. Нека је
негативно оцењено 7 елемената, што је на граници прихватљивости, а што ће дати вредност
функције f(x) = 16.46(7/32)2.7 = 0.27, са последицама привремене озбиљне болести (4.0) и
фреквенцији излагања часовно (4.0). Ризик за овај случај би био R = 4.35, што одговара нивоу –
занемарљив.
Да смо имали 8 негативних оцена, већ бисмо прешли следећу границу и добили ризик од
6.24, што представља низак али значајан ризик у квантитативној оцени.
Ови резултати указују на постојање реалних релација и да се метода може веома добро
прихватити уз поптуно дефинисање свих ограничења и решавања свих дилема.
3.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, ОТКЛАЊАЊЕ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА

Основна препорука у области безбедности и здравља на раду је избећи ризик, а то се може
постићи само спровоёењем превентивних мера за избегавање ризика.
При руковању теретом најбоља превентивна мера била би избегавање ручног управљања
теретом. То се некад може постићи увоёењем механичких и аутоматских система ѕа руковање
теретом, али и они могу бити извор опасности уколико нису у складу са остатком радног процеса,
или су превише компликовани за управљање.
Што се тиче мера за отклањање и смањење ризика ту имамо већи дијапазон
могућности, од дизајна радног места, радне околине, задатка, до органиизације рада.
Дизајн задатка претпоставља да је обезбеёен правилан приступ објекту, одговарајући
положај тела и позиција објекта који треба да је могуће добро захватити
Дизајн радног места треба да је такав да допушта раднику слободне покрете и незаклоњен
преглед околине, као и минимални напор за извоёење радног задатка, без увијања и савијања тела,
као и без потребе мењања нивоа подне површине.
Дизајн организације рада је мера која треба да понуди разноврсне радне задатке,
ангажујући различиту групу мишића, фреквенцију руковања објектом треба да редукује
убацивањем чешћих краћих пауза, а треба и користити тимски рад под условом да руковање
објектом то омогућује.
Лична заштитна средства треба користити само кад не могу друге мере заштите да се
примене (пасне материје, ванредне ситуације). Лична заштитна средства треба да су скројена тако
да не спречавају слободне покрете тела.
Дизајн објекта треба да омогући безбедно руковање њиме. Димензије и облик објекта, као
и начин руковања њиме треба да се узму у обзир при постављању ручки и рукохвата, избору
евентуалних помоћних уреёаја за руковање њиме, а посебно треба пазити на пуњене објекте чији
се садржај може померати.
Дизајн који се односи на руковање људима и животињама је посебан проблем због
непредвидивих ситуација код животиња, а код људи због посебне неге физички зависних људи.
Дизајн радне околине треба да омогући добру осветљеност, смањени ниво буке и повољне
микроклиматске услове. За спољне радове треба водити рачуна о временским условима и
користити механичке уреёаје за ношење при лошим условима (јак ветар).
Индивидуалне способности радника треба узети у обзир при избору темпа рада и радних
задатака, као што су пол, старосна доб, вештина, здравствених тегоба и сл.
Информације и обука су важне мере за одржавање ризика на постигнутом нивоу. Поред
натписа са упозорењем и упутством, информисањем о процедурама, радници треба да пролазе
обуке за правилно руковање и одржавање опреме.
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4.

ЗАКЉУЧАК

Сви који хоће да се баве проценом ризика морају се упознати са Стандардом [3] јер ће
тада схватити и аутора и суштину проблема. Ово је први покушај да се Стандард, Правилник [2] и
методе из других извора сагледају на јединствен начин, а метода ВТШ то омогућује. Постоје
дилеме и остају и то ћемо сматрати првим коначним решењем процене ризика са свим врстама
терета. Засад остаје препорука проценитељима да се добро упознају са Правилником и
стандардима. Како су сва 3 стандарда из ове области доста обимна, написана са елементима
научних разматрања и анализе, а нису преведени на српски језик, препоручује се за боље
разумевање коришћење радова [4, 6, 7] у којима су најважнији елементи стандарда обраёени.
Аутори су у овом раду дали листе фактора ризика за сва три начина руковања теретом за
које сматрају да су коначне. За сваку од ове листе ће се вршити прорачун ризика, с тим што се
дозвољава да проценитељ изабере из наведених листа јединствену листу фактора ризика. Коначан
рад, па и закључак процене ризика при руковању теретом ће бити могућ тек након дефинисања
ограничења и разрешења дилема, што би могао бити последњи корак у формирању методе за
процену ризика радног места руковања теретом.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
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БЕЗБЕДАН РАД КОД ПРИМАРНИХ МАШИНА У МАЛИМ
КОМПАНИЈАМА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
Сулејман Мета1
metas@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Задње две деценије довеле су до велике промене у предузећима за обраду дрвета на територији
Републике Македоније, где је извршена трансвормација скоро свих капацитета, већи део нјих је
фалиментовао или је био распродан. Нова предузећа тј. компаније почели су се формирати углавном од
радника који су радили у великим предузећима дрвне индустрије. Приликом формирања нових, углавно
малих компанија, избаћена је стара линиска технологија која је била намењена за сериску производњу и
постављен је нови начин рада, углавном за индивидуалне потребе и мале серије. Машински парк код нових
компанија углавном се састоји од основних примарних и мануалних машина. Истраживања које смо
спровели раније и у задње време показала су да незгоде и повреде на раду које се сада дешавају, доста се
разликују од предходних година. У раду смо упоредо и процентуално приказали несреће које су се
дешавале код примарних машина и алата у дрвној индустрији на територији Републике Македоније, као и
мере које се требају предузети за њихово одстрањивање.
Кључне речи: Безбедан рад, примарне машине, дрвна индустрија.

SAFE WORKING IN PRIMARY MACHINE IN SMALL COMPANIES
OF WOOD INDUSTRY
ABSTRACT
Last two decades have led to major changes in companies for wood processing in the territory of the
Republic of Macedonia, where transformation of almost all capacities was made, most of which was bankrupted or
was sold. The new company i.e. companies began to be formed mainly of workers who have worked in large
enterprises of timber industry. During the formation of new, mostly small companies, the linear old technology that
was designed for serial production was expelled and a new way of working was set, mainly for individual needs and
small series. The machine park of new companies generally consists of basic primary and manual machines. The
research we conducted earlier and lately have shown that accidents and injuries at work happening now are quite
different from previous years. In this paper we show the percentage and comparison of accidents that occurred in
primary machines and tools in the timber industry, in the territory of the Republic of Macedonia as well as
measures to be taken to remove them.
Key words: safe operation, the primary machine, wood processing industry.

1.

УВОД

Нова предузећа за обраду дрвета која су се формирала по пропадању и фалиментовање
(стечај и ликвидација) великих комбината дрвне индустрије у Републици Македонији, формирана
су углавном од радника који су радили у великим предузећима дрвне индустрије. Приликом
формирања нових, углавном малих компанија, избаћена је стара линиска технологија која је била
намењена за сериску производњу и постављен је нови начин рада, углавном за индивидуалне
потребе и мале серије. Машински парк код нових компанија углавном се састоји од основних
примарних и мануалних машина као и од приручних алата. Истраживања, које смо провели раније
и у задње време, су показала да несреће и повреде на раду које се сада дешавају, доста се
разликују од предходних година. У раду смо упоредо и процентуално приказали несреће које су
се дешавале код примарних машина и алата у дрвној индустрији на територији Републике
Македоније, као и мере које се требају предузети за њихово одстрањивање.

1

Факултет Примењених Техничких Наука, ДУТ-Тетово, Македонија

153

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Опасност и несреће које настају при раду на примарним машинама за обраду дрвета
зависе од много фактора. У нашем случају истраживано је каква је процентуална повезаност
несрећа у зависности од средстава за рад.
Табела 1: Процентуално учешће повреда насталих 1998-2000 год.
Редни
број

Средства за рад

%

Редни
број

Средства за рад

%

1
2
3
4
6

кружна тестера
равњача
дебљача
глодалица
гатер

28, 6
20, 1
4, 6
7, 3
4, 1

8
9
10
11
12

0.9
2.2
3, 9
3, 7
11, 9

6

столарска трачна
тестера
блањалице

1, 8

13

струг
преса
штемајз
тестера
средства
транспорта
фурнирске маказе

3, 3

14

секира, теслица...

6, 3

7

1, 3

Истраживања су вршена на узорку од 9 предузећа која се баве обрадом дрвета на
територији три града: Скопље (4 предузећа), Тетово (3 предузећа) и Гостивар (2 предузећа), где је
сконцентрисано 50% становништва Р Македоније, односно око милион становника. Предузећа су
изабрана тако да буду прави репрезенти свих предузећа која се баве истом делатњошћу. У табели
1. дати су подаци за истраживања која су обављена у периоду од 1998 до 2000 године. За
истраживање су изабрана средства за рад која су наведена у табели. Нису сва средства за рад
подједнако опасна за раднике у дрвној индустрији. Јасно је да најопасне машине у датом периоду
биле кружна тестера (28, 6%), равњача (20, 1%) и средства транспорта (11, 9%).
Истраживања која су обављена десет година касније, у периоду од 2008 до 2010 године,
узимајући исте или сличне параметре малих предузећа за обраду дрвета, дали су резултате који су
приказани у табели 2:
Табела 2: Процентуално учешће повреда насталих 2008-2010 год.
Редни
број

Средства за рад

%

Редни
број

Средства за рад

%

1

кружна тестера

23, 8

8

струг

3, 5

2
3
4
6

равњача
дебљача
глодалица
гатер

16, 8
5, 9
6, 1
2, 2

9
10
11
12

0, 3
1, 2
0, 7
7, 8

6

столарска трачна
тестера
блањалице

19, 7

13

преса
штемајз
тестера
средства
транспорта
фурнирске маказе

8, 6

14

секира, теслица...

2, 1

7

1, 3

Код табеле бр. 2, уочава се суштинска разлика повреда на раду, посебно код столарске
трачне тестере где се проценат повреда и несрећа са 1, 8% повећао за 11 пута, односно на 19, 7%.
Ово је био и разлог за истраживање којим би требало указати на праве узроке који су довели до
толиког броја несрећа.
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3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Анализирајући процентуално учешће незгода, долази се до констатације да постоји
квалитативна и квантитативна промена истих, посебно на неким машинама и то:
1. Кружна тестера и даље остаје најопасна машина у односу на несреће,
2. Десет година раније, три машине и то.. кружна тестера, равњача и средства
транспорта, учествовале су са 60, 6% од свих несрећа,
3. Десет година касније, ове три машине: кружна тестера, столарска трачна тестера и
рављача учествују са 60, 3% од свих несрећа,
4. Уочава се суштинска разлика повреда на раду, посебно код столарске трачне тестере
где проценат повреда и несрећа са 1, 8% повећао се за 11 пута односно 19, 7%.
5. Због промене производне структуре рада и технологије, уочава се да су несреће код
средсва транспорта са 11, 9% опали на 7, 8%.
Истрајужујући узроке несрећа и повреда, као и разлоге њиховог настајања, дошло се до
следећих сазњања:
- неколико несрећа се десило због неадекватне заштите листа тестере,
- oштећене заштитне облоге на водећим и воёеног точка,
- резање облих, геометриски неправилних елемената и трупаца,
- неправилна употреба заштитних средстава,
- неквалитетно лемљење и састављање листа тестере од више делова и са различитим
параметрима, неисправност појединих делова и необезбеёеност истих,
- резање поред дрвета и других материјала (гуме, пластике, месо и кости) без употребе
одговарајућег листа тестере, брзину резања и помака,
- неоспособљеност руковаоца машине за рад и заштиту на истој,
- неспровоёење принципа и препорука Закона о заштити на раду, као и други узроци
који учествују у мањем проценту у незгодама.
4.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Несреће на раду које се дешавају на примарним машинама за обраду дрвета, а посебно на
столарској трачној тестери, спроведена истраживања истих, као и анализом свих чинилаца, дају за
право да се изведу закључћи и препоруке које ће бити подкрепљене сликама и објашњењима.

Слика 1: Столарска трачна тестера са приказом основних делова
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Неколико несрећа десиле су се због неправилне употребе заштитне опреме, као на пример
рад са рукавицама које су довеле до повреда ради неосетљивости на додир.

Слика 2: Правилан рад и заштита листа тестере

Приликом резања високих и кратких обрадака препоручује се употреба приручних
помагала, као што је приказано на слици 3:

Слика 3: Коришћење приручних помагала

Када се режу обли и неправилни обрадци или када је потребно дијагонално резање,
неопхпдно је примењивати шаблоне као на слици 4:
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Слика 4: Правилно коришћење шаблона при резању по дијагонали

Неке од несрећа су се десиле приликом резања ситних обрадака, као код израде клинова за
дрвена масивна врата. Пример како се требају резати клинови применом шаблона и приручних
помагала, приказан је на слици 5:

Слика 5: Kоришћење шаблона и приручних помагала при резању клинова

Једна незгода са тешким последицама (ампутирање прстију), десила се приликом
скраћивања округлих дрвенух штапића пречника Ǿ-8мм на дужину од 40мм, како би се добиле
типле за спајање фурнираних плоча за намештај. Приликом рада, саме типле су слободно падале
на поду, при чему је радник једног момента нагазио на њих, пао и повредио се.
Осим општих заштитних мера против незгода приказаних у овом раду, код трачних
тестера треба обратити пажњу на следеће:
- пре свега морају се поштовати законски прописи, као и принципи за безбедност при
раду;
- лист тестере мора бити покривен заштитном облогом по целој дужини, осим дела који
реже;
- заштита мора на сигуран начин спречавати искакање прекинутог листа тестере;
- подешавање воёица обављати само када тестера мирује;
- при намештању или скидању тестере обезбедити машину од укључења;
- машину пустити у рад уколико је заштита постављена на своје место;
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-

-

5.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

заустављање точкова машине, у случају кидања тестере, обављати кочницом која је
уграёена код савремених машина. Уколико ње нема, машина се не сме насилно
заустављати;
поред наведених мера заштите, у самим предузећима обраде дрвета треба израёивати
шаблоне и приручна помагала (као што је већ изнето), који омогућавају одреёену
врсте обраде уз што већу сигурност при раду.
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КОНТИНУИРАНО УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА НА
РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
Жарко Бојић1, Срђан Вулановић1
РЕЗИМЕ:
Циљ овог рада је да пружи смернице послодавцима, стручним лицима за безбедност и здравље на
раду и инспекцијским органима за процену и управљање ризицима на радном месту и у радној околини.
Имајући у виду да законодавством није предвиёена јединствена методологија за процену ризика, већ
одреёени услови за примену најпогоднијих метода у зависности од препознатих опасности и штетности,
организационе структуре предузећа и постојећих ризика. Приликом одабира методологије за процену и
управљање ризицима неопходно је да заинтересоване стране имају јасну слику захтева током саме процене
и управљања ризицима на радном месту и у радној околини.
Кључне речи: процена ризика, безбедност и здравље на раду, акт о процени ризика, радно место,
радна околина

CONTINUOUS RISK MANAGEMENT AT THE WORKPLACE
AND WORKING ENVIRONMENT
ABSTRACT:
The aim of this paper is to provide guidance to employers, occupational health and safety professionals
and inspection bodies to assess and manage risks in the workplace and working environment. Bearing in mind that
the legislation does not provide a unique methodology for risk assessment, but the conditions for applying the most
suitable methods depending on the risks and hazards. At the time of the selection methodology for assessing and
managing risks, it is essential that interested parties have a clear picture of requirements during the assessment and
risk management in the workplace and working environment.
Key words: Risk assessment, occupational health and safety, Risk assessment manual, workplace, working
environment

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА:

Безбедност и здравље на раду, као и сами прописи имају изузетно хуману улогу у
остваривању безбедних и здравих услова рада, а значајни су због смањења трошкова по основу
повреда на раду и професионалних обољења, као и хуманизације на раду. Истраживања у датом
подручју показују да безбедан и здрав рад утиче на повећање продуктивности, ефикасности и
квалитета рада. Радно место дефинисано као простор за рад са свим радним условима,
поступцима и односима, стециште је разних отежавајућих или штетних чинилаца који утичу на
безбедност и здравље запосленог. Безбедност и здравље на раду представља обезбеёивање таквих
услова на раду, којима се у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална
обољења као и стварање претпоставки за пуно физичко, психичко и социјално благостање
запослених. Систем безбедности и здравља на раду заснован је на принципима превенције од
повреда на раду, обољења или оштећења здравља запосленог, које се спроводе пре почетка рада
на радном месу и у радној околини. Приликом успостављања система безбедности и здравља на
раду, неопходно је створити јасну слику производног система, како би се могао унапредити и
управљати системом безбедности и здравља на раду.
2. УСПОСТАВЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉА НА РАДУ
Предуслов за успешну примену и спровоёење мера за безбедан и здрав рад на радном
месту и у радној околини код послодавца је процена ризика од повреда на раду или оштећења
здравља, односно оболења запосленог. Процена ризика од повреда на раду или оштећења здравља
1
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односно обољења запосленог заснива се на утврёивању опасности и штетности на радном месту и
у радној околини. Да би се уопште ушло у овај поступак, неопходно је да менаџер и лице за
безбедност и здравље на раду познају бројну законску регулативу, односно да имају јасну слику
хронолошких догаёаја. Те активности је најбоље сагледати у самом Закону о безбедности и
здрављу на раду, као и бројним подзаконским актима. Приликом успостављања система
безбедности и здравља на раду неопходно је да топ-менаџмент донесе одлуке у складу са
законском регулативом и позитивним искуствима стручњака из праксе. Коначни документ
успостављеног система безбедности и здравља на раду јесте Акт о процени ризика, меёутим до
самог доношења Акта о процени ризика који је „жив“документ, тј. који се стално мења и
унапреёује, неопходно ја да читав систем буде испитан односно системски евидентирано
фактичко стање. Након донешеног Акта о процени ризика, односно успостављеног система
неопходно је управљати са таквим системом. Побољшавање и управљање системом безбедности
и здравља на раду обухвата мере које се предузимају у циљу побољшања квалитета радне
средине, а самим тим и повећање продуктивности и ефективности на радном месту. Процес
побољшања може обухватити:
- дефинисање, анализу и мерење постојеће ситуације,
- успостављање циљева унапреёења,
- трагање за могућим решењима,
- вредновање идентификованих решења,
- примену изабраних решења,
- верификацију, анализу и мерење реализованих активности,
- формализовање процесних измена.
Процеси побољшања система безбедности и здравља на раду су сталног карактера и не
сматрају се коначним решењима. Процеси се преиспитују, сходно конкретним потребама у циљу
утврёивања могућности за увоёење побољшања. Циклус побољшања „Планирај-Уради-ПровериДелуј“ (Plan-Do-Check-Act), који је развио E. Деминг (Dr. W. Edwards Deming), представља
адекватан пример и приказан је на слици 1.

Слика 1: Демингов круг унапређења

За почетак поступка процене и управљања ризицима одговоран је послодавац у смислу
Закона о безбедности и здравља на раду, тј. он руководи читавим поступком. У циљу олакшаног
поступка процене и управљања ризицима, развијен је Алгоритам који се састоји из једанаест
корака и дат је у наставку рада (Дијаграм 1):
1. Покретање поступка процене ризика
2. План спровоёења поступка поступка процене ризика
3. Дефинисање општих података о послодавцу
4. Опис технолошког и радног процеса
5. Снимање организације рада
7. Препознавање и утврёивање опасности и штетности на радном месту и у радној
околини.
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8.
9.
10.
11.
12.

Процењивање ризика у односу на опасности и штетности
Утврёивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика
Реализација утврёених мера за смањење или отклањање ризика
Закључак
Измене и допуне акта о процени ризика

Корак 1. Покретање поступка процене ризика
Да би послодавац покренуо поступак неопходно је да има одреёене евиденције, као што су
евиденције о повредама на раду, хаваријама, колективним повредама, лицима која могу да буду
изложена опасностима и штетностима, лицима млаёим од осамнаест година и др; као и да познаје
законске прописе који регулишу безбедност и здравље на раду, а то су пре свега Закон о
безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном
месту и у радној околини. Тиме што је послодавац одлучио да покрене поступак успостављања
система безбедности и здравља на раду и поступак процене ризика, он мора да донесе одреёене
одлуке, а то су одлука о покретању поступка и одлика о именовању лица за безбедност и здравље
на раду. Лице за безбедност и здравље на раду, послодавац бира из реда својих запослених или
ангажује лиценцирану кућу која се бави пружањем услуга безбедности и здравља на раду. Лице за
безбедност и здравље мора да има положен стручни испит код Министарства рада и социјалне
политике.
Корак 2. План спровођења поступка поступка процене ризика
Након што је послодавац донео одлуку о покретању поступка Лице за безбедност и
здравље на раду (у даљем тексту Лице за БЗР), треба да сачини документ који се назива План
спровоёења поступка поступка процене ризика, тај план је неопходно сачинити према члану 19.
Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини. Детаљно
дефинисан план, својим потписом послодавац даје потврду да се тај план може реализивати. Када
је план сачинјен и одобрен, потребно је да заједно са процењивачима, и осталим учесницима тај
план размотрити како би дошло до реализације.
Корак 3. Дефинисање општих података о послодавцу
Према правилнику о начини и поступку процене ризика, члан 4; прва тачка израде Акта о
процени ризика је Дефинисање општих података о послодавцу, лицима која врше процену ризика
и лицима која учествују у процени ризика. Подаци о послодавцу се могу издвојити из оснивачког
акта или органа код кога је регистрован. За прикупљање наведених података одговорно је Лице за
безбедност и здравље на раду, односно лице које је наведено у одлуци послодавца.
Корак 4. Опис технолошког и радног процеса
Опис технолошког и радног процеса треба урадити по чл. 5 Правилника о начину и
поступку процене ризика. Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад која се
користе у тим процесима (њихово груписање) и опис средстава и опреме за личну заштиту на
раду врши се на начин погодан за прикупљање и процењивање потребних информација о тим
процесима и средствима према постојећем стању.
Описом се обухватају:
1. објекти који се користе као радни и помоћни простор,
2. опрема за рад,
3. конструкције и објекти за колективну безбедност и здравље на раду,
4. помоћне конструкције и објекти,
5. друга средства за рад која се користе у процесу рада или су на било који начин
повезана са процесом рада,
6. средства и опрема за личну заштиту на раду,
7. сировине и материјали који се користе,
8. други потребни елементи.
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Корак 5. Снимање организације рада:
Снимање организације рада обухвата увид у акт послодавца којим се уреёује његово
унутрашње уреёење, односно организација и систематизација радних места за обављање послова
из делатности послодавца и другу документацију послодавца која се односи на организацију рада,
као и непосредну проверу прописане, односно утврёене организације рада и фактичког стања
организације рада код послодавца. Снимак организације рада послодавца садржи послове, називе
и локацију радних места где се обављају послови, услове за заснивање радног односа и број
запослених на тим радним местима, од тога број жена, мушкараца, млаёих од 18 година,
инвалида, радно време и време проведено на одреёеним пословима, одступања прописане,
односно утврёене организације рада од фактичког стања организације рада код послодавца и
друго.
Корак 6. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у
радној околини.
Препознавање и утврёивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини
врши се на основу података који се прикупљају из документације којом располаже послодавац,
посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем потребних информација
од запослених и информација из других извора и разврставањем у врсте прикупљених података,
односно могућих опасности и штетности на које ти подаци указују. При утврёивању података о
опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини полази се од постојећег стања
безбедности и здравља на раду (важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима
средстава за рад, као и о извршеним испитивањима услова радне околине, извештаји о
претходним и периодичним лекарским прегледима запослених, подаци о повредама на раду,
професионалним болестима и обољењима у вези са радом, средствима и опремом за личну
заштиту на раду, анализа предузетих мера ради спречавања повреда на раду, професионалних
болести и обољења у вези са радом, инспекцијски налази о извршеном надзору, упутства за
безбедан рад, прописана документација за употребу и одржавање, односно паковање, транспорт,
коришћење, складиштење, уништавање и друго).
Корак 7. Процењивање ризика у односу на опасности и штетности
Процена ризика заснива се на анализи вероватноће настанка и тежине могуће повреде на
раду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези са радом проузрокованих на радном
месту и у радној околини. На основу прикупљених података и препознатих, односно утврёених
опасности и штетности и утврёене листе опасности и штетности у радној околини на сваком
радном месту, избором и применом одговарајућих метода врши се процењивање ризика вероватноће настанка и тежине повреда на раду, оштећења здравља или обољења запосленог.
Процењивање ризика врши се за сваку препознату, односно утврёену опасност или штетност,
упореёивањем 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 у вези са радом,
проузрокованих опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини, процењује се
на основу претходне анализе која узима у обзир учесталост и трајање изложености запослених
опасностима и штетностима, вероватноћу настанка опасног догаёаја и техничке или друге
могућности за њихово избегавање, односно ограничење. Тежина могуће повреде на раду,
оштећења здравља или обољења запосленог процењује се на основу претходне анализе која узима
у обзир предвидиву врсту повреде (смртна, тешка, колективна или лака повреда на раду) која се
може очекивати. Ако се утврди да на радном месту и поред потпуно или делимично примењених
мера у области безбедности и здравља на раду и других мера, постоје опасности и штетности, које
према налазу процењивача ризика могу да изазову повреду или угрозе здравље запосленог, сматра
се да је такво место са повећаним ризиком, што се утврёује актом о процени ризика.
Корак 8. Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика
На основу процењених ризика на радном месту и у радној околини, послодавац утврёује
начин и мере за њихово спречавање, отклањање или смањење на најмању могућу меру. Ако су
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процењени ризици такве природе да живот и здравље запослених нису теже угрожени, а за чије
отклањање су потребна већа инвестициона улагања, актом о процени ризика могу се утврдити
мере и рокови за њихово спровоёење којима се у потпуности отклањају ризици или којима се они
смањују на најмању могућу меру. О спровоёењу мера за отклањање, смањење или спречавање
ризика стара се послодавац непосредно или преко лица одреёеног за безбедност и здравље на
раду или другог лица одреёеног актом о процени ризика. Мере за спречавање, отклањање или
смањење ризика послодавац утврёује полазећи од процењеног ризика, утврёеног приоритета и
поштујући принципе превенције, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду,
техничким прописима, стандардима или опште признатим мерама. Мере које се утврёују за
спречавање, отклањање или смањење ризика јесу:
1. одржавање у исправном стању и вршење прегледа и испитивања средстава за рад,
2. обезбеёивање прописаних услова за безбедан и здрав рад у радној околини,
3. оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад,
4. обезбеёивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и
испитивање,
5. упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у складу са
оценом службе медицине рада, и друго.
На основу оцене службе медицине рада, послодавац актом о процени ризика утврёује
посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним
ризиком или за употребу односно руковање одреёеном опремом за рад.
Корак 9. Реализација утврђених мера за смањење или отклањање ризика
Након што је извршена процена ризика, утврёени приоритети, односно сачињен план за
смањење и отклањање ризика послодавац преко непосредних руководилаца и лица за БЗР, врши
смањење и отклањање ризика. Када се изврше смањења и отклањања ризика, неопходно је да
послодавац заједно са запосленима, лицем за БЗР и непосредним руководиоцима установи
фактичко стање те донесе закључак да ли је ниво ризика прихватљив.
Корак 10. Закључак
По спроведеном поступку снимања организације рада, препознавања и утврёивања
опасности и штетности, процењивања ризика у односу на опасности и штетности и утврёивања
начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика, у складу са Правилником,
послодавац доноси закључак.
Закључак садржи:
1. сва радна места на којима је извршена процена ризика,
2. радна места која су утврёена као радна места са повећаним ризиком,
3. приоритете у отклањању ризика,
4. изјаву послодавца којом се обавезује да ће применити све утврёене мере за безбедан и
здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са актом о процени ризика.
Корак 11. Измене и допуне акта о процени ризика
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној измени и
допуни након сваке колективне повреде на раду са смртним последицама, која се догоди на
радном месту и у радној околини послодавца. Акт о процени ризика на радном месту и у радној
околини подлеже делимичним изменама и допунама (у делу који се односи на одреёено радно
место и с њим повезана радна места), и то:
1. у случају смртне повреде на раду и тешке повреде на раду,
2. у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене нивоа ризика у
процесу рада;
3. када мере које се утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика нису
одговарајуће или не одговарају процењеном стању,
4. када је процена заснована на подацима који нису ажурни,
5. када постоје могућности и начини за унапреёење, односно допуну процењених ризика.
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Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној или
делимичној измени или допуни и на основу наложене мере инспектора рада. Акт о процени
ризика је динамичан акт који треба стално мењати и допуњавати и по њему спроводити све
утврёене мере за безбедан и здрав рад. Правиликом о начину и поступку процене ризика на
радном месту и у радној околини (чл. 15 и 16) утврёени су случајеви у којима се врше допуне и
измене акта о процени ризика. Наведени поступак процене ризика и израде акта о процени ризика
код послодавца, могуће је приказати у виду дијаграма тока (алгоритма) у наставку.

Дијаграм 1: Ток поступка процене и управљања ризика
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3.

ЗАКЉУЧАК

Безбедност и здравље на раду има значајну улогу, у смислу хуманизације рада, смањења
трошкова по основу смањења повреда на раду и професионалних обољења.
Приликом процењивања ризика неопходно је да се остваре партнерски односи измеёу
законодавца, послодавца и запослених како би се стално унапреёивао систем безбедности и
здравља на раду. Процењивање и управљање ризицима на радном месту и у радној околини има
јасне циљеве, а то су смањење повреда на раду, а и за послодавца најважније смањење трошкова
по основу изгубљених радних дана.
Може се закључити да је неопходно послодавцу, лицу за безбедност и здравље на раду и
запосленима да имају детаљно разраёен алгоритам процене и управљања ризицима како би
испоштовали законом предвиёене захтеве, успешно управљали ризицима и на тај начин
унапредили систем безбедности и здравља на раду на свом радном месту и радној околини.
Алгоритам представља погодан алат за све учеснике у поступку процене и управљања
ризицима.
4.
[1]
[2]
[3]
[4]
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ПОВРЕДЕ НА РАДУ
Светлана Кецојевић1
office@bezbednost021.com
РЕЗИМЕ
Повреде на раду су редовна и пратећа појава сваке људске делатности и један од главних
здравствених, економских и привредних проблема модерног друштва. Наша земља у транзицији мора проћи
кроз низ нежељених ситуација измеёу осталог и падa контроле услова рада што неминовно за последицу
има повећање броја повреда на раду. Према званичним подацима, у Србији годишње страда преко 20.000
радника. Запослени се најчешће повреёују због необучености и небезбедних услова на радним местима.
Много је фактора у процесу осигурања безбедног места за рад. Број повреда на раду и извештаји о
изгубљеним животима говоре да је у овој области недовољно ураёено.
Потребно је мењати свест послодаваца и запослених о обостраној користи при примени мера за
безбедан и здрав рад. У ову активност се морају укључити сви чиниоци који се баве облашћу безбедности и
здравља на раду.
Кључне речи: Повреде на раду, људски фактор, фактор радне околине, превенција.

INJURIES AT WORK
ABSTRACT
Occupational accidents are a regular and unavoidable side effect of all human activities and one of the
main health and economic problems in modern society. Our country, whic is in transition has to go through a series
of unfortunate situations including reduction of the controls of working conditions, which inevitably results in an
increase of the number of occupational injuries. According to official data, more than 20.000 workers per annum in
Serbia suffered injuries. Employees are often hurt because of the lack of training and unsafe workplaces. There are
many factors in ensuring safe place to work. Тhe number of injuries and deaths indicates that not enough is done.
It is necessary to change the awareness of both employers and employees about the mutual benefit in
implementing measures for safe and healthy work. This activity must include all the factors involved in area of
safety and health at work.
Key words: injuries, the human factor, the factor of work environment, prevention.

5.

УВОД

Повреде на раду услед неадекватних услова рада и радне средине представљају велики
проблем како у високо индустријализованим тако и у неразвијеним земљама. Редовна су и
пратећа појава сваке људске делатности и један од главних здравствених, економских и
привредних проблема модерног друштва.
Њихове последице не погаёају само повреёеног радника већ и његову породицу, радну
организацију и целокупно друштво. Оштећења здравља, умањење или губитак радне способности,
материјални трошкови због надокнаде боловања, лечења, рехабилитације, инвалидности,
умањење животних активности, поремећаји у породици, ометање радног процеса, опадање
продуктивности и квалитета рада изазвано повредама на раду чине проблем професионалног
трауматизма веома актуелним.
Повреёивање на раду водећи је узрок смрти за популацију до 37. године живота. Као узрок
смртности целокупног становништва налази се на трећем месту, после кардиоваскуларних и
малигних обољења.
Најчешћа професионална оштећења су повреде на раду изазване деловањем механичке
енергије. Након брзог развоја привреде дошло је до повећања броја повреда. У условима када се
тешко налази било какво запослење, када је учестала појава „рад на црно“ и тешка економска ситуација, не бирају ни радници ни послодавци. Првима није ни на крај памети да питају за заштиту, а другима да обављају строге провере квалификованости радника, што често резултира несре-

1

Безбедност S&SNS дооНови Сад,Народног Фронта 6
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ћама. Предузећа са малим бројем запослених, углавном немају радника одговарајуће струке за
обављање послова из области безбедности и здравља на раду.
Узроци повреда при раду често су толико комплексни да им је тешко пронаћи прави
узрок.
У Закону о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС” 101/05) јасно се наводи да је
сваки послодавац дужан да сваком раднику обезбеди сигурно место за рад. Запослени своје право
остварује општим актом и уговором.
Економска криза је и овде дала свој негативан допринос. Наша земља у транзицији мора
проћи кроз низ нежељених ситуација и измеёу осталог и пад контроле услова рада што неминовно
за последицу има повећање броја повреда на раду.
На основу годишњег извештаја о раду Одељења инспекције рада у Новом Саду за 2009.
годину (1):
- До краја 2009. године акт о процени ризика на подручју Јужнобачког управног округа
је донело око 90% послодаваца. Остали послодавци се налазе у поступку доношења
ових аката.
- Код највећег броја послодаваца који имају више од 10 запослених за обављање
послова безбедности и здравља на раду послодавац је одредио неког од својих
запослених. Свест о значају и одговорности лица за безбедност и здравље на раду још
увек није на задовољавајућем нивоу. Послодавци одреёивање овог лица сматрају
формалношћу, па често лицима која се баве општим, или неким другим пословима,
додају и обавезу да се старају о безбедности и здрављу на раду. Врло је чест случај да
се за ове послове одреёују лица која немају никакво претходно искуство у области
заштите на раду. Из овог разлога лица за безбедност и здравље на раду често нису у
стању да квалитетно и са пуном пажњом обављају послове за које су одговорни.
- Број запослених оспособљених за безбедан и здрав рад се повећао управо тамо где је
то и најпотребније – у делатностима које носе највеће ризике по безбедност и здравље
запослених. Оно што је још увек проблем то је схватање оспособљавања запослених
на формалан начин, без суштинског упуштања у све опасности и штетности које се
при обављању одреёених послова јављају. Послодавци и запослени још увек не
схватају у пуној мери колико је битно правилно и потпуно оспособљавање запослених
за безбедан и здрав рад. Нарочито недостаје практично оспособљавање запослених и
веза активности послодавца у складу са донетим актима о процени ризика.
- Свест о неопходности коришћења личних заштитних средстава још увек није на
задовољавајућем новоу. У пракси су још увек чести случајеви да послодаваци нерадо
обезбеёују адекватна и квалитетна средства личне заштите, али и да када су иста дата
запослени ова средства и опрему не користе.
- Велики број послодавац се не придржава свих обавезујућих ставки Закона и не обавља
прописане периодичне провере средстава за рад. Проблем предтавља обављање
послова на машинама које су увезене из иностранства и за које послодавци немају
упутства за рад преведена на српски језик. Поред тога, радници не ретко раде на импровизованим машинама које је послодавац сам произвео. Питање које се намеће је
колико је радник безбедан при раду на овим машинама.
По статистичким подацима Института за заштиту здравља "Др Милан Јовановић Батут"
веома велику стопу повреда на раду има Војводина – чак за сто одсто вишу у односу на централну
Србију. Подаци говоре да само на подручју Баната у доба жетве буде 50 случајева одсечене шаке
и да ти људи остају инвалиди и трајно неспособни за рад.
Према подацима Меёународне организације рада (MOR), годишње у свету од повреда на
раду настрада 2, 3 милиона запослених. Статистика показује и да се због последица повреда на
раду годишње изгуби четири процента светског бруто друштвеног производа, што је више од
свих стимулативних мера за ублажавање светске економске кризе (4).
Србија је у самом европском врху по броју повреда на раду, са годишњим просеком од 40
погинулих и око 1000 тешко повреёених. Годишње се евидентира и око 20000 случајева лакших
повреда (3).
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Свака повреда је неуспех превенције. Безбедност и здравље на раду послодавци још увек
доживаљавају као трошак, не схватајући да је успостављање безбедних и здравих услова рада
њихова добит.
У 2009. години у Одељењу инспекције рада у Новом Саду надзор је вршен поводом 30
повреда на раду (4 смртне, 24 тешке и 2 лаке) након њиховог пријављивања од стране МУП-а или
послодавца (1).
Три смртне повреде су се десиле у области граёевинарства и једна у металској индустрији.
Ове повреде показују да је делатност граёевинарства изузетно ризична, да повреде на раду
које се у овој делатности догоде често имају изузетно тешке, па чак и фаталне последице, те да је
у овој делатности неопходно и даље инсистирати на што већем степену примене мера за безбедан
и здрав рад.
Највећи број тешких повреда на раду догодио се у индустрији(1). Повреде на раду су се
догодиле у највећим индустријским центрима на подручју Јужнобачког управног округа: три на
подручју града Новог Сада, две на подручју општине Врбас, једна на подручју општине Бачка
Паланка, две на подручју општине Темерин, једна на подручју општине Беочин и три на подручју
општине Бачки Петровац. По облику индустријске производње највећи број повреда на раду се
догодио у прехрамбеној и металској индустрији. Најчешћи извор повреда на раду у индустрији је
била опрема за рад – машине које се користе, а најчешће повреёени делови тела били су шаке,
прсти, руке и ноге.
У односу на претходну годину у делатности граёевинарства дошло је до смањења броја
тешких повреда на раду. Њиховом анализом долазимо до закључка да се повреде на раду
најчешће догаёају при раду на висини, поред незаштићених ивица, или поред незаштићених
отвора.
Током 2009. године извршена су два надзора поводом лаке повреде на раду које су се
догодиле на месту рада и где је узрок који је изазвао повреду на раду везан за непримењивање
мера безбедности и здравља на раду (1).
6.

УЗРОЦИ ПОВРЕДА НА РАДУ

Етиологија повреда на раду је мултикаузална. Узроци се могу поделити на две велике
групе: узроци у којима доминира људски фактор и узроци који потичу из радне и животне
средине.
Много је фактора у процесу осигурања безбедног места за рад. Број повреда на раду и
извештаји о изгубљеним животима говоре да је у овој области недовољно ураёено. А било би
много боље када би сви учесници у раду показали мало више добре воље и елементарно
поштовање закона и људског живота.
7.

ЉУДСКИ ФАКТОР

Животно доба и пол
Од повреда на раду у току 2009. године (1) најчешће су страдали радници измеёу 26. и 30.
и 46. и 50. године живота. Један од разлога повреёивања и заступљености приказане структуре је
у различитом ставу младих и старијих радника према раду. Најмлаёи радници најчешће се
повреёују због одреёених психичких карактеристика овог доба, као што су непромишљеност,
необузданост, нестабилност, теже прилагоёавање одреёеним нормама. Поред наведених
психолошких разлога такоёе и мало радно искуство, адаптација на нову средину, нов посао,
потреба за испуњавањем норме и личном афирмацијом на новом послу, доприносе повреёивању.
Код старијих радника до изражаја долази пад психофизиолошких функција. Због услова живота и
динамике рада старији радник може бити тако израёен да знање, искуство и опрез нису довољни
да спрече повреду на раду.
Жене су у току 2009. године (1) доживеле мањи број повреда на раду него мушкарци.
Чини се да је то више условљено чињеницом да су мушкарци на раду изложенији опасностима,
него већом склоношћу мушкараца да се повреде при раду.
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Образовање
Недостатак знања стеченог школовањем и професионалног искуства од посебне је
важности у настајању повреда на раду. Највећи број радника који су у току 2009. године
доживели повреду на раду био је II и III степена образовања (1). Запослени се најчешће повреёују
због необучености и небезбедних радних места, а необразовани радници страдају десетак пута више од високообразованих.
Осим образовања стеченог током школовања веома важно је и утврёивање склоности и
способности младих при избору будућег занимања. Веома важно је пре избора будућег занимања
стручно проценити психомоторику, функцију чулних органа.
Психомоторика је заједнички назив за све оне функције код којих долази до изражаја
спретност, координација и брзина покрета појединих делова тела или читавог тела. Пракса је
показала да су особе које имају слабију психомоторику чешће изложене повредама на раду него
спретније особе.
Под појмом чулних органа као узрочника повреда на раду, у првом реду мисли се на чуло
вида и слуха. Чињенице из праксе указују да дефекти вида и слуха могу имати значајну улогу при
настанку повреда на раду.
У току школовања потребно је развијати позитиван став према раду. Ако човек у свом
послу не налази задовољство, чешће се повреёује, не успева се прилагодити раду, а без
прилагоёавања нема ни сигурности од повреда.
Акутне и хроничне болести
Многе акутне и хроничне болести могу имати велики значај при настанку повреда на раду
при чему су повредама посебно склони радници са епилепсијом, кризом свести, синкопалним
стањима и вертигонозним синдромом. Чак и главобоља, зубобоља или прехлада могу довести до
пада концентрације и настанка повреде. Доказана је повезаност измеёу несрећа на раду са
хипертензијом и неурозама (2).
Емотивна стања
Емотивна стања радника у настанку повреда имају велико значење. Људи који нису
сталожени, који се лако узбуёују, чешће се повреёују него мирни и сталожени.
Узрок повреде на раду може бити и велика жалост или претерано радосно расположење емоције које надвладају човекову пажњу и доведу до несреће.
Код неких радника опажена је "склоност" према повредама која може трајати читав живот
или само краће или дуже време. Узроке те "склоности" повреёивању је у већини случајева тешко
пронаћи, јер леже у самом човеку а много пута и у његовој социјалној средини.
Алкохол и дроге
Алкохол има велики значај при настанак повреда на раду јер делује на координацију
покрета, узрокује диплопију, смањује концентрацију и на тај начин доводи до несреће. При томе
су опасније мале количине алкохола које узрокују еуфорију које радници нису ни свесни.
У данашње време у истом смислу и узимање дрога може бити важан фактор у етиологији
несрећа на раду.
8.

УСЛОВИ РАДНЕ СРЕДИНЕ

Неповољни услови рада могу бити директни узрочници повреёивања радника. (2)
Стање машина, уреёаја и алата има највећи значај меёу факторима радне околине, као и
услови под којима се послови обављају и мере заштите које се примењују. Посебну опасност
представљају тзв. отворени алати, незаштићени покретни делови машина, шиљати и оштри
делови алата.
Запослени који раде на отвореном изложени су неповољним метеоролошким приликама.
Неповољни микроклиматски фактори у радним просторијама (нарочито влажност и температура)
могу утицати на психофизичко стање радника. Кад је температура радне околине прениска,
повећани број повреёивања се може повезати са поремећајем психомоторике (посебно фине
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моторике прстију), док су за пораст повреда при високом топлотном оптерећењу одговорни
фактори тромост и поспаност као први знаци умора при раду у претоплој просторији.
Осветљеност је најчешће узрочник повреда и значајна је не само смањена осветљеност,
већ и заслепљивање или треперење светлости. Преслаба осветљеност доводи до умора и
продужења времена реакције и тиме повећава ризик од настанка повреде.
Бука је битан фактор у настанку повреда на раду. У бучној околини радник лако пречује
сигнале за опасност, а са друге стране бука доводи до умора и смањује опрезност, што може бити
пресудно за настанак повреде.
Паре и гасови могу довести до повреёивања ако се ради о експлозивним и запаљивим
материјама.
Аеросоли и прашине смањују видљивост.
Прашине, вибрације, ултразвук, инфразвук могу довести до замора и тиме допринети
чешћем повреёивању радника.
Нарочито велики значај припада угљен моноксиду који доводи до хипоксије централног
нервног система, што има за последицу отежану координацију покрета, бржу појаву замора,
отежано расуёивање и успорење психомоторике.
Психолошка радна околина
Под овим појмом подразумевају се меёуљудски односи у радној средини. На радним
местима на којима постоје несугласице измеёу радника или измеёу радника и пословоёа или
управе, постоји и већи број повреда на раду. Сваёа или неслагање изазива поремећај емоционалне
равнотеже радника што има за последицу агресију коју радник "искаљује" на свом уреёају за рад,
последица тога је најчешће повреда.
Организација рада
Организација рада има велики утицај на смањење настанка повреда на раду. При томе је
важно питање радног времена и одмора. Доказано је да предуго радно време, због умора који
настаје, смањује радну продуктивност, а повећава број повреда на раду. Прековремени рад,
преинтензиван рад, монотон рад фактори су организације рада који могу изазвати повреду.
У настајању повреда бажно место има и техничка организација рада (допрема и отпрема
материјала, закрченост путева, отпатци на подовима, клизаве радне површине, оштећени подови и
сл.).
Социјално-економско стање радника, животни стандард, становање, исхрана и породичне
прилике несумљиво су битни чиниоци настанка повреда на раду. Познато је да се
неквалификовани радници са ниским животним стандардом чешће повреёују од квалификованих.
Они имају слабије зараде, неквалитетније се хране, често дуго путују до радног места и на посао
долазе уморни.
Социјално-економски фактори
Социјално-економски фактори имају утицаја и на број повреда у поједином дану у
седмици.
У току 2009. године петак је био дан са највећим бројем повреда на раду, а затим
понедељак (1).
Због динамике рада и умора крајем недеље долази до пада концентрације што за
последицу има повећање броја повреда.
Вероватно битан узрок повећаном броју повреда у понедељак је начин провоёења
викенда. Разлог већег броја повреёивања понедељком осим радних активности током викенда,
кућни послови, допунски рад и слично је бероватно и повећано конзумирање алкохола током
викенда.
9.

ЗАКЉУЧАК

Број повреда у претходном периоду указује да је потребно још доста тога предузети да би
се побољшало стање безбедности на радном месту. Превентива подразумева строгу контролу у
три основне области: техничкој, медицинској и образовној.
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Потребно је мењати свест послодаваца и запослених о обостраној користи при примени
мера за безбедан и здрав рад. У ову активност се морају укључити сви чиниоци који се баве
облашћу безбедности и здравља на раду.
Мере које се морају предузети у циљу смањења повреда на раду намећу се из самих
узрока и то су измеёу осталих:
Професионална оријентација и селекција - Врсту посла треба одабрати према склоностима
и физичким и психичким способностима. Важна је стручна помоћ при избору занимања како би
будуће занимање одговарало сваком појединцу према његовим способностима.
Професионално образовање - Није довољно да радник буде само пажљив када ради, он
мора знати како треба и како не треба радити. Захтев ће бити задовољен ако запослени буде
образован за рад који обавља. Веома је важно сваког запосленог, без обзира на врсту посла који
обавља научити да се придржава свих заштитних мера и поступака и да употребљава заштитна
средства при раду.
Организација радне околине мора бити таква да њени физички и психолошки фактори не
доприносе настанку повреде.
Неопходна је стална брига целокупног друштва и државе за радников социјалноекономски положај.
Техничка заштита – Потребно је стално спроводити мере колективне и личне заштите да
би радна околина била колико је то могуће максимално безбедна за рад.
Здравствено васпитање путем предавања, филмова и другим пропагандним материјалима
може допринети смањењу повреда на раду.
Важна мера превенције повреда на раду је и евиденција сваке, па и најмање незгоде и
истраживање узрока који су до ње довели, да би се предузеле све потребне акције за елиминисанје
предуслова настанка повреде на раду.
Иако осигурање запослених од повреда на раду и болести на раду постоји, постојећа
законска регулатива није довољна. То није добро не само за запослене, већ ни за државу ни за
друштво у целини. Послодавци који сматрају да није потребно да осигурају своје запослене, и ако
је Законом о здрављу и безбедности на раду то прописано као обавеза, не трпе никакве санкције
ни казнене мере.
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ЗАКОНИТОСТ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У
ФОРМАЛНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ
Драгослав Нешков1
РЕЗИМЕ
Законитост акта је његова сагласност са законом, односно правном нормом. Законитост акта се
одреёује према његовој форми и садржини.
Шта одреёује законитост акта о процени ризика у формалном а шта у садржинско-материјалном
смислу?
Да ли је овај акт превасходно стручно-технички акт, акт сачињен у складу са техничким прописима
и методама или је правни акт донет од надлежног органа и по прописаној правној процедури, односно и
једно и друго. У вези са тим је и питање његове контроле, стручног и управног надзора.
Акт о процени ризика је општи правни акт (у формалном и материјалном смислу) који има законом
прописани правни основ, прописану процедуру доношења и измена, утврёену надлежност органа за
покретање и усвајање акта, али који има и прописани (обавезни) садржај израде у смислу примене
одговарајућих метода у процени ризика у односу на утврёену опасност или штетност, сходно техничким
прописима, стандардима и препорукама, те је тако и одговарајући „цертификат“ о квалитету безбедности и
здравља на раду, за конкретну радну средину.
Кључне речи: законитост, општа акта, методе, безбедност и здравље на раду, ризик, процена
ризика.

THE LEGALITY OF THE RISK ASSESSMENT ACT IN ITS
FORMAL AND MATERIAL SENSE
ABSTRACT
The legality of a bill is its consent with the law, that is the legal norm. The legality of a bill is defined in
accordance with its form and content.
What defines the legality of a bill on risk assessment in its formal sense and what in its content/material
sense?
Is this bill primarily a vocational-technical bill, a bill drawn up in accordance with technical regulations
and methods or is it a legal act passed by a relevant authority and in accordance with a defined legal procedure, that
is in accordance with both of the afore mentioned. In line with this also the question raises on the control vocational and managerial monitoring
The bill on risk assessment is a general legal act ( in its formal and material sense) which has a, by law,
defined legal base, a defined procedure on its passing and amending, a determined jurisdiction of bodies of
initiating and passing bills but which also has a prescribed (obligatory) content of the draw up in terms of the
application of adequate methods in risk assessment compared to determined danger or harm, in line with technical
regulations, standards and recommendations, therefore a relevant” certificate” on the quality of safety and health in
the at work, is relevant for a concrete work place.
Кeywords: legality, general legal acts, methods, safety and health at work, risk, risk assessment.

1.

УВОД

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини, разматран је у
стручним радовима и јавности на различите начине. Углавном посебно, са правног или техичког
аспекта, теоријски или практично. Није било покушаја повезивања и обједињавања.
Шта је најбитније у процени ризика? Шта све чини законитост акта о процени ризика? Да
ли је правна регулатива јасна и да ли се кроз прописану процедуру обезбеёује циљ-сврха закона у
смислу спречавања повреда, оштећења здравља или оболења запосленог. Који технички
нормативи и стандарди су релевантни у процени ризика? Којом методолгијом, на основу којих
параметара се врши процена и како се то утврёује конкретно у акту? Који је то „одговарајући
метод“ и да ли се исти може примењивати на различите ситуацје?
1
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Ко, како и да ли треба, да врши стручну контролу примене одговарајућих метода и
прописанх технички норми, стандарда и препорука?
Која је суштина и шта је акт о процени ризика? Шта је његова садржина а шта форма? Да
ли стручно-теничка питања опредељују његов карактер или су то права питања односно и једно и
друго и у којој мери?
Форма је гаранција садржине, због тога сваки правни акт мора бити сагласан прописима у
формалном али и у садржајно-материјалном смислу. Да ли не испуњавање једног или другог,
чини битан недостатак овог акта и да ли се може сматрати незаконитим? Да ли се доношењем
акта о процени ризика испуњава само форма или се постиже и сврха закона?
2. УРЕЂИВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА ПРАВНИМ И ТЕХНИЧКИМ
НОРМАМА
2.1. ДРУШТВЕНА И ПРАВНА НОРМА
Уреёивање друштвених односа врши се доношењем и израдом правила понашања у
друштву, односно стварањем и уобличавањем одреёених норми.
Под нормом подразумевамо одреёено правило понашања људи у друштву. Норма је
настала на одреёеном ступњу развитка друштва, када је човек осетио потребу да одреёене односе
у својој заједнци усклади и усмери, тј. када људи постају свесни да им је заједнички живот могућ
једино уколико имају одреёена правила понашања, уколико поштују одреёене норме.
Норма представља друштвена правила, а историјски гледано норма се јавља као
неопходан услов и последица заједничког живота и рада. Друштвена коегзистенција и
координација друштвеног рада се обезбеёују друштвеним нормама које уједно и креирају
друштвени развој.
Свака норма се састоји из два елемента: диспозиције (право које утвёује одреёно
понашање) и санкције (правило о утврёивању одреёене казне за прекршиоца диспозиције). Ово су
потпуне норме. Непотпуне се састоје само од диспозиције.
Друштвене норме се деле на више врста, зависно од критеријума: по садржини, форми,
циљу итд. Најзначајнија је подела на техничке норме и друштвене норме у ужем смислу тј.
друштвене прописе.1
Техничке норме одреёују понашање човека према природи. Оне по правилу немају
санкцију јер се њиховим невршењем не трпи штета, пошто су оне корисне за друштво и људи их у
свом итересу поштују.
Друштвене норме у ужем смислу регулишу понашање човека у друштву, меёусобно
понашање (поводом материјних, моралних, обичајних, религиозних, политичких и других
питања). Најзначајније меёу њима су правне норме.
Под правном нормом подразумевамо друшвену норму која је заштићена државним
апаратом принуде. Значи она има дипозицију (утврёује права и обавезе) и обавезну санкцију
(утврёује одговорност за прекршиоца диспозиције). Ова два елемента се примењују алтернативно,
никада заједно. Без утврёене сакције норма није правна, нема обавезност.
Основна обележја или својства правне норме су: обавезност, апстрактност и циљност.
2.2. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ И ПРОПИСИ, СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ
Техничке норме су друштвене норме које одреёују понашање човека према природи чијом
се применом постижу корисни ефекти за човека и друштво. Унапреёивањем тих норми,
стварањем нових, савременијих, квалитетнијих, ефикаснијих, новим проналасцима и
одговрајућим методама, постижу се ефективнији резултати, већа корисност и постижу одреёени
циљеви. Техничке норме су одраз објективно постојећих природних закона. Технички нормативи
су технички параметри који обухватају услове, захтеве и правила од којих зависи сигурност
објеката, уреёаја, опреме и других средстав рада као и сигурност при изоёењу радова.
Техничке норме не треба поистоветити са техничким прописима, који су правна правила.
Техничке норме могу да буду саставни део техничких прописа, но онда је обавезна њихова
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примена, јер су тако правни пропис (на основу закона или на основу закона донетим
подзаконским актом).
Под стандардом се подразумева документ у коме се за општу употребу утврёују правила,
смернице или карактеристике за одреёене активности или њихове резултате, ради остваривања
оптималног реда у одреёеној области, те је у смислу закона то документ које је утврдило
надлежно тело за стандардизацију. Може бити обавезан у целини или делимично.
Стандарди се обично класификују као пословни или производни, зависно од делатности
на које се односе. Стандарди се утврёују као национални или меёународни.
Стандарди се првенствено односе на квалитет производа и услуга, те им је циљ
обезбеёење одреёеног квалитета и његово једноставно идентификовање одговарајућим ознакама,
које се позивају на прописани стандард.
Технички прописи су правни прописи који садрже техничке и друге захтеве за процесе,
производе и услуге, непосредно или позивањем на стандард. Применом техничких прописа
обезбеёује се заштита одреёених добара друштва као што су: живот и здравље, животна средина,
природна и радна средина, имовина, техничко-технолошки и радни процеси, техничкоконструкциона сигурност, сигурност при извоёењу радова идр.
За разлику од стандарда, чије примењивање није увек обавезно, примењивање техничких
прописа је обавезно.
Провера да ли одреёени производ, услуга или поступак одговара стандарду, испитује се у
поступку цертификације а завршава се издавањем цертификата.
Провера да ли нешто одговара техничком пропису, испитује се у управном надзору.
Метод је начин долажења до истинитог сазнања, пут истраживања и утврёивања
истинитих чињеница. Постоје разне методе у друштвеним, техничким и другим дисциплинама:
опште и посебне методе и њихове разне комбинације.
У процени ризика на радном месту постоји велики број“признатих“ метода: pilz, kinney,
matrica 5x5, integralna metoda и разне друге, као и многобројне њихове модификације.
О наведеним методама, њиховој упоредној анализи, усаглашености са меёународним
методама, стандардима и препорукама има доста стручних радова.1
Према наведеном, процењивање ризика се врши за сваку препознату и утврёену опасност
или штетност, упореёивањем са дозвољеним вредностима прописаним техничким прописима,
стандардима и препорукама.
Шта је „одговарајући метод“ и коју ће методу користити процењивач, ствар је
процењивача-лица одговорног за спровоёење поступка процене ризика, односно послодавца.
Лице одговорно за спровоёење поступка, предлаже измеёу осталог и одговарајући метод
за процену ризика а послодавац ово одобрава.
Значи за избор одговарајућих метода и примену техничких прописа, стандарда и
препорука, заједнички су одговорни стручно лице и послодавац.
Да ли ће изабрати „најбољу методу“ и да ли ће применити одговарајући стандард,
превасходно је стручно-техничко питање али и безбедоносно-здравствено, економско и правно.
Питање целисходности, односно испуњавање сврхе закона избором одговарајућег метода, од
интереса је за послодавца али и од општег интереса, те треба у заједничком интересу и да се
контролише.
3.

ЗАКОНИТОСТ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

Законитост правног аката је његова сагласност са законом односно правном нормом.
Законитост акта се одреёује према његовој форми и садржини у односу на закон.
Начело законитости значи принцип владавине права, што је основни постулат сваке
савремене државе и меёународне заједнице.Ово начело значи да сви прописи, акти и радње,
морају бити у складу са уставом и донети на основу закона. Нижи правни акти морају бити у
складу са вишим. Прописи се морају објављивати и бити доступни. Забрањено је ретроактивно
важење прописа. Законитост се примењује у формалном, материјалном и процесном смислу.
Начело законитости за граёане значи да поступају слободно, да им је све дозвољено, сем оно што
је изричито забрањено законом. За државне органе и носиоце јавних овлашћења, важи обрнуто.
1
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Дозвољено је само оно на шта су изричито законом овлашћени и само у границама овллашћења.
Ни мање ни више од тога.
Начело меёународног важења и усклаёености домаћих прописа са меёународним правом,
значи да су опште прихваћена правила меёународног права и потврёени меёународни уговори
саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. Потврёени
меёународни уговори морају бити у складу са Уставом Републике Србије.
Закон о безбедности и здрављу на раду и Правилник о начину и поступку процене ризика
на радном месту и у радној околини, регулишу све битне правне претпоставке за законито
доношење и усвајање акта о процени ризика.
Према закону и наведеном пропису, утврёени су следећи битни правни елементи:
- правни основ (домаћи и меёународни прописи, смернице, директиве и стандарди),
- надлежност органа (за покретање поступка, припрему, координацију рада, предлог и
доношење самог акта),
- процедура-поступак доношења (покретање поступка, план, утврёивање циљева,
препознавање и утврёивање штетности и опасности, процењивање ризика, управљање
ризиком),
- материјално-правни садржај (обухвата утврёене начине и мере за отклањање,
смањење или спречавање ризика и закључком акта сва радна места на којима је
извршена процена ризика, радна места са повећаним ризиком, приоритете отклањања
ризика, изјаву послодавца о прихватању свих мера за безбедан и здрав рад),
- обавезност поступка измене и допуне (потпуна или делимична измена у прописаним
случајевима),
- санкција за недоношење акта (прекршајна новчана казна за правно и одговорно
лице).
Према наведеном, акт о процени ризика је пре свега правни акт јер се доноси на основу
Закона и Правилника, тј. на основу правне норме (диспозиције о обавези послодавца да донесе
овај акт и прописаној санкцији за недоношење). Овај акт има и све остале правно релевантне
елементе: надлежност органа, прописану процедуру доношења и материјално-правни садржај. Но
овај акт има и изразито техничко-стручни аспект. Без учешћа стручних лица, примене правила
струке, одговарајућих метода, снимања и описа технолошког и радног процеса, средстава за рад,
опреме за личну заштиту, препознавање и утврёивање штетности и опасности, односно њиховим
упореёивањем са дозвољеним прописаним вредностима у техничким нормативима, стандардима и
препорукама, не би ни могао да се сачини, па самим тим ни донесе овај акт.
Због тога је овај акт, општи правни акт посебне врсте, акт „sui generis“.
4.

НАДЗОР ИЛИ КОНТРОЛА

Надзор или контрола се састоји у праћењу, провери и оцени делатности, аката и рада,
односно понашања субјеката контроле. Надзором се утврёује да ли су акти у сагласности са
усвојеним прописима, односно да ли се делатност и рад врши у складу са законом. Надзор се
врши на основу законом утврёених овлашћења (права и дужности) оног ко врши надзор и по
законом утврёеном поступку.
Постоји више врста надзора, који се на различите начине могу класификовати. За наше
питање најзначајнији је: управни надзор који обухвата надзор над законитошћу аката, надзор над
законитошћу рада односно инспецијски надзор, као и надзор над стручним радом и технички
надзор.
Надзор у спровоёењу закона и прописа, техничких и других мера које се односе на
безбедност и здравље на раду, као и над применом мера из ове области прописаним општим
актима послодавца, колективним уговором или уговором о раду, врши министарство надлежно за
рад преко инспектора рада.
Министарство рада и социјалне политике-Инспекторат рада је у овој области вршио
инспекцијски надзор, па и у погледу доношења и примене аката о процени ризика.1

1

Стање безбедности и здравља на раду са становишта инспекцијског надзора, Министарство рада и социјалне
политике, Београд 2010.
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У извршеној анализи Инспекторат рада је навео многобројне неправилности и недостатке
у контролисаним актима о процени ризика.
Ти недостаци и неправилности су углавном формално-правне природе али забрињавају
утврёене констатације:
- да је процена ризика извршена супротно прописаном начину и поступку,
- да је акт о процени ризика непримењив у делу отклањања опасности и штетности,
- да је циљ само да се задовољи законска обавеза,
- да је квалитет извршене процене ризика врло различит и сл.
У овим констатацијама нема квантитативних података. Наводи се: „не мали број правних
лица“ „код једног броја“ и сл. што није довољно за прецизнију оцену стања али је симптоматична
и оцена „да је изостао резултат у смислу смањења броја повреда и оштећења здравља“
Шта наведене констатације и пракса значи?
Акт о процени ризика према наведеној оцени претежно се доноси формално, да се
задовољи законска форма, процедура и сл. а да се при том не решавају адекватно суштинска
питања препознавања и утврёивања опасности и штетности односно утврёивања и коришћења
мера за њихово отклањање.
Прописани инспекцијски надзор, очигледно није довољан да се незаконитости по овим
питањима отклоне, односно да се стање суштински побољша и тиме испуни сврха и циљ закона и
других прописа.
Због тога је потребно прописати, па потом вршити и друге врсте надзора, као што је:
стручни надзор (надзор над стручним радом, технички надзор и др.). Акт о процени ризика, није
искључиво само правни акт, него подразумева и правилну употребу техничке струке и правила.
Услов његовог исправног доношења је адекватна и квалитетна примена техничких правила
(стандарда, норматива, препорука) и одговарајућих метода у његовом доношењу. Да ли су
примењивана адекватна и квалитетна техничка правила и методе, може да утврди само стручна
контрола.
Надзор над стручним радом је саставни део укупног надзора а у неким областима и
неопходан, те је прописан законом. У области здравства, заштите животне средине, просветнопедагошког рада и др. Без контроле правила струке, не могу се ни послови те области ваљано,
стручно па и законито, у смислу остваривања сврхе и циља закона, вршити. Карактеристика ових
делатности, па и безбедности и здравља на раду је, да су одреёени начини и услови њиховог
вршења у највећој мери правила струке-стручна правила, претворена у правне норме. Правила
струке и науке постају на овај начин услови вршења саме делатности, односно остваривања
законом утврёених циљева и задатака. Овакав карактер делатности нужно условљава и
специфичну контролу тих правила струке тј. стручну контролу. Без контроле струке, нема ни
суштинске контроле примене закона у овој области.
5.

ЗАКЉУЧАК

Акт о процени ризика је општи правни акт у формалном и материјалном смислу, јер се
заснива на законом прописаном правном основу, има утврёену надлежност органа, прописану
процедуру доношења и обавезни садржај.
Процена ризика заснива се на анализи вероватноће настанка повреде или оболења,
применом одговарајућих метода, тако да подразумева правилну и квалитетну примену и правила
одговарајуће техничке струке и науке, техничких прописа, стандарда и норматива.
Законитост овог акта је његова сагласност са законом и другим прописима и техничким и
другим мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, као и са општим актом
послодавца, колективним уговором или уговором о раду у свим наведеним битним формалноправним и садржинско-материјалним елементима.
Утврёивање законитости акта о процени ризика путем инспекцијског надзора, испуњава
углавном само формално-правне захтеве, при чему се не обезбеёују у довољној мери и
остваривање сврхе прописа-спречавање повреда, оштећења здравља или обољења запосленог.
Прописивањем и одговарајућег стручног надзора у поступку процене ризика, овај циљ би
се у великој мери остваривао, односно прави смисао закона испунио.
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PEER TO PEER ЕДУКАЦИЈА НА ПУТУ КА ПЕРМАНЕНТНОМ
УЧЕЊУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
1

2

Небојша Максимовић , Весна Николић ,
nebojsa.maksimovic@telekom.rs, vesnik08@gmail.com
РЕЗИМЕ
Покретачки механизми ризика на радном месту често су скривени у различитим
трансформационим и транзиционим привредним и друштвеним процесима. Правовремено препознавање
ризика, заправо, њихово управљање зависи од способности запослених, њихових компетенција и
перманентног учења на радном месту. У привредном систему Републике Србије дошло је до низа промена
које су поред позитивних оствариле и негативне рефлексије на систем безбедности и здравља на раду. Како
резултати новијих истраживања у овој области показују, знање и мотивација за примену мера за безбедан и
здрав рад, како код руководилаца, тако и радника је на изненаёујуће ниском нивоу. Биће потребно време да
би се изменило схватање и ставови послодаваца у вези инвестирањем у безбедност и здравље на раду
запослених, првенствено због фаворизовања профитабилног приступа у организационом пословању.
Истовремено, потребни су напори усмерени ка перманентном развоју свести и одговорности радника и
лица за безбедност и здравље на раду у складу са препорукама и директивама ЕУ. У раду су представљени
неки од резултата емпиријског истраживања које је реализовано на узорку од 211 испитаника - запослених у
Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“а.д., који су заправо послужили као платформа за
елаборацију проблема и промишљање могућности које отвара peer to peer едукација као облик неформалног
образовања и могућност перманентног учења у функцији безбедности и здравља на раду.
Кључне речи: PEER TO PEER едукацијa, перманентно учење, безбедност и здравље на раду

PEER TO PEER EDUCATIONAS MODERN INTENTION IN
PROFESSIONAL RISK MANAGEMENT
ABSTRACT
In the process of transition complete state system, both technical, and legal, economic and especially
social, there are, in addition to existing and new occupational risks. The economic system of the Republic of Serbia
there was a series of changes that were made in addition to positive and negative reflection on the occupational
health and safety system. As results of recent research in this area have shown, knowledge and motivation to
implement measures for the safe and healthy work, both with managers, and employees is at a surprisingly low
level. It will take time to be changed perception and attitudes of employers regarding investing in the occupational
health and safety, primarily because of favoring profitable approach to organizational operations. Simultaneously,
efforts are needed aimed at the continuous development of awareness and responsibility of workers and people for
occupational health and safety in accordance with the recommendations and EU directives. This paper presents
some results of empirical research has been conducted on a sample of 211 participants - employees of the Company
for telecommunications „Telecom Srbija“a.d., who actually served as a platform for the elaboration of the problem
and consideration of possibilities of informal education in the occupational health and safety. In this regard, the
paper, in line with current trends in this area, discussed the characteristics of peer to peer education and possibilities
for its application in the system of occupational health and safety.
Key words: PEER TO PEER education, education, occupational health and safety

1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Последњих година, на простору Републике Србије, сусрећемо се са разним примарним и
секундарним појавама које угрожавају безбедност, здравље на раду и природно човеково
окружење (радну и животну средину). У процесу реструктуирања привреде и других
трансформационих процеса у нашој земљи, јављају се, поред постојећих, и нови професионални
ризици. С основним акцентом на предупреёивање, „сусретање“ проблема и управљање
професионалним ризиком, посебно се издвајају превентивне мере и активности меёу којима
1

„Телеком Србија”а.д., Таковска 2, Београд
Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш
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фундаменталну улогу и значај има образовање и оспособљавање за безбедност и заштиту здравља
на раду.
Безбедност привредних система и побољшање квалитета радне и животне средине
подразумева како развој науке и технологије тако и ширење знања и способности запослених да
управљају постојећим и потенцијалним ризицима у овим системима. Уколико се посматра
привредни систем у целини и сви његови подсистеми појединачно, тада се у њему могу
идентификовати ризици различите природе и карактера. Са андрагошког аспекта посматрано,
користећи дедуктивно-индуктивну методу и поступке анализе, опсервације и снимања, ризици се
могу посматрати и утврёивати на макро нивоу - на нивоу привредног система у целини и/или
појединих његових делова/грана или пак на микро нивоу – ризици који прате природу, садржај,
карактер рада, нивое и функцију запослених у појединим привредним друштвима. Свакако,
различите групације ризика представљају и својеврсне изворе образовних потреба запослених у
појединим привредним друштвима. Свака посматрана групација ризика, полазећи од
специфичних циљева образовања и обуке за њиховим управљањем, захтева посебну програмску и
организациону структуру па тиме и одговарајућу образовну проблематику.
Како резултати новијих истраживања показују оспособљавање запослених за безбедан и
здрав рад обавља се, најчешће, на основу програма оспособљавања који још увек нису усклаёени
са актуелном законском регулативом и савременим тенденцијама у систему безбедности и
здравља на раду. Сем тога и поред бројних препорука и сугестија аутора који у својим научним
радовима елаборирају ову проблематику (Николић, В., 2003; 2005; 2006;) пракса српских
предузећа показује инертност и ригидност када су у питању иновације образовног рада у овој
области. Свакако, формално посматрано послодавци настоје да испоштују своју Законом
дефинисану обавезу (Закон о безбедности и здрављу на раду, „Сл.гласник РС“, 101/2005.), али
суштински посматрано не може се говорити о задовољавајућем нивоу знања, а још мање о
позитивном трансферу учења у овој области. Неке од разлога незадовољавајуће образовне праксе
можемо тражити и налазити како у недовољној припремљености послодаваца или пак оних који
управљају ресурсима за примену савремених организационих модела учења у предузећу тако и у
неодговарајућој дидактичко - методичкој припремљености лица за безбедност и здравље на раду
и других кадрова који се појављују у улози предавача, инструктора или, пак, водитеља у
реализацији ових програма.
2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАО ПРАВАЦ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Особеност нашег времена у односу на знање, учење и образовање јесте потреба њихове
систематске и перманентне интеграције у индустрију, и шире, привреду. У условима савременог
привредног развоја знање и развој су повезани и меёусобно условљени. Знање, заправо,
представља основни предуслов ефикасног индустријског, и привредног развоја уопште. По А.
Маршалу ради се о „најзначајнијем мотору производње“, а савремени социолози истичу да је
знање постало примарна индустрија и да оно прожима све гране и области људског рада и
деловања (видети: Николић, В., 2003).
Преласком на нови систем власништва у Србији дошло је до преструктуирања привреде,
али се на тај начин нису се решили сви проблеми. Послодавци и организације нису били
припремљени да одговоре на настале промене. Учење у организацијама за последњих двадесет
година доспело је до веома ниског нивоа или је скроз нестало. Потребна су нова знања и ново
учење. То учење се дешава и на послу и ван посла. Нова образовна парадигма усмерена је на
конвергенцију рада и учења. Таква конвергенција подразумева садржаје који се односе на
управљање ризиком у функцији безбедности и здрављу на раду (Николић, В., 2003).
Ако се размотри тријада „послодавац-служба (стручњак) за безбедност и здравље на радурадник“ није тешко схватити да у Србији на сваком од посматраних нивоа постоје озбиљни
образовни проблеми. Ниво знања већине руководилаца фирми, предузећа и организација у
области управљања професионалним ризиком је незадовољавајући. Поједини руководиоци
(обично са дужим радним стажом) остали су на нивоу прилично уских знања о основним
техникама и мерама заштите, док „нови“ привредници најчешће једноставно не познају ову
делатност, не разумеју њен теоријски основ, практичне проблеме, правни основ и социјални
значај (Николић, В., 2005). Свакако, бројни задаци тек предстоје ка развоју сваког од посматраних
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субјеката система за безбедност и здравље на раду. На том путу, примена савремених приступа и
облика образовања на радном месту отвара неслућене могућности развоја људских ресурса у овој
области.
3.

ЉУДСКИ ФАКТОР У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Развој технологије у свету, структурне промене привреде (прелазак из индустријске у
постиндустријску еру), борба са конкуренцијом и потреба за сталним повећањем квалитета, нужно су наметнули промену традиционалног приступа безбедности на радном месту. С тим у вези,
организације данас имају сталне потребе за преструктурирањем и превазилажењем тзв. „skill gapа“ - јаза измеёу оних компетенција које запослени поседују и нових захтева посла. С друге стране,
структурне промене привреде и променљиви захтеви тржишта, траже флексибилну,
прилагодљиву организацију, квалитативно другачије руковоёење и управљање, флексибилно
понашање запослених, а самим тим мења се и приступ њиховом припремању и оспособљавању за
безбедност и заштиту здравља на радном месту (видети: Николић, В., 2010). Савремена
организација је, да би опстала, присиљена да развија запослене, да их оспособи не само за рад и
вештине, већ и за мишљење, решавање проблема, сарадњу, прихватање одговорности.
Постоје разни узроци који доводе до повреда и других облика угрожавања здравља на
радном месту. Негде их проузрокује то, што машине нису довољно заштићене или што је
неисправан алат, затим недовољно коришћење заштитних средстава при раду, присутност буке у
недозвољеним границама, нестручност радника, непознавање упутства и прописа о заштитним
мерама и слично. Најчешће се повреёују млаёи радници, као и они с недовољном стручном
спремом. Како анализа релевантне литературе показује различите димензије људског фактора
доводе до повреда и несрећа на раду:
- слаба припрема радника, одсуство знања и навика или та знања и навике не постоје у
довољној мери;
- несклад измеёу индивидуалних психолошких особина и захтева радне активности коју
радник обавља, тј. слабих професионалних компетенција;
- недисциплина или немар који су одреёени ставом према раду;
- привремено смањење радне способности због болести, умора, негативних утицаја
услова рада (хладноће, врућине, недостатка кисеоника, заслепљености итд.);
- неке унутрашње законитости развоја радних навика.
Садржаји рада и услови рада који су постојали раније и са којима се срећемо данас нису
исти, већ се мењају са технолошким развојем и ситуацијом у друштву као целини. Поред
уобичајених физичких ризика, сваким даном појављују се нове опасности, нови ризици и нови
облици угрожавања здравља запослених, као што су фактори организације радног процеса,
социјална клима, патологија меёуљудских односа и понашања на раду и ван рада. Такоёе,
модерне технологије са новим садржајем рада захтевају нова знања и сталну иновацију знања
како за успешно обављање радних задатака, тако и за њихово обављање на безбедан начин.
4.

ОСВРТ НА РЕЗУЛТАТЕ ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

4.1. Методолошке карактеристике истраживања
Пратећи савремене потребе и интенције у овој области, истраживачка тематика
емпиријског дела нашег рада била је усмерена ка идентификацији, утврёивању, анализи,
промишљању и разматрању свих фактора, услова и околности које детерминишу потребе за
иновацијом образовања за безбедност и здравље на раду и обликовањем савремених иновативних
концепата и модела у овој области. У овом делу рада покушаћемо да направимо само делимичан
осврт на неке од резултата истраживања ове проблематике и то, заправо, оне који се односе на
испитивање постојеће праксе у овој области.
У истраживању се пошло од хипотезе да постојећа образовна пракса у области
безбедности и здравља на раду није усклаёена како са савременим трендовима и регулативом у
области безбедности и здравља на раду, тако и са савременим организационим, дидактичкометодичким и образовно-технолошким концептима неформалног образовања, те отуда показује
низ слабости, недостатака који се манифестују у незадовољавајућем трансферу и примени знања у
овој области.
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У истраживању нашег проблема определили смо се за дедуктивни и индуктивни пут
сазнавања односно за њихову комбинацију, док нас је природа истраживачког проблема упутила
на примену дескриптивне истраживачке методе. Примена ове методе омогућила нам је да што
потпуније и целовитије сагледамо неформално образовање за безбедност и здравље на раду, да
сазнамо његову природу, суштину, карактер, проблеме и дамо пројекцију његове иновације и
развоја у будућности. У истраживачком раду користили смо анкетирање и интервјуисање,
односно анкетни лист (упитник) и протокол интервјуа као истраживачке инструменте.
Спроведено је истраживање које је укључило запослене на радним местима са повећаним
ризиком и њихове руководиоце (од непосредних до друге линије одговорности), да би се
установио степен познавања законских и подзаконских норми (права, обавеза и одговорности),
познавања ризика и неких поступака у спровоёењу безбедности и здравља на раду. За реализацију
овог задатка припремљен је Упитник провере оспособљености за безбедан и здрав рад. Поред
добијања података о општој информисаности и познавању проблематике безбедности и здравља
на раду, покушано је у индивидуалним и групним разговорима (интервјуима) да се открију
разлози због чега нека знања немају примену у пракси и који су основни разлози за промену
прихваћених ставова и понашања који угрожавају живот и здравље запослених.
Поред претходног упитника, направљен је и Упитник о мотивационом фактору за
примену мера безбедности и здравља на раду. За разлику од Упитника провере оспособљености за
безбедност и здравље на раду у овом Упитнику су тенденциозно постављана иста или слична
питања, како би се открило да ли запослени стварно тако мисле или поведени другим питањима
одговарају аутоматски „како би требало да буде“.
Истраживачку популацију су чинили запослени на радним местима са повећаним ризиком
у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“а.д., док је истраживачки узорак чинио 211
испитаника. У питању су, заправо, два узорка од којих су 163 испитаника - радници на радним
местима са повећаним ризиком и 48 испитаника су запослени на руководећим местима.
Анкета је спроведена у 18 градова на територији Републике Србије и то у следећим
градовима: Београд, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Ваљево, Шабац, Чачак, Ужице, Крагујевац,
Краљево, Ниш, Нови Сад, Инёија, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Зрењанин и
Кикинда
3.2. Интерпретација резултата истраживања
3.2.1.Резултати истраживања који су добијени применом Упитника о провери
оспособљености упућују на следеће:
13. Познавање Закона и интерних аката Предузећа
- 53% руководилаца и чак 78% запослених – сматра да је упознато са правном
регулативом
- стварно стање – незадовољавајућа и површна знања
- мање од 10 % запослених и мање од 20 % руководиоца упознато са интерном
регулативом
14. Оспособљавање, провера знања и реализација обука
- 40% испитаника сматра да се оспособљавање врши при запошљавању
- у просеку мање од 20% испитаника упознато са поновним оспособљавањем
- 20% испитаника никада није ни чуло за ову област
- руководиоци и запослени сматрају да је то обавеза некога другог или лица за
безбедност и здравље
15. Познавање ризика на радном месту
- преко 90% испитаника сматра да је упознато са ризицима свог радног места
- нестандардизовано интервјуисање - радници и руководиоци нису упознати са
ризицима на радном месту
16. Одговорност за средства личне заштите, мере безбедности и здравља, отклањање
недостатака
- у сва три случаја преко 50% испитаника сматра да је за ове области задужено лице за
безбедност и здравље на раду
17. Периодични лекарски прегледи
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забрињава чињеница да из редова руководиоца чак 23 % испитаника верује да се
радници упућују на „периодични“ лекарски преглед по жељи лица за безбедност и
здравље на рад
- 31 % испитаника сматра да се запослени упућују сваких 6 месеци
18. Забрана и одбијање рада
- углавном се доводи у везу са коришћењем средстава личне заштите
19. Информације (едукација) о безбедности и здрављу на раду
- највећи број испитаника сматра да најбоље информације добија од лица за безбедност
и здравље на раду и од својих непосредних руководилаца
- нестандардизовано интервјуисање: лица за безбедност и здравље на раду тврде да
имају недовољно развијену комуникацију и сарадњу са запосленима на радним
местима са повећаним ризиком, а још мање са њиховим руководиоцима
-

3.2.2.Резултати нестандардизованог интервјуисања упућују на:
20. Присутност страха запослених када је у питању пријава очигледних неправилности у
организацији рада
21. Несигурност и необавештеност руководилаца о даљем процесуирању информација
добијених од радника (најчешће се информације не процесуирају даље)
3.2.3.Резултати мотивационог упитника показују:
Коришћење средстава личне заштите
90% испитаника осећа се сигурније и воли да користи средста личне заштите
62% испитаника користило би заштитна средства када би их чинили сигурнијим
95% испитаника користи средста личне заштите, јер она смањују повреде на раду
80% нерадо користи средства заштите, јер их ометају у бржем обављању радних
задатака
Резултати истраживања потврили су нашу хипотезу о потреби креирања посебних
програма и модела образовног рада у складу са савременим организационим трендовима,
дидактичко-методичким и образовно-технолошким концептима неформалног образовања и
регулативом у области безбедности и здравља на раду.
22.
-

5. PEER TO PEER ЕДУКАЦИЈА У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ
Сви посматрани подсистеми образовања имају специфичне улоге које се меёусобно
прожимају и допуњују како би се дошло до жељеног резултата. Шире гледано: знање и стручност
се углавном могу добити у оквиру формалног образовања, док неке вештине и личне и друштвене
нуди животно образовање. Тековина животних вештина и развој ставова заснованих на целовитом
систему вредности се може стећи, управо, кроз неформално образовање.
Највећи потенцијал неформалног образовања лежи у чињеници да се начин преношења
информације може прилагодити потребама и вредностима различитих привредних субјеката. То
ипак не значи да се овај приступ може примењивати било где, у било које време или од било кога.
Пре свега информација или порука која се преноси мора бити тачна и истинита, пренесена на
најадекватнији и најприступачнији начин и то од стране познаваоца процеса. Тачније, управо тако
како би неко „са стране“ могао да разуме вредности, норме и језик групе којој сам не припада.
Последњих година приметна су интересовања аутора за PEER едукацију као облик
неформалног образовања. PEER едукација је, заправо, процес помоћу којег особе, које су
мотивисане и које су прошле одреёене тренинге, предузимају неформалне или формалне
(организоване) едукативне активности са својим PEER -ом. Главни циљ је развијање одреёених
знања, ставова, веровања и вештина везаних за одреёену област. PEER едукација се показала као
један од најефикаснијих облика за преношење знања у области превенције. Стога већ дуго, широм
света, представља значајан облик неформалног образовања у различитим областима.
Најкраће појашњена дефиниција синтагме PEER едукације би гласила:
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PEER – особе су по одреёеном критеријуму једнаке (имају нешто заједничко).
Припадност групи може бити базирана на једном или више критеријума истовремено
(годинама, полу, занимању, образовању и др),
- Едукација – односи се на развијање знања, ставова, веровања, вештина или понашања
као резултат процеса учења
Овај начин образовања је добро прихваћен јер су људи одувек највише сазнавали и учили
једни од других, па је вероватније да ће прихватити добронамерну поруку од особа које су им
сличне, које их разумеју, јер деле исти начин живота, бриге, проблеме и притиске средине. PEER
едукација има многобројне предности у односу на друге конвенционалне и неконвенционалне
облике образовања:
- реализација осетљивих тема или различитих табуа,
- могућност рада у великим и малим групама, кроз индивидуалне контакте, у паровима
и то у најразноврснијем окружењу и времену,
- мноштво могућих стратегија и видова комуникације,
- стимулативна је, интерактивна и партиципативна,
- информација се лакше преноси због припадности групи и заједничких интересовања,
- није неопходна организована едукација,
- избегава се „поповање“ – преферира се концепт давања и прихватања савета,
- повезивање владиних, невладиних и других институација са циљном популацијом,
- оспособљавање и развој запослених,
- у односу на друге облике образовања – јефтиније и приступачније.
Највећа предност PEER едукације је варијабилност и могућност адаптације, мада је,
истовремено, ова предност и извор многобројних изазова и проблема. Сваки пут када се модел
пренесе у нову популацију или се програм адаптира за неку одреёену групу, доёе до извесних
промена (које су мање више позитивне).
У привредном систему PEER едукација може представљати део комплексног концепта
образовања за безбедност и здравље на раду у коме могу учествовати различите институције и
профили стручњака. Промовише сарадњу, комуникацију, заједништво, тимско учење и тимски
рад. Доприноси размени знања, искустава, интеракцији, мотивацији, развија квалитет
меёуљудских односа. Представља значајну подршку и помоћ службама и лицима која су задужена
за безбедност и здравље на раду, али и другим стручњацима који, захваљујући оваквим облицима
едукације, имају више времена и простора да се посвете неким другим проблемима.
Познато је да запослени тешко прихватају савет да треба учити на туёим, а не на
властитим грешкама. Као облик искуственог учења PEER едукација све више се потврёује као
један од најприхваћенијих модела учења на радном месту. Велики број теоретичара и теорија
потврёују оправданост оваквог приступа учења на радном месту (теорија разумне активности,
теорија о друштвено условљеном учењу, теорија о дифузији иновација, теорија о партиципаторној
едукацији, модел веровања у добробит здравља и многе друге.) У процесу PEER едукације могуће
је користити мноштво савремених метода учења као што су браинсторминг, роле плаy, цасе
студиес, игре и др које се заправо темеље на принципима активног учења, интеракције и
комуникације у процесу учења.
-

6.

ЗАКЉУЧАК

Због крупних социјалних, економских, техничко-технолошких и демографских промена са
којима се суочава Србија, намеће се потреба за креирањем савременог концепта образовања и
оспособљавања за безбедност и здравље на раду. То заправо значи нови редефинисани приступ
образовању, превазилажење постојећих проблема и недостатака и усаглашавање постојеће праксе
са европским искуствима и стандардима.
Савремени концепти образовања развијени су на бази познатих основних правила до којих
се дошло праксом и андрагошко-дидактичким истраживањима, од којих су, према Б. Пецу (Petz B.
1987.) најважнија следећа:
- предмет, ситуација и методе обучавања, треба да буду што сличнији активности за
коју се врши обука (идеал је да оно што се тренира буде идентично са каснијим активностима на радном месту);
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за успешну (квалитетну) реализацију активности није довољно једнократно обучавање. Нова практична знања и вештине треба увежбати - тренирати, понављањем
истих радњи;
- успешно обучавање (тренинг) захтева познавање резултата учинка;
- за успешно учење потребно је мотивисање полазника (награде, похвале, казне).
Комплексност управљања професионалним ризиком и проблема безбедности и здравља на
раду, поред постојећих, промовишу нова сазнања, нове концепте, методе, принципе и аксиоме
које је потребно перманентно имплементирари у процес образовања и учења на радном месту. У
том погледу значајан допринос може пружити благовремена и правилно организована PEER
едукација. Анализа и промишљање ових проблема захтева даљу научну и стручну пажњу. Задатак
би био одговарајућих научно-истраживачких активности (пројеката, теза, студија, радова) да, у
том погледу, пруже конкретан допринос кроз резултате и одговоре на многа отворена питања у
овој области.
Истраживачка тематика овог рада гравитира ка низу комплексних, мултидисциплинарних
проблема који отварају различита питања и дилеме њиховог промишљања и решавања. Отуда овај
рад треба схватити као позив за заједничко размишљање и предузимање нових истраживачких
задатака у овој области.
-

7.
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КВАЛИТЕТ И КОНКУРЕНТНОСТ У
САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВАЊУ
Сања Станисављев 1
gstanisa@gmail.com
РЕЗИМЕ:
У раду се анализира значај квалитета за постизање конкурентности предузећа у савременом
пословању које карактеришу све динамичније и учесталије промене. Квалитет представља фундаментални
фактор постизања конкурентске способности у савременој привреди. Када се говори о квалитету, не мисли
се само на квалитет физичког производа, већ на уграёени концепт управљања квалитетом, који се изграёује
и имплементира у организациону структуру предузећа. Посебно је битно да се оствари меёузависност
пословне функције квалитета са пословним функцијама маркетинга, истраживања и развоја и производње.
Кључне речи: квалитет, управљање квалитетом, квалитет у савременом пословању, конкурентност.

QUALITY AND COMPETITIVENESS IN
MODERN BUSINESS
ABSTRACT:
The paper analyzes the importance of quality to achieve competitive advantage in modern business that is
characterized by more dynamic and frequent changes. Quality is a fundamental factor for achieving
competitiveness of the contemporary economy. When it comes to quality, do not mean just on the quality of
physical product, but the concept of integrated quality management that is developed and implemented in the
organizational structure.It is particularly important to realize the interdependence of business functions of the
quality of the business functions of marketing, research and development and production
Key words: quality, quality management, quality in contemporary business and competitiveness.

1.

УВОД

Данас постаје сасвим јасно да је квалитет, односно управљање квалитетом, много више од
саме пословне функције која има своје место у хијерархијској структури пословних функција
предузећа. У савременом пословању, квалитет се из производње измешта на ниво управљања
предузећем, у функцији унапреёивања целокупног пословања предузећа, уз фокусирање
потрошача. Савремени концепт поимања квалитета не подразумева само његову технолошку
основу, већ се концепт квалитета из производње преноси на ниво извршног руководства.
Производи и организације не могу опстати на тржишту, нити одржати и побољшати
конкурентску предност уколико не примењују стандарде квалитета и неунапреёују квалитет
пословања организације. Носиоци и одговорни за квалитета у организацији нису само
руководиоци и извршни директори, већ сви запослени.
Данас, када су промене бројније и учесталије, тешко је опстати на тржишту, нарочито
бити конкурентан. Управо квалитет, предности примене стандарда квалитета омогућиће жељено
постизање пословне изврсности и конкурентности у савременом пословању.
2.

КВАЛИТЕТ И КОНКУРЕНТНОСТ У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВАЊУ

2.1. Појам и улога квалитета у савременом пословању
Основни циљ савременог пословања јесте постизање пословне изврсности и достизање
светске класе производа и услуга. Ово се може постићи једино на основу континуалног
унапреёења квалитета пословања организације, које је засновано на повецању продуктивности
рада и знања сваког појединца запосленог у организацији. Уграёен концепт квалитета
подразумева све оне елементе квалитета који се односе на потрошача и корисника, односно на
1 Факултет Техничких Наука Нови Сад, докторант

185

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

постизање задовољења корисника и унапреёење квалитета. У условима глобалног тржиста кључ
успеха јесте постизање оптималног односа цена-квалитет, заснованог на континуалном
унапреёивању продуктивности пословања. 1
Квалитет постаје примарни развојни циљ, опредмећен кроз постизање пословне изврсности и
достизање светске класе производа и услуга, а носиоци унапреёивања квалитета пословања јесу запослени у
организацији, почевши од највишег руководства. 2
Постоје два основна пута ка постизању циљева пословне изврсности. Један подразумева
изграёивање концепта управљања тоталним квалитетом (ТQМ), док други подразумева имплементацију
концепта интегрисаних менаџмент система (IMS).
Развој концепта ТQМ представља дуготрајан пут који се заснива на изграёивању квалитета на бази
унапреёивања продуктивности знања и рада сваког појединца у организацији.
Имплементација интегрисаних менаџмент система подразумева интегрисање меёународних
стандарда за управљање квалитетом (QМS), управљање заштитом животне средине (ЕМС), управљање
безбедношћу запослених (OHSAS) итд., чију основу представља примена захтева наведених стандарда.
Три разлога за развој интегрисаних менаџмент система су:

побољшање свеукупних перформанси организације,
стварање оквира за имплементацију признатих стандарда за менаџмент системе који
су предмет независних провера (ISO 9001, ISO 1400, OHSAS 18001)
- стварање интегрисане шеме за независне провере интегрисаних менаџмент система.
Квалитет – дефиниција по ISO 8402:1994 3: ''Целокупност карактеристика неког ентитета,
које се односе на његову способност да задовољи исказане потребе и потребе које се
подразумевају''.
Ентитет може бити:
- активност или процес,
- производ,
- компанија, систем или особа, или
- било која комбинација од напред наведеног.
Квалитет – дефиниција по стандарду ISO 9000:2000 4: ''Способност скупа битних
карактеристика производа, система или процеса да испуне захтеве купаца и других интересних
група''.
Квалитет представља фундаментални фактор постизања конкурентске способности у
савременој привреди. Када се говори о квалитету, не мисли се само на квалитет физичког
производа, већ на уграёени концепт управљања квалитетом, који се изграёује и имплементира у
организациону структуру предузећа.
Изучавање квалитета у теоријском смислу је у вези са првим научним радовима из
области менаџмента. Темељи теорије управљања квалитетом су дефинисани измеёу два светска
рата у САД, а после Другог светског рата, управљање квалитетом се посебно изучава у Јапану.
Стручњаци из САД који су педесетих година двадесетог века боравили у Јапану као техничка
помоћ, пренели су сва савремена достигнућа из области менаџмента јапанским колегама, а
посебно се истицао рад Едварда Деминга и Џозефа Јурана, за које се може рећи да су дефинисали
основе јапанског схватања концепта квалитета. Резултат примене савремених менаџмент техника
било је драстично повећање продуктивности јапанских предузећа, па самим тим и повећање
конкурентске способности јапанских производа на меёународном тржишту.
Данас се концепт управљања квалитетом паралелно развија кроз поменути ТQМ концепт,
као и кроз примену меёународне серије стандарда за управљање квалитетом ISO 9000:2000 (први
пут су стандарди публиковани 1987. године). Када се ради о стандардизацији, тренд у овој
области јесте обједињавање управљачких стандарда, односно дефинисање Интегрисаних
менаџмент система (IMS), који у крајњој линији треба да представљају основу за стварање ТQМ.
Иначе IMS подразумева интеграцију QМS на бази ISO 9000 (систем управљања квалитетом), ЕМS
на бази стандарда ISO 14000 (управљање заштитом животне средине), и OHSAS на бази
стандарда ISO 18000 (управљање заштитом здравља радника).
-

1

Ђорђевић Д., Ћоћкало Д., Управљање квалитетом, ТФ Михајло Пупин, Зрењанин, 2004, стр. 18.
Сајферт З., Ђорђевић Д., Бешић Ц. Менаџмент трендови, ТФ Михајло Пупин, Зрењанин, 2006, str. 45.
3
Управљање квалитетом и обезбеђење квалитета - Речник JUS ISO 8402, Савезни завод за стандардизацију,
Београд 1996.
4
Камберовић Б., Серија стандарда ISO 9000/2000, Нови Сад 2000.
2
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Управљање квалитетом доводи до тога да трошкови опадају због мање преправки, мање
грешака, оштећења, бољег коришћења машина и материјала што доводи да се продуктивност
повећава. Освајање тржишта бољим квалитетом и нижим ценама обезбеёује опстанак у послу и
обезбеёује посао и доноси нове послове.
На нивоу изградње организационе структуре, квалитет као пословна функција добија значајно
место у сету пословних функција предузећа. Посебно је битно да се оствари меёузависност пословне
функције квалитета са пословним функцијама маркетинга, истраживања и развоја и производње.
Савремени концепт поимања квалитета не подразумева само његову технолошку основу, већ се
концепт квалитета из производње преноси на ниво извршног руководства, где дугорочно посматрано добија
карактеристике унапреёивања квалитета пословања предузећа у целини, при чему потрошач и постизање
задовољства потрошача имају централно место. Квалитет пословања подразумева менаџмент приступ.
Квалитет пословања подразумева три димензије:

23. тржишну
24. пословну
25. друштвену.1
Тржишни аспект квалитета обухвата – задовољење купца, погодности за употребу,
тржишну позицију, конкурентску предност. Пословни аспект квалитета подразумева – повећање
ефикасности, снижење трошкова, повећање продуктивности, повећање профита, дугорочни
опстанак. Друштвени аспек обухвата – заштиту здравља људи, заштиту животне средине, заштиту
потрошача. Изврсна компанија мора да задовољи све наведене аспекте квалитета пословања.
Постоји значајан број предности које организација добија увоёењем система квалитета.
Када се ради о самој организацији долази до бољег управљања, веће продуктивности и смањења
шкарта. Искуства иностраних предузећа која су увела систем квалитета указују на следеће
предности:
26. Трошкови пословања се снижавају и до 50%,
27. Продуктивност се повећава до 50%,
28. Профит се повећава од 30-50%.2
2.1.1. Аспекти квалитета
Од три стратешке функције са њиховим синенергетским ефектом зависи раст и развој
предузећа, а самим тим и успешност предузећа. Здружени ефекат или заједничко деловање делова
целине у овом случају три пословне функције, је веће од збира појединачних ефеката делова
целине. Те пословне функције су: маркетинг, истраживање, развој и квалитет.

Слика 1. Међузависност стратешких пословних функција
Извор:Ђорђевић Д., Ђекић И., Основе управљања квалитетом, Београд, 2001., стр.38.

Маркетинг је економски и социјални процес којим појединци и групе задовољавају своје
потребе и жеље путем производње, размене и вредновања производа у односу на друге.
Предузеће процесом производње реализује производ намењен купцу. Купац на основу својих
потреба (очекивања) и опажања оцењује производ који му се нуди.

1
2

Ђорђевић Д., Ћоћкало Д., Управљање квалитетом, ТФ Михајло Пупин, Зрењанин, 2004, стр. 20.
Ђорђевић Д., Ђекич И., Основе управљања квалитетом, Телеграф Београд, 2001, стр.18.
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Интегрални концепт квалитета и управљање подразумева усклаёивање и унапреёивање
три нивоа производних, физичких, услужних и симболичких атрибута.Квалитет прозвода је
потребан услов за задовољење потрошача а примена менаџмент технике унапреёења квалитета
преноси се на све нивое пословања предузећа. Компанија треба да обезбеди истовремено
постизање сва три аспекта квалитета, а ти аспекти су:
- маркетиншки аспект
- пословни аспект
- друштвени аспект.

Слика 2. Аспекти квалитета пословања
Извор:Ђорђрвић Д., Ђекић И., Основе управљања квалитетом, Београд, 2001., стр.41.

Маркетиншки аспект квалитета се односи на квалитет производа са којима организација
излази на тржиште, са циљем да купац изабере њихове производе пре него конкурентске.
Економско-финансијски аспект се односи на повећање прихода и смањење трошкова.
Унапреёење квалитета пословних процеса треба да обезбеди њихово складно одвијање, уз
остварење следећих ефеката: повећање продуктивности, смањење губитака, правилно
распореёивање трошкова и њихово смањење, повећање профита.
Друштвени аспект окренут је квалитету живљења свих граёана а односи се на захтеве да
производ и процес производње буду такви да у потпуности обезбеёују:заштити здравља људи,
заштиту животне средине, заштиту купаца путем одговорности за производ, заштиту природних
ресурса.
У некој литератуири наводи се и организациони аспект који се односи на квалитет саме
организације и њених пословних процеса. Огледа се кроз: управљање пословним процесима,
стална побољшања пословних процеса, стандардизацију, ред и устројство у организацији,
флексибилност прилагоёавања променама, дугорочан опстанак организације у делатности. 1
2.2 Управљање квалитетом у функцији побољшања конкурентске позиције
предузећа у међународним оквирима
Технолошки процес је утицао на смањивање монопола над знањем, што је резултовало
могућношћу уласка свих који су организационо и финансијски спремни у борбу за светско
тржиште. Тако је дошло до јачања нових индустрија базираних на високој технологији, али и
нових конкурената, поготово предузећа из региона далеког Истока.
Према Јовићу 2, за успешан меёународни маркетинг резулата није више могуће нити
довољно имати само савршен производ, него је потребно имати савремено оријентисану
компанију, која под појмом квалитета подразумева не само стварање производа, него стварање
вредности за потрошача (и остале партнерске фирме).
Данас постаје сасвим јасно да је квалитет, односно управљање квалитетом, много више од
саме пословне функције која има своје место у хијерархијској структури пословних функција
1
2

Павловић М., Квалитет и интегрисани менаџмент системи, ТФ Михајло Пупин, Зрењанин, 2006., стр.26.
Јовић Миле, Међународни маркетинг, TrimSoft Trade, Београд, 1997, стр.446.
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предузећа. У савременом пословању, квалитет се из производње измешта на ниво управљања
предузећем, у функцији унапреёивања целокупног пословања предузећа, уз фокусирање
потрошача.
Квалитет поприма обележје интегрисаног менаџмент приступа, који обједињава
управљачки, маркетиншки и развојни аспект пословања, са крајним циљем задовољавања потреба
корисника и потрошача, али и целокупне друштвене заједнице. Интегрисани менаџмент системи
(ИМС) представља садашњу фазу развоја концепта управљања квалитетом која се заснива на
интегрисаној примени више меёународних стандарда из области управљања организацијом.
Имплементација интегрисаних менаџмент система подразумева интегрисање
меёународних стандарда за управљање квалитетом (QМS), управљање заштитом животне средине
(ЕМS), управљање безбедношћу запослених (OHSAS), итд. Чију основу представља примена
захтева наведених стандарда. Систем управљања квалитетом представља основу за надградњу
других стандарда за управљање сегментима пословања, а крајњи циљ јесте постизање пословне
изврсности.
О интегрисаном приступу квалитета пословања говори однос предузећа из најразвијенијих
земаља према обједињеном деловању функција истраживања и развоја и управљања квалитетом у
циљу унапреёивања квалитета пословања и постизање светске класе квалитета производа и
услуга:
- 90% јапанских, 83% немачких и 70% северноамеричких фирми увек уграёује
очекивање потрошача у развој новог производа,
- 98% јапанских, 93% немачких и 80% северноамеричких фирми сматра да је развој
технологије од примарног значаја за сусретање са захтевима и очекивањима
потрошача,
- 82% јапанских, 54% северноамеричких и 34% немачких фирми користи процес
симплификације у циљу унапреёења пословног процеса (као основ континуалних
унапреёења квалитета пословања),
- 90% јапанских, 70% северноамеричких и 70% немачких фирми заснива оцењивање
пословних перформанси на бази информационих система који је у себи инкорпорирао
претпоставке управљања квалитетом.
Интегрални приступ квалитету јесте јапански изум, који је настао током вишедеценијског
перманентног развоја културе квалитета на мирко, мезо и макро нивоу. Сам јапански модел
управљања квалитетом представља уједно и најразвијенији модел због чињенице да се од самог
почетка базирао на постулатима који су од суштинског значаја за опстанак и развој сваког
привредног субјекта, а који изворно у себи садрже императив за остваривање конкурентске
предности, а то су: перманентно унапреёивање продуктивности пословања и фокус на купца.
Унапреёивањем квалитета се увећава продуктивност, јер се смањује расипање радног времена
људи и прављење доброг производа, што даље, изазива ланчану реакцију – нижи трошкови
пословања утичу на бољу конкурентску позицију, што утиче на задовољство запослених и више
радних места.
С друге стране, купац представља најважнију карику у производном ланцу и основни
задатак предузећа јесте да непрестално учи од купца. Наведено мишљење једног од седморице
„гуруа квалитета“, које уједно представља и суштину најкомплекснијег и најдуже развијеног
модела управљања квалитетом, недвосмислено указује на основну димензију квалитета –
унапреёивање конкурентске позиције предузећа због обележавања дугорочних развојних циљева
предузећа.
Концепт управљања квалитетом се највише примењује у најразвијенијим земљама света –
САД, Јапан и ЕУ. Цео концепт је израстао из меёусобне конкурентске борбе фирми из Јапана и
САД.
Светска искуства показују да имплементација система квалитета, према захтевима серије
стандарда ISO 9000 представља основу за повећање конкурентности. Према анализи Лоyда
(истраживање на узорку од преко 200 фирми), фирме које су увеле систем квалитета оствариле су
2-3 пута боље резултате од оних који га немају. У мање развијеним земљама уведени систем
квалитета је утицао на остваривање значајних уштеда и трошкова и до 75% .
Форд, GM и Crysler су на основу ових стандарда формирали сопствене стандарде под
називом QS 9000, који служе за оцену њихових добављача, којих у свету има око 20.000.
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САД, Јапан и ЕУ, да би подстицале даљи развој квалитета, установиле су и пословне
награде које се додељују фирмама и које су изузетно цењене у пословном свету – у Јапану је
развијена Демингова награда за квалитет (Deming Prize), у САД је 1987.године установљена
награда Малколм Болдриџ (Malcolm Baldrige National Quality Award), која представља битну
тачку у еволуцији концепта тоталног управљања квалитетом, а у Европи је на основу поменуте
америчке награде за квалитет установљена Европска награда за квалитет (European Qality Award).
Пракса је показала да предузећа која добијају неку од ових награда, поред тога што
представљају светске лидере у области квалитета, уједно представљају и светске тржишне лидере.
Тако на пример, Herox који је један од носилаца америчке награде за квалитет, полазећи од
принципа управљања квалитетом, развио је потпуно нове производне програме у области
електронског управљања документацијом који су евидентно прави светски лидер у области
информационе технологије. 1
Савремени концепт управљања квалитетом су комплементарни и меёусобно се допуњују.
Тако препројектоване организационе структуре предузећа у складу са принципима
реинжењеринга ствара услове за адекватнију и свеобухватнију примену концепта ТQМ-а (прво
препројектовати, па онда континуално унапреёивати), а бенчмаркинг се перманентно мора
примењивати (да би се што објективније утврдиле добре и лоше стране предузећа у односу на
конкуренцију).
Захтеви за бенчмаркингом су имплементирани у критеријуме доделе награда за квалитет
(MBA, DP, и EFQM). Другим речима, мишљења су да појединачна и једнократна примена
поменутих концепта управљања квалитетом не може резултовати постизање пословне изврсности
и формирањем светске класе производа.
3. ПРИМЕНА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТСКЕ СПОСОБНОСТИ ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА
Увоёење система управљања квалитетом према захтевима стандарда ISO 9000 нужно
претпоставља дугорочан и плански приступ проблематици квалитета – имплементацији, развоју и
унапреёивању концепта управљања квалитетом – као и примену свих савремених принципа и
техника менаџмента (превасходно реинжењеринга и бенчмаркинга). Потребно је напоменути да
увоёење система управљања квалитетом свакако захтева и улагања одреёених финансијских
средстава, која имају инвестициони карактер посматрано са становишта унапреёивања
организационе структуре предузећа, пословања предузећа и јачања конкурентске способности
наших предузећа на меёународном тржишту.
Од 468 организација које су добиле подстицајна средства за увоёење система квалитета
највише је привредних организација и то из електроиндустрије, затим хемијске, текстилне и
прехрамбене индустрије (због традиције великог извоза која су та предузећа имала пре санкција)
али и услужних организација што показује да и у области развоја и унапреёивања квалитета
услужних делатности пратимо трендове у свету.
Србија има аналогне стандарде са ISO 9000 серијом и има у потпуности усаглашене
стандарде са светским и европским опредељењима у смислу развоја и унапреёивања Система
квалитета.
Као и у другим земљама, а по угледу на најзначајнија инострана искуства и достигнућа у
области развоја квалитета, установљена је и домаћа награда за квалитет – Оскар квалитета.
Награда се додељује за достигнућа у области унапреёења квалитета у пословању. Основни
критеријум за доделу ове награде су знатно шири од самих захтева концепта увоёења система
квалитета према захтевима серије стандарда ИСО 9000, што указује на чињеницу да се суштина
концепта награде Оскара квалитета налази у задовољавању захтева који се односе на постизање
пословне изврсности, односно да критеријуми претпостављају развојни концепт уграёеног
квалитета.
На основу базног ТQМ модела, као и варијанти модела (јапанска, америчка и европска),
дефинисан је и домаћи ТQМ модел за пословну изврсност (МH модел, према иницијалима аутора
модела), који се базира на следећој премиси: изврсни пословни резултати и раст компаније се
1

Миловановић Гордана, Квалитет и меёународна трговина, Менаџмент тоталним квалитетом, JUSK, No 1, Vol 27,
Београд, 1999, str. 166
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остварује кроз лидерство, засновано на орјентацији на купца и тржиште, производима
реализованим у пословном систему, који се континуално побољшава.
Један од стандарда који се све чешће употребља јесте HACCP (Hazard analyisis ana Critical
Control Point), који се обично надограёује на развијени QМS или ЕМS. Реч је о систему анализе
ризика и критичне контролне тачке, као једног од многих захтева предузећима ради здравствене
заштите потрошача. Основни предуслов успешне примене HACCP система јесте стварање свести
код особа одговорних за здравствену исправност хране о неопходности примене овог концепта.
Највећа одговорност за увоёење HACCP лежи на произвоёачима у свим нивоима производње
хране, инспекцијским органима који планирају и олакшавају имплементацију HACCP, органима
владе који предлажу законске регулативе и телима за едукацију становништва у области
здравства.
Примена HACCP је широко распрострањена у свету, док је у ЕУ и законски обавезујућа
одговарајућом директивом Савета Европе. Што значи да сваки појединац који поседује, управља
или ради у производњи хране у ЕУ према одредбама поменуте директиве мора да уведе HACCP
систем. Тако да обавезује увознике у Европску унију да увозе искључиво прехрамбене производе
вишег квалитета и веће сигурности. Сва предузећа која послују са прехрамбеним производима
постала су значајно селективнија у пословању са добављачима из земаља ван ЕУ, захтевајући од
њих стриктну примену HACCP.1
Предности примене овог система су очигледне како за потрошаче, тако и за предузеће.
За потрошаче то значи да се:
- обезбеёује снабдевање становника здравствено безбедним прехрамбеним
производима,
- редукује појава болести изазваних храном
За предузеће примена HACCP система омогућује:
- повећава конкурентност предузећа на светском тржишту,
- ефективнији и ефикаснији рад прехрамбених предузећа,
- уклања баријере интернационалне трговине,
- омогућава ефикасније увоёење нових технологија и производа,
- повећавање профит.
Према подацима меёународне организације за стандардизацију, у 2007. години у
Републици Србији било је 2.551 организација која је увела систем управљања квалитетом према
захтевима меёународних стандарда ISO 9000 2.Без обзира на тренд раста броја организација које
имају . уведен систем квалитета и развоја покрета за квалитет у домаћој привреди, општи
резултати су још увек незадовољавајући.
4.

ЗАКЉУЧАК

Квалитет је важен елемент пословања који представља један од основних параметара
конкурентске способности предузећа. У савременом пословању, на глобалном тржишту квалитет
постаје основно средство за побеёивање конкурената. Квалитет се, сваким даном
Развој и примена адекватног система менаџмента квалитетом у сладу са захтевима
стандарда ISO 9001:2000 је од изузетне важности за успешно пословање предузећа.
Квалитет производа се, сваким даном, све више сматра пресудним фактором конкурентности, који
се тиче опстанка и развоја сваког предузећа. Увоёење система квалитета није циљ, већ средство за
остваривање конкурентске предности, што је основна поставка концепта управљања тоталним квалитетом.

5.
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УТИЦАЈ МЕРА СМАЊЕЊА РИЗИКА НА
ЕКОНОМСКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА
Тима Сегединац1, Бранко Милисављевић
segedinac@vtsns.edu.rs, branmyl@gmail.com
РЕЗИМЕ
Процена ризика и његово смањење на радним местима представља кључни момент у оквиру мера
безбедности и здравља на раду запослених. У нашим условима постоји могућност спровоёења мера
смањења ризика уз минимална улагања материјалних средстава и своёење ризика на прихватљив ниво .
Утицај таквих улагања има позитиван утицај на пословање што показују економски показатељи:
економичност, продуктивност, рентабилност и ликвидност.
Кључне речи: економски показатељи, ризик, смањење ризика

EFFECT OF REDUCING THE RISK
ECONOMIC INDICATORS IN ENTERPRISES
ABSTRACT
Assessment of risk and its reduction in the workplace is a key moment in the measures of safety and health
at work of employees. In our country there is the possibility of implementing risk reduction measures with a
minimum investment of material resources and reducing risks to acceptable. Impact of such investments have a
positive impact on the economic indicators that show: economy, productivity, profitability and liquidity.
Key words: economic indicators, risk, risk reduction

1.

УВОД

Законска регулатива је приморала предузећа и Србији да израде лиценциране пројекте о
нивоу ризика на радним местима. Такав акт садржи сегмент у којем се сагледавају сви ризици
који угрожавају запослене, са детаљним описом извора опасности. У следећем сегменту се
разматра ниво опасности који се процењује неком од признатих и проверених метода
израчунавања нивоа ризика, а затим се уочавају они ризици који имају неприхватљиво висок
ниво. Последња фаза, акта о процени ризика, је доношење мера о смањену превисоких ризика на
прихватљив ниво.
Проблеми са којима су се суочила наша предузећа су били, пре свега, повезани са
материјалним издацима који су настали због израде пројекта од стране овлашћених лиценцираних
установа и друго, евентуална улагања у спровоёење мера за смањење ризика према наложеним
мерама из пројекта.
У овом раду је сагледана група мера за смањење ризика из узорка од 2 пројекта о процени
ризика у два различита предузећа, а након тога је сагледан утицај тих мера на економске
показатеље пословања.
Обзиром да код нас није постојала оваква процедура за праћење и смањење ризика, стање
у предузећима је такво да је већину ризика могуће смањити или отколонити уз минимаална
материјална улагања, односно, да је могуће смањити ризике органиизационим и другим мерана
које изазивају минималне трошкове, а при томе не самњују продуктивност рада. Поред тога, на
смањење ризика се може ићи само до нивоа прихватљивог ризика, што најчешће, не захтева
промену технологије рада, машина или објеката. Ако би се ризици сводили на нулти ниво могло
би се догодити да треба извршити значајне промене у основним средствима предузећа, што би у
крајњој линији могло да угрози његов опстаанак.

1

Висока техничка школа сруковних студија Нови Сад, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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2.

ПРОЦЕНА РИЗИКА

Ниво ризика на раднимм местима се може израчунавати неком од метода за процене
нивоа ризка, као на пример Пилтз-ова или Киннy метода. Те методе су засноване на расподели
ризика према кривој са наредних дијаграма:

Сл. 1 Дијаграм пораста нивоа ризика у функцији категорије ризика (Кинни метода)

Сл. 2 Дијаграм пораста нивоа ризика у функцији категорије ризика (Пилц метода)

У овом раду је ниво ризика процењиван Пилцовом методом, обзиром да су услови за
прихватљиве ризике оштрији, а процена разматра више параметара.
3.

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Да би се могла мерити економска успешност неког предузећа постоји више параметара,
али је полазиште сваке методе ослањање на праћење економских показатеља : економичности,
продуктивности, рентабилности и ликвидности. Наједноставнији приказ економских показатеља
је дат у наредном тексту.
Економичност: представља однос цене продаје и цене коштања неког производа, са
основном идејом да се производ мора продати по вишој цени од његове цене по којој је добијен у
смислу сабирања његових укупних трошкова.
Продуктивност: представља однос утрошеног времена за добијање једничног производа
или услуге, или се рачуна као број производа или услуга у једииници времена.
Рентабилност: представља однос дохотка који се остварује радом предузећа према
укупним основним и обртним (ангажованим) средствима .
Ликвидност: представља однос укупних обртних средстава предузећа према оном делу
обртних средстава која су уложена у залихе готових производа и потраживања од купаца.
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4. УТИЦАЈ МЕРА СМАЊЕЊА РИЗИКА НА ЕКОНОМСКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ У
РЕПРЕЗЕНТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (УЗОРКУ)

Радна
организација

Разматрање нивоа ризика и њихово смањење на прихватљив ниво је ураёено за два
предузећа Пилцовом методом . То су:
1.» Моз Глас« К. Станковића бб Нови Сад и
2. " Риболовачки савез Војводине " ул. Ђоке Мијатовића бр. 16 Нови Сад,
Подаци су преузети из пројекта о процени ризика који је сачинила Висока техничка школа
из Новог Сада.
У наредној табели су приказани неприхвтљиви ризици и мере за њихово смањење на
прихватљив ниво. Таблица је организована тако да приказује поменуте ризике разврстанне према
: предузећима, радним местима, мерама за смањење ризика, и нивоима смањеног ризика.
Радно Процењ Мере
за
смањење Ниво
место
ени
ризика
ризика
ризик
након
увођења
мера за
смањење

пескарење

Висок

Бушење стакла

Низак али
постоји

-кожне рукавице

Висок
Моз- Глас К. Станковића бб Нови Сад
.»Алба « Војвоёанска 10 Сомбор

чишћење пода
-заштитна обућа

-натпис упозорења
- заштитна маска
Радно одело
причвршћено уз тело и
руке.
Радне рукавице
-Заштитне кожне
рукавице
-редовно чишћење
радног места
-одлагање предмета
-Дневна провера
уземљења машине и
изолације доводног
кабела
-Обућа са гуменим
ёоном
-Налепница упозорења
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висок

радник – рибочувар (рад на терену)

"Риболовачки савез Војводине д.о.о." ул. Ђоке
Мијатовића бр. 16 Нови Сад

Резање стакла

Висок

-Поставити додатно
осветљење, које ће се
користити ако се укаже
потреба
-редовно чишћење
радног места
-одлагање предмета на
предвиёена места у
радионицама и
магацинима
-Дневна провера
уземљења машине и
изолације доводног
кабела
-Обућа са гуменим
ёоном
-Налепница упозорења
- заштитно
(одговарајуће) радно
одело
- омогућити радницима
промене одела у случају
промене температуре и
других климатских
услова
- организовати рад тако
да не долази до
конфликта рибочувара и
странки
(на критичним задацима
истовремени рад више
чувара, семинар из
управљања
конфликтима)
- прслук за спасавање од
дављења.
-доатна обука из
руковања оружјем

Низак али
постоји

Низак али
постоји

Таб.1. Мере за смањење ризика на прихватљив ниво

5.

ДИСКУСИЈА

На основу узорка у којем су се нашле две радне организације из групе малих и средњих
предузећа од који је једна непроизводна и избором типичних радних места са повећаним ризиком,
се може уочити да предложене мере које смањују ризик на прихватљив ниво се могу поделити на
организационе и материјалне. Прегледом набројаниих организационих мера као што су : додатна
обука из руковања оружјем, организовање рада тако да не долази до конфликта рибочувара и
странки, одлагање предмета на предвиёена места или редовно чишћење радног места немају
никакав утицај на ликвидност, док на економске показатеље продуктивност, економичност и
рентабилност имају позитиван директан или индиректан утицај кроз виши квалитет производа и
услуга. Негативног утицаја на пословање нема, обзиром да се не повећавају трошкови привредних
и других активности.
Мере смањења ризика које захтевају интервенције у материјалној сфери су: поставити
додатно осветљење, које ће се користити ако се укаже потреба, обућа са гуменим ёоном, натпис
упозорења и кожне рукавице. Такве мере су довољне да се ризик смањи на прихватљив ниво уз
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минимална улагања која су на наивоу 100.000 динара. Основна и обртана средства поменутих
радних организација, односно њихови пословни фондови, су у распону од 10.000.000 до
100.000.000 динара уз значајни доходак.
Директан утицај улагања од 100.000 динара на економичност и рентабилност је на нивоу
испод 1%, док је индиректни утицај позитиван обзиром да боље опремљени радници имају већу
продуктивност што директно утиче на економичност и рентабилност. На продуктивност такво
улагање има позитиван утицај обзиром да радници који имају боље и безбедније услове за рад
имају већи учинак.
Материјална улагаања за смањење ризика немају утицај на ликвиднос, осим ако не
предпоставимо да због проблемима са ризиком у предузећу, не доёе до пада квалитета производа
и услуга што би се могло одразити на пораст залиха готових производа.
6.

ЗАКЉУЧАК

Добро направљен акт о процени ризика за неко предузеће не утиче негативно на
економске показатеље, тако да не угрожава опстанак или пословање предузећа. Разлог за то је
што постоји простор за смањење ризика у оквирима организационих мера или мера које захтевају
минимална улагања, како би се ризик на критичним радним местима свео на прихватљив.
Утицај смањења ризика је директно позитиван на продуктивност, а индирекно на
економичност и рентабилност док на ликвидност нема утицај.
Следећи корак за смањење ризика на радним местима у нашим предзећима би био скопчан
са већим материјалним улагањима кроз увоёење нових безбеднијих технологија, али се то може
остварити тек кад предузећа довољно ојачају да могу да поднесу терет трошкова који би
омогућили највиши ниво безбености и здравља на раду свим запосленима.
7.
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АНАЛИЗА ИЗВОРА И УЗРОКА ПОВРЕДА НА РАДУ
И ЊЕН УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ РЕВИЗИЈЕ
АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
Мирослав Грујић1, Дејан Петровић2
grujamiki@gmail.com, dpetrovic@tf.bor.ac.rs
РЕЗИМЕ
На површинском копу „Велики Кривељ“, Акт о процени ризика је ураёен 2008. године. При изради
акта о процени ризика односно при утврёивању нивоа ризика за свако радно место узимане су у обзир и
повреде на раду, али само квантитативно, односно узимана је учесталост повреда у последњих 5 година. У
току је ревизија Акта о процени ризика у коју се укључује комплетна анализа повреда на раду узимајући у
обзир тежину повреде (лака, тешка), чињеницу да ли се ради о појединачној или колективној повреди а
најзначајнији фактори су извор и узрок повреде. У плану је да се у сарадњи са службом медицине рада у
ревизију акта о процени ризика укључе и параметри везани за професионалне болести и болести у вези са
радом.
У овом раду дата је анализа најутицајнијих фактора који утичу на повреёивање запослених и њихов
утицај на ревизију Акта о процени ризика.
Кључне речи: ризик, повреда на раду, узрок повреде, извор повреде

ANALYSIS OF SOURCES AND CAUSES OF INJURY
AT WORK AND ITS IMPACT ON QUALITY
OF AUDIT RISK ASSESSMENT ACT
ABSTRACT
Risk assessment act on open pit ''Veliki Krivelj'' has been done in 2008. In preparing the document on risk
assessment and determine the level of risk for the each working place is taken into account the number of injuries,
but only quantitatively and it was taken as the frequency of injuries over the past 5 years. Risk assessment act is in
reviewing currently which includes a full analysis of injuries, taking into account the seriousness of injury (mild,
severe), the fact that is talking about individual or collective injury and the most important factors are the source
and cause of injury. Plan is that in cooperation with the Occupational Health Service to review the risk assessment
act include the parameters related to occupational diseases and diseases related to work.
In this paper are given analysis of the most influential affecting employee injury and their impact on audit
of risk assessment act.
Key words: risk, injury at work, injury cause, injury source

1.

УВОД

Површински коп „Велики Кривељ“ је највећи производни погон у саставу Рудника бакра
Бор. На овом површинском копу се откопава сулфидна руда бакра. Организационо се састоји од
три одвојене целине: површинског копа, транспортног система јаловине и радионице борског
копа. Физички, површински коп и транспортни систем за јаловину представљају једну целину а
радионица је потпуно издвојена. Овај погон је распрострањен на неколико квадратних
километара, има око 500 запослених и то око 420 на површинском копу и транспортном систему
за јаловину док у радионици борског копа има око 80 запослених.
У овом раду су обраёене повреде на површинском копу и транспортном систему за
јаловину без радионице борског копа. Анализиране су повреде које су се десиле у току 6
календарских година од 2005. године до 2010. године.
Акт о процени ризика за сва радна места на Површинском копу „Велики Кривељ“ је
ураёен 2008. године у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС,
1РББ-Рудници Бакра Бор, кестенова 8, 19 210 Бор
2 Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19 210 Бор
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бр. 101 од 29.11.2005. године и Правилником о начину и поступку процене ризика на радном
месту и радној околини («Сл. гласник РС», бр. 27/06). Повреде на раду су при доношењу акта о
процени ризика анализиране, али само квантитативно, узимане су у обзир само бројке. У складу
са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини следи
ревизија поменутог акта.У тој ревизији ћемо покушати да повреде на раду анализирамо
квалитативно, посебно у смислу извора и узрока повреёивања као и у зависности од тежине
настале повреде на неком радном месту јер сматрамо да су ови фактори од суштинског заначаја за
процену опасности која може изазвати повреду на том радном месту.
2.

АНАЛИЗА ПОВРЕДА

У анализираном периоду се десило 97 повреда, што значи да се годишње дешавало у
просеку по 16, 2 повреде што је 3, 8% повреёених у односу на укупан број запослених. Овај
проценат повреёених на први поглед изледа велики јер се годишње повреди сваки 25-и запослени.
Меёутим, ако се узме у обзир природа посла, чињеница да се највећи део активности одвија на
отвореном без обзира на метереолошке услове, недовољан број извршилаца у односу на број
машина и уреёаја, обим производње, итд., сматрамо да је овај број повреда прихватљив, посебно
што је више од 83% лаких повреда и нема ни једне смртне повреде.
Најмање повреда се десило 2006. године, 8 а највише 2010. године, 22 повреде. На
месечном нивоу највише, 6 (шест) повреда се десило у новембру 2005. године, док се укупно
гледано, рачунајући цео анализирани период највише повреда дешавалу у фебруару месецу, 14 а
најмање у септембру, две повреде. У зимским месецима се дешавало око 55% повреда у односу на
45% повреда у летњем периоду што указује да атмосферски и климатски услови имају умерен
утицај на повреёивање запослених на Површинском копу „Велики Кривељ“.
У табели 1. и на слици 1. је дат преглед повреда на раду на Површинском копу „Велики
Кривељ“ у зависности од извора који је повреду изазвао. Шифре и дефиниције извора повреда су
узете из „КЛАСИФИКАЦИЈА НЕСРЕЋА НА РАДУ ПРЕМА МАТЕРИЈАЛНОМ УЗРОЧНИКУ –
ИЗВОР ПОВРЕДА“
Табела 1: Pregled povreda prema izvoru nastanka
Шифра
122
131
162
165
167
169
214
216
232
234
312
319
342
361
362
421
511

Извор
Ременици, зупчаници
Механичке пресе
Бушилице (истражне и
експлоатационе)
Утоварне машине
Машине радилице у столарској
струци
Рударске машине
Витла
Tранспортери
Камиони
Моторна возила (остала)
Судови под притиском без
ложишта
Судови под притиском (остало)
Електричне инсталације
Ручна оруёа са механичким
покретањем
Ручна оруёа без механичког
покретања
Прахови (са изузетком
експлозива)
Атмосферски услови

2005

2006

2007

2008

2009
1

2010
1
1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

2
1
1
8
1

1
1

1
3
1

1

1

1
1

1
1
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3

3
1

1

1

1
3

1

2

1

7

1

1

4

4

512
521
523
524
526
527
528
529
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Простори за рад и пролази
(спољна средина)
Tле
Степаништа
1
1
2
2
Остали простори за рад и пролаз
1
(унутрашња средина)
Фактори средине-пад на истом
8
3
1
3
нивоу
Пад са једног нивоа на други
3
1
1
2
Пад предмета на човека
3
1
4
4
Остало (Унутрашње средине)
1
1
19

8

10

20

1

1
1
1

1
7

2

3

1

2

18

3

2
3

12
15
2

18

22

97

Слика 1: Дијаграм повреда према извору настанка

Овде видимо да је највише повреда изазвано „падом на истом нивоу“ 18 повреда, „падом
предмета на човека“ 15 повреда и „падом са једног нивоа на други 12 повреда. Ова три извора
обухватају скоро 50% свих повреда. Ове повреде су најчешће последица пада због клизања или
саплитања па је потребно анализирати квалитет обуће запослених и стање радилишта у смислу
уредности без непотребно набацаних предмета. Проценат повреда изазваних овим зворима нису
прихватљиви.
Нешто мањи проценат повреда су изазвали „камиони“ 8 повреда и „ручна оруёа без
механичког покретања“ 7 повреда што је последица тога да је на Површинском копу „Велики
Кривељ“ најзаступљенија рударска машина управо камион а у одржавању рударске механизације,
ручна оруёа без механичког покретања најзаступленија. Проценат повреда изазваних овим
изворима су прихватљиви.
Остали извори повреёивања су занемарљиви.
У табели 2. је дат преглед повреда на раду на Површинском копу „Велики Кривељ“ у
зависности од узрока који је повреду изазвао. Шифре и дефиниције узрока повреда су узете из
„КЛАСИФИКАЦИЈА УЗРОКА НЕСРЕЋЕ (РАЗЛОГ ДЕШАВАЊА НЕСРЕЋЕ)“
Овде је јасно изражено да је у највећем броју, чак 66% случајева, „кривац“ настанка
повреда „нерационалан и несигуран начин рада – непажња“ 64 повреде. Следе „остали разлози –
непажња другог, лош квалитет материјала, случајност, туча итд.“, 12 повреда, „неисправно
изграёена, односно опремљена или нередовно одржавана радна просторија и радилиште“, 7
повреда и „лоша организација рада (групни рад)“, 6 повреда.
Карактеристика ова четири узрока који су заједно изазвали 92% повреда је та да су
директно последица људске (не)пажње што је свакако поражавајући податак. Остали извори
повреёивања су занемарљиви.
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Табела 2: Преглед повреда према узроку настанка
Шифра
63

65

71
72
73

74

77

78

85

Узрок
Неисправност ручног алата на
механички погон
Неисправно изграёена,
односно опремљена или
нередовно одржавана радна
просторија и радилиште
Виша сила - елементарна
непогода
Нерационалан и несигуран
начин рада - непажња
Лоша организација рада
(групни рад)
Замор због сувише дугог или
прековременог рада,
некоришћење кратких одмора
и брз темпо рада
Недостатак одговарајућег
професионалног искуства
(само приучен, неправилан
рад и слично)
Кршење прописа о
сигурности због непознавања
или неупућености у опасност
Остали разлози - непажња
другог, лош квалитет
материјала, случајност, туча
итд.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

14

1

7

8

4

2

14

18

1

1

19

1

8

3

10

20

18

3

7

3

3

3

64

1

6

1

1

2

2

1

1

8

12

22

97

Анализом података о повредама на раду на површинском копу утврёено је да смртних
повреда није било као и да је заступљеност тешких повреда мали, односно 18 тешких повреда од
97 повреда укуно, процентуално 19% лаких и 81% тешких повреда. Оваква расподела повреда по
тежини је прихватљива.
Ураёена анализа броја повреда према повреёеном делу тела указује да су запослени
највише повреёивали ноге, 45 повреда, што је у вези са ранијим коментаром да је највећи број
повреда последица клизања и саплитања. Имамо и значајан број повреда руку што је такоёе у вези
са тим да је било доста повреёивања ручним орёима, или процентуално 11% тело, 18% глава, 25%
рука и 46% нога. Подаци о повредама не дају никакве посебне законитости у вези са старосном
структуром радника, без обзира што је највише повреёених старости измеёу 36 и 40 година, 19
повреда а најмање измеёу 56 и 60 година, само једна повреда. То се у ствари поклапа са
старосном структуром запослених на Површинском копу „Велики Кривељ“, односно највише
запослених је у животном добу измеёу 36 и 40 година а најмање измеёу 56 и 60 година. Закључак
је да се расопдела повреда према старосној структури поклапа са самом старосном структуром
запослених.
Највише повреёених на Површинском копу „Велики Кривељ“. је са радним стажом од 26
до 30 година а најмањи са радним стажом од 36 до 40 година.
Гледано по данима у недељи, највећи број повреда десио у четвртак, 22 повреде док се
осталим данима десио уједначен број повреда. За овакву расподелу повреда по данима у недељи
нисмо нашли ниједан рационалан разлог те смо дошли до закључка да је овај фактор сасвим
случајан.
На Површинском копу „Велики Кривељ“ се ради у четворобригадном систему у три смене
по 8 сати, од 7:00 до 15:00; од 15:00 до 23:00 и од 23:00 до 7:00 наредног дана.
Највећи број повреда десио у 7. и 8. сату рада док је на другом месту број повреда у 3. и 4.
сату рада. Оваква расподела има логично објашњење, јер се у 3. и 4. сату рада најобимније и
најинтензивније активности, посебно у делу одржавања рударске механизације. Велики, односно
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највећи број повреда у 7. и 8. сату радне смене је последица замора и смањене концентрације
запослених и то посебно оних у непосредној производњи. Имамо заначајан број повреда које су
настале при напуштању рударских машина или напуштању радилишта. Није могуће тачно
утврдити који је проценат од ових 30 повреда које су се десиле у 7. и 8. сату радне смене
последица смањене концентрације због умора.
3.

ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА НОСИВОСТИ ПРЕКО 60 T

За приказ анализе која ће се примењивати при ревизији акта о процени ризика, одабрали
смо радно место под редним бројем 017 - Возач тешких камиона носивости преко 60 t. На
Површинском копу „Велики Кривељ“ има 59 запослених који обављају послове возача тешких
камиона носивости преко 60 t.
У анализираном периоду се десило 7 (седам) повреда од којих су две тешке и 5 (пет)
лаких, што је 2% повреёених у односу на укупан број возача. Овај број повреёених је, узимајући у
обзир да је однос лаких и тешких повреда 5:2 и чињеницу да нема смртних повреда, прихватљив.
Да бисмо боље разумели услове настанка повреда даћемо кратке описе насталих повреда:
- Приликом утовара џакова соли у камион, радник се оклизнуо са џаком, пао на лице и
лакше повредио горњу усну.
- Приликом силаска са ДЕ камиона, пао са степеништа на леву страну и лакше повредио
лево колено и лево раме.
- При уласку у купатило, незгодно стао на степеник, пао и том приликом теже повредио
леви скочни зглоб.
- Приликом силаска са ДЕ камион УН-38, оклизнуо се са степеништа, незгодно стао на
десну ногу и лакше повредио десни скочни зглоб.
- Возећи цистерну за обарање прашине на путевима дошло је до превртања исте. Возач
је искочио из цистерне и при том задобио тешке повреде главе и тела.
- Приликом силажења са ДЕ камиона Е-42 возач се оклизнуо на степеништу, ударио
десном ногом у степеник и лакше повредио потколеницу.
- Приликом пењања на ДЕ камион Б-50 возач се оклизнуо, пао на земљу и лакше
повредио десну ногу.
Анализирајући ове описе видимо да се две од 7 (седам) десило ван радног места возача.
Прва се десила при обављању помоћних послова утовара соли а друга на крају смене приликом
уласка у купатило. Чак 4 (четири) повреде су настале приликом силажења или пењања у камион
као последица клизања на степеништу камиона. Све 4 (четири) повреде су лаке повреде. Ово се
процентуално поклапа и са укупним бројем повреда на Површинском копу „Велики Кривељ“ где
смо утврдили да највећи број настаје као последица клизања или саплитања. Радно место под
редним бројем 017 - Возач тешких камиона носивости преко 60 t је у изради акта о процени
ризика, процењено као радно место са повећаним ризиком због повећаног нивоа буке (22.1 –
физичке штетности (бука)) и због других штетности које утичу на здравље возача а односе се на
оштећење кичме приликом вожње на неравним пуревима (29 – друге штетности које се појављују
у радном процесу, а које могу да буду узрок повреде на раду, професионалних обољења или
обољења у вези са радом).
За смањење утицаја ових фактора, по Акту о процени ризика наложене су следеће мере: Обавезна употреба антифона,
- Дихтовање кабина возача и
- Квалитетно одржавање транспортних путева.
Примењивана формула за бројчано утврёивање нивоа ризика за сваки појединачни фактор
је била:

где су:
I – вероватноћа појављивања,
Iа – могућност појављивања,
II – критеријум здравља и безбедности на раду,
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III – поштовање закона и прописа и
IV – односи са окружењем.

Табела 3: Вероватноћа појављивања
I – вероватноћа појављивања
Екстремно редак (једном у 20 год)
Редак догаёај (једном у 5 год.)
Чест догаёај (једном годишње
Врло чест догаёај (више пута годишње)
Изузетно чест догаёај (више пута месечно)
Iа – могућност појављивања
Врло ретко (до 20%)
Ретко (од 20 – 40%)
Повремено (од 40 – 60%)
Често (од 60 – 80%)
Врло често (од 80 – 100%)

Оцена
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x

Табела 4: Критеријум здравља и безбедности на раду
II – критеријум здравља и безбедности на раду
Занемарљив утицај
Веома мали утицај
Мали утицај
Умерен утицај
Озбиљан утицај
Критичан утицај

Оцена
x
x
x
x
x
x

Табела 5: Поштовање закона и прописа
III– поштовање закона и прописа
Не постоји законска регулатива
Постоји законска регулатива која се поштује
Постоји законска регулатива која се делимично поштује
Постоји законска регулатива која се поштује уз потешкоће
Постоји законска регулатива која се не поштује

Оцена
x
x
x
x
x

Табела 6: Односи са окружењем
IV – односи са окружењем
Занемарљив утицај
Мали утицај
Умерен утицај
Озбиљан утицај
Критичан утицај

Оцена
1
3
5
7
10

Табела 7: Оцена ризика
ОЦЕНА РИЗИКА
Незенатан
Допустив
Умерен
Повећан
Знатно повећан
Недопустив

Фактор
1 -10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60

203

Прихватљив
ризик
Неприхватљив
ризик

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

При ревизији акта о процени ризика измениће се критеријуми I – вероватноћа
појављивања и IV – односи са окружењем.
У критеријуму I – вероватноћа појављивања ће се увести корективни коефицијент t, у
зависности од тежине повреде који ће имати следеће вредности:
- лака повреда........1,
- тешка повреда.....2 и
- смртна повреда....4.
Овај критеријум ће имати вредности
, у опсегу од 1 до 20.
Критеријум IV–односи са окружењем ће добијати вредности
, где су:
i- извор настанка повреде (вредности од 1 до 5) и
u - узрок настанка несреће (вредности од 1 до 5), тако да ће О имати вредности измеёу 1 и
25.
Вредности за i и u ће се узимати из табеле 8 која је последица табела 1. и 2. а зависиће од
процентуалног учешћа одреёеног извора или узрока повреёивања у односу на укупан број
повреда.
Табела 8: Оцена ризика
Извор повреёивања у %
0-3
4-6
7-9
10 -12
преко 12
Узрок повреёивања у %
0-3
4-6
7-9
10 - 12
Преко 12

Оцена - i
1
2
3
4
5
Оцена - u
1
2
3
4
5

Обзиром на измене параметара у формули 1. по којој је оцена ризика имала вредности
измеёу 1 и 60, добићемо формулу 2. чије ће вредности бити измеёу 1 и 200 .
Вредности из табле 7 су промењене, а нове вредности су дате у табели 9.
Табела 9: Укупна оцена ризика
Ниво ризика

Фактор ризика
1 - 20
21 -40
41 - 60
61 - 100
101 - 150
151 - 200

Незенатан
Допустив
Умерен
Повећан
Знатно повећан
Недопустив

Прихватљив
ризик
Неприхватљив
ризик

Узимајући у обзир коришћење свих утицајних фактора као што је напред образожено
долазимо до следеће оцене ризика разматраног радног места (017 - Возач тешких камиона
носивости преко 60 т) под редним бројем 10- могућност клизања или спотицања (мокре или
клизве површине) утврёен је ризик:
што је по табели 7. спадало у допустив, односно прихватљив ризик.
У конкретном случају имамо 5 лаких и две тешке повреде, тако да је корективни
коефицијент t = 1. Извори су 526 и 527 где и један и други процентуално имају вредност изнад
12%, док је узрок 72, он такоёе има заступлјеност изнад 12%. Овде i и u имају максималне
вредности 5, тако да је
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Укупни ниво ризика је:
повећан, односно неприхватљив ризик.
4.

што по табели 9. спада у

ЗАКЉУЧАК

Ризик од повреёивања радника за поједина радна места на Површинском копу
„ВеликиКривељ“ није довољно посвећена пажња изворима и узроцима поверёивања. Детаљним
разматрањем конкретног примера показали смо да новим приступом процењивања ризика нема
великих разлика у висини фактора ризика, мада за доста радних места прелази из прихватљивог у
неприхатљив. Већи значај, оваквим пристипом, је у томе да се детаљније сагледају утицајни
фактори и да се скрене пажња, како послодавцу тако и запосленима, на њихову важност и утицај
на појаве повреда.
У обраёеном случају, за радно место возача тешких камоиона доказана је важност оваквог
приступа анализи повреда. Под редним бројем 10-могућност клизања или спотицања, утврёен је
ниво укупног ризика 28, што је по табели 7 био умерен, односно прихватљив ризик, па
послодавац није узимао у обзир значај овог фактора и није предузимао мере за смањење ризика.
Новим приступом је утврёен ниво ризика 65, што по табели 9, спада у повећан, односно
неприхватљив ризик, па је послодавцу предложено да предузме следеће мере:
- поставити табле упозорења –ПАЗИ КЛИЗАВО;
- квалитетно одржавати радне просторије и пролазне путеве радника;
- обезбедити квалитетна лична заштитна средства (обућа).
Ако би се овакав начин приступа процени ризика прихватио у пракси, утицајем на главне
факторе који доводе до повреёевања, знатно би се смањио ниво ризика, а самим тим и број
повереда.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

ЛИТЕРАТУРА

В. Јовичић, М. Миљковић, Ј. Нујић, Х. Уљић, М. Вукић: Сигурност и техничка заштита у
рударству, Тузла 1987;
Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС, бр. 101 од 29.11.2005.
године;
Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини («С.
гласник РС», бр. 27/06).
Правилник о садржини и начину издавања листе о повреди на раду, Службени гласник РС,
бр. 2/92;
Књига виденција повреда на раду ПК „Велики Кривељ“

205

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПОМОЋУ СЕРВЕРА
MICROSOFT ISA 2006 У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ВТШСС У НОВОМ САДУ
Наташа Субић1
subic@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
Како се показало да се процена ризика коју је развила ВТШСС, може успешно применити и на
информациони систем, тако се даље отвара могућност управљања процењеним ризиком једног
информационог система. Методом процене ризика на информациони систем ВТШСС у Новом Саду
идентификовани су елементи над којима је потребно применити мере за смањивање, спречавање и
отклањање ризика и дате мере за смањење ризика[1].
Применом датих мера за смањење ризика и поновном контролом закључило се да постоји и даље
повећан ризик у мрежи рачунара треће групе – студенти. Циљ овог рада је да постигне сигурност
информација у трећој дефинисаној мрежи, група рачунара у рачунарским учионицама, кроз три главна
аспекта: поверљивост, интегритет и расположивост. Препознате су нове опасности у информационом
систему и дате мере за смањење ризика.
Кључне речи: процена ризика, информацини систем, МS ISA 2006

MEASURES TAKEN TO REDUCE THE RISK WITH
MICROSOFT ISA SERVER 2006 AS A FUNCTION OF INFORMATION
SYSTEM THE SCHOOL2 NOVI SAD
ABSTRACT
As it turned out that the risk assessment developed by The Higher Education Technical School of
Professional Studies could be applied to the information system, and further opens the possibility to control the
estimated risk of an information system. Method of risk assessment for information system VTŠSS in Novi Sad
identified the elements of which is necessary to apply measures to reduce, prevent and eliminate risks and provide
measures to reduce risk [1].
Using the given measures to reduce risk and control re-concluded that there is still an increased risk in the
computer network of the third group - the students. The aim of this paper is to obtain security information defined
in a third network, a group of computers in computer classrooms, three main aspects: confidentiality, integrity and
availability. Recognize the new threats in the information system and provide measures to reduce risk.
Key words: risk assessment, Information System, MS ISA 2006

1.

УВОД

Информациони систем је интегрисани скуп компоненети за сакупљање, снимање, чување,
обраду и преношење информација. Основне компоненте информационих система су хардвер и
софтвер рачунара, базе података, телекомуникациони системи и технологије, људски ресурси и
процедуре, односно методологије процесовања и преношења информација. [3]. Информациони
системи нуде операциону подршку, имплементирање сазнања и подршку у раду. Управо због
њихове сложене структуре и података, безбедност информационих система је веома важна.
2.

БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Све већи проблем и ограничавајући фактор развоја и примена рачунарских система
постаје безбедност информационих система.
У информационом систему Високе техничке школе рачунарске конфигурације су
организоване у три независне мреже:
- службе (ИС1-службе);
1
2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
The Higher Education Technical School of Professional Studies
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- кабинети (ИС-кабинети);
- студенти (ИС-студент).
Када је у питању безбедност ИС-а рачунари из прве две групе, у службама и кабинетима,
захтевају високу безбедност, нарочито у погледу информација и података који се чувају на њима.
Ту безбедност им обезбеёује антивирусни програм који је предложен као једна од мера за
редукцију ризика[2]. Што се може видети на слици1.

Слика1: приказ ИС после примене мере за редукију ризика

Применом датих мера за редукцију ризика у трећој групи рачунара студенти (ИС-студент)
утврдило се да није довољна примена предложених мера, већ се мора поново извршити процена
ризика за новонастале опасности и елементе.
3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ВИСОКЕ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
Управљање ризиком је дефинисано као процес идентификовања, контроле и смањивања
ризика. То је у ИС-у управљање системом заштите; обухвата технике управљања помоћу
управљачких, оперативних и техничких контрола система заштите, и примењује се на систем
физичке и логичке заштите ИСВТШ2 са јединственим циљем одржавања ризика на прихватљивом
нивоу. Зато су ресурси за управљање ризиком истовремено и главни реусурси за управљање
системом заштите. Управљање ризиком је у суштини проактивни приступ за реаговање, контролу,
ублажавање и одржавање ризика на прихватљивом нивоу. Процес одржавања прихватљивог
нивоа ризика за систем заштите информација ВТШСС спроводи се уз помоћ антивирусног
софтвера и сервера Microsoft ISA 2006.

Слика2: приказ ИС који одржава ниво ризика на прихватљивом нивоу

У односу на обезбеёивање квалитета информација у ИС, MS ISA 2006 као најзначајнијег
објекта система, довољно је да системи заштите информација обезбеде заштиту три кључна
својства квалитета информација:
- Интегритет – својство информација које одражава суштински неизмењен облик
информација у односу на неко фиксно стање;

1
2

ИС – информациони систем
Информациони систем Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду
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Поверљивост – својство информација које одражава немогућност откривања и
приступа информацијама неовлашћених лица, модула или процеса
- Расположивост информација – својство система у којем су информације доступне
заинтересованим корисницима када је то потребно.
За разумевање места и улоге система заштите у општем контексту ИСВТШСС, на слици 3
илустован је модел заштите система и меёусобни односи његових компоненти[3]:
-

Слика 3: модел заштите система и међусобни односи његових компоненти

На слици 3 може се видети да MS ISA 2006 као објекат у систему заштите има контролну
улогу. Систем заштите ИС - студент штити рачунаре система од претњи – потенцијалних фактора
ризика за објекте заштите. Већа пажња усмерава се на намерне малициозне претње и људске
активности од стране корисника (агенти претњи). Агенти претњи – Ентитети (лице, софтвер) који
су способни да намерно или ненамерно покрену неки догаёај, искористите рањивости система и
компромитују систем заштите и нанесу штету.
MS ISA 2006 успоставља вредности и одговоран је за заштиту објеката ИС-студент.
Стручно лице у процесу анализе ризика, анализира могуће претње, процењује и одреёује
која од њих је примењива у окружењу. Резултати анализе су ризици. Ова анализа може
обухватити избор различитих заштитних мера за ублажавање ризика на прихватљив ниво.
Контроле заштите (заштитне мере и методе) инсталирају се да смање рањивости система,
ублаже, спрече или избегну претње и испуне захтеве политике безбедности ВТШСС. У ове
захтеве би првенствено уврстили неометано и квалитетно извоёење наставе у рачунарским
учионицама, тј. у мрежи рачунара ИС-студент.
Преостале елементе рањивости у опсегу прихватљивог преосталог ризика предавач у
оквиру ИС-студент настоји минимизирати свим расположивим мерама и методама. После
предузимања заштитних мера и метода, агенти претњи могу искористити преостале рањивости,
што представља преостали ризик на прихватљивом нивоу, којег ВТШСС у непрекидном процесу
управљања ризиком и цикличном процесу евалуације заштите увек настоји смањити.
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Малициозне претње које угрожавају безбедност ИС-студент контролише антивирусни
програм као једна од предложених мера за смањење ризика [1]. Док се ова предложена мера није
добро показала код претње коју претставља активности од стране корисника.
4.

ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

Током наставе и рада у ИС-студент показало се да није довољна само заштита
антивирусним софтвером. Ова спроведена заштита обезбеёивала је систем од малициозних напада
од стране корисника типа:
- Рад са зараженим фајловома
- Препознавање ауторан инстанце
- Програми за преузимање лозинке и праћење рада и сл.
Али није контролисала рад корисника за рачунаром нарочито у погледу преузимања
фајлова са Интернета и преглед Интернет садржаја. Ово се идентификовало као рањивост ИСстудент и претња која угрожава поверљивост и расположивост информација, и умањује квалитет
рада у учионицама. Препознат су ризици код следећих опасности и слабости ИС-студент:
- Отвореност система за преузимање свих садржаја са Интернета
- Ометање у спровоёењу наставе
Предложена мера је инсталација сервера за контролу преузимања садржаја са интерента и
доступност интерент локација. Microsoft ISA 2006 сервер помаже при заштити ИТ окружења од
Интернет претњи током пружања брзог и сигурног приступа корисницима апликација и података.
Microsoft ISA Server садржи све карактеристике, firewall-a који ради на апликационом
нивоу који штити ИС-студент од напада како споља тако и из изнутра. ISA Сервер изврша дубоку
контролу Интернет Протокола као што је Hipertext Transfer Protokol (HTTP), омогућујући
детектовање многих напада. Предложене су следеће мере заштите:
- Заштита мреже од екстерних и интерних Интернет претњи – ВТШСС настоји да
елиминише штетне ефекте напада коришћењем интелигентних алата за скенирање и
блокирање штетног садржаја, фајлова и веб сајтова, као што је приказано на слици 3.
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Слика 4.: Неки од прозора на којима је подешено контролисање Интернет садржаја

-

Заштита окружења, како интерно тако и екстерно, од Интернет претњи - својом
хибридном proxy-firewall архитектуром, инспекцијом садржаја; као што је приказано
на слици 5.

Слика 5.: Неки од прозора на којима је подешена инспекција Интернет садржаја

Применом предложених мера и поновном провером установило се да:
- ISA Server 2006 олакшава управљање и заштиту рачунарске мреже ИС-студент;
- Ниво ризика је минималан;
Систем је затворен;
Преузимање садржаја са Интернета је сведено на минимум;
Ометање у спровоёењу наставе је минимално.
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Препозната су нова стања ситема:
Настава је веома често онемогућена;
Немогућност прегледа садржаја са Интернета који су предвиёени наставним
градивом и приступа студената неким од mail-ова.
Предложене мере су:
- Приступ свим садржајима Интернета са рачунара који су за катедром, као што је
приказано на слици 6.

Слика 6.: Прозор на ком је подешен отворен систем рачунарима за катедром

- Рачунарима који су за катедром могу приступати само лица која одржавају наставу
- Проширење mailing листе
Применом предложених мера ризик је прихватљив а настава се изводи неометано.
Предлаже се константно праћење појава евентуалних нових слабих тачака система због могуће
појаве нових опасности које до сада нису биле актуелне па самим тим ни препознате.
5.

ЗАКЉУЧАК

Идентификовањем опасности које утичу на смањење квалитета информација утврдило се
да постоји ризик који није прихватљив. Потпуна отвореност система према интернету без
контроле садржаја чини да је ниво ризика висок.
Ова идентификовна опасност се предложеним мерама и контролисањем саобраћаја
помоћу Microsoft ISA Server-а редуковала. Контролом и смањивањем ризика се утицало на
поверљивост и расположивост информација.
Може се закључити да је управљање ризиком у ИСВТШСС довело до веће сигурности
информација и података ИС и квалитетније наставе.
6.
[1]

[2]

[3]
[4]
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РЕЗИМЕ
Овај рад се бави питањима правног аспекта безбедности и заштите информационих система,
односно њихове основне вредносне јединице – заштите података. Спрега информационих и
комуникационих технологија, која нам је данас доступна, има потенцијал да понуди приступ комплетном
знању и изворима знања. Сведоци смо експанзије у развоју информационих технологија и примене у свим
сферама друштва. Појам безбедности и заштите информационог система је веома широк и комплексан јер
се, у крајњем случају, циљ безбедност и заштите информационог система своди на заштиту података који
заједно са експанзијом знања, у којој се налазимо, рапидно еволуирају и чија се количина свакодневно
увећава. У области информационе технологије се развијају методе за процену ризика информационих
система у циљу заштите података и унапреёења мера за заштиту информационих система уопште. Сигурно
је да су при томе меёународни стандарди за безбедност информација од велике помоћи, но врло битан
елеменат је и правни аспект безбедности и заштите података, те се у овом раду указује на појам и објекте
заштите података посматране кроз призму правне регулативе у тој области, како у свету, тако и у нашој
држави.
Кључне речи: безбедност, заштита, информациони систем, подаци, регулатива, право

SECURITY AND PROTECTION OF INFORMATION
SYSTEMS – LEGAL ASPECTS
ABSTRACT
This study deals with the questions of legal aspects of security and protection of information systems, or
more exactly, of their basic value unit – the protection of data. The unity of information and communication
technologies that is available to us nowadays has the potential to offer access to overall knowledge and its sources.
We have been the witnesses of the expansion of information technologies and their use in all aspects within a
society. The notion of security and protection of information system is very broad and complex because the aim of
the above mentioned protection is to secure data which, in turn, evolve rapidly and magnify on a daily basis due to
the current expansion of knowledge. Methods have been developed within the information technology in order to
estimate the risk of information systems, so to protect data and to improve the ways of protecting the information
systems in general. In addition to this, it is for sure that the international standards for the security of information
are of significant help. However, one more very important element is the legal aspect of security and protection of
data. This study points out the notion and the objects of data protection seen through the prism of related legal
regulations in the world, as well as in our country.
Key words: security, protection, information system, data, regulations, law

1.

УВОД

„По садашњој стопи умножавања знања и научних открића, укупна сума знања којим ће
располагати човечанство, биће четири пута већа од оног момента када дете које се сада рађа
буде завршило факултет. Кад то дете буде навршило 50 година живота укупна количина знања
увећаће се 62 пута, а 97% знања у том тренутку биће откривено после његовог рођења". [1]
Свако, било ког узраста, било где и било када ће у блиској будућности бити у стању да
приступи комплетном знању и изворима знања. Полазећи од чињеница да је доступност
информација у експанзији, да је информација већ одавно постала «најскупља роба», односно
свима већ познатој крилатици «Ко поседује информацију, поседује свет», да постоје реалне
опасности које се јављају због могућности отицања поверљивих података, поставља се сасвим
логично питање «Шта заштитити, од чега заштитити и које су последице ако се подаци не штите».

1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду,
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Актуелност горе постављеног питања потврёују и најновија дешавања у свету
објављивањем поверљивих дипломатских података на Интернет сајту Wikileaks које је изазвало
општу пометњу и несигурност у домену заштите и безбедности података.
Због могућности злоупотребе података у оквиру ИС, већина земаља, а нарочито развијене
земље, донеле су и још увек доносе одговарајућа законодавна аката, с циљем да повећају
безбедност ИС, спрече отицање поверљивих податакаи заштите приватност података.
2.

ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

„Информације које се користе и чувају у ИС се морају класификовати према важности и
осетљивости, у складу са тим колико је значајан њихов интегритет, поверљивост, као и
доступност за организацију. Честа је класификација према тајности:
- јавне (објављивање је слободно, нису поверљиве, опасност настаје ако не може да се
изврши услуга, или нису доступне)
- интерне (служе углавном за употребу у оквиру организације, мада се могу и износити
у јавност без већих последица)
- поверљиве (заштићене од спољнег приступа, просторије ограниченог приступа, као и
документа, која се морају шифрирати ако се даље преносе, рецимо преко интернета)
- тајне (строго ограничен приступ, документа су шифрирана, хардвер има посебну
заштиту, повреда ових информација била би са тешким последицама за
организацију).“ [2]
Развој науке и технологије, посебно најразличитијих видова савремене комуникације
проузрокује и њихову све чешћу злоупотребу. Информације на основу којих се утврёује или се
може утврдити идентитет одреёене особе могу бити злоупотребљене и употребљене за надзор и
усмеравање њеног понашања. Појединац тако постаје основни извор информација које
омогућавају различитим субјектима да прилагоде или чак у неким случајима и усмеравају навике
појединаца, да припреме стратегије наступа на тржишту, да своје базе о појединацима нуде
другим субјектима, да контролишу у смислу „Великог Брата“ целукупно друштво. [3]
У складу са горе наведеним могло би се рећи да заштита ИС треба да буде заснована на
методама, техникама и нормама које ће граёанима и другим субјектима обезбедити право на
заштиту података о личности, право на сигурност, право на поверљивост, право на
расположивост и право на интегритет података у ИС.
Право на заштиту података о личности је уствари право на приватност као основно
људско право. Развојем ИКТ и стварањем база података у свим областима, уз несумњиво много
предности таквих база, омогућава се и ставрање нових облика угрожавања права на приватност,
односно злоупотребу података о личности. Злоупотреба података о личности огледа се кроз
могућност да се подаци из неке од база података, на основу којих се може утврдити идентитет
неке особе, могу злоупотребити за праћење и усмеравање понашања и навика тог лица, за
трговину и размену база података о личности, за краёу идентитета, као и за разне друге облике
злоупотребе. Један од начина осигурања ефикасне правне заштите од злоупотребе личних
података граёана и других субјеката је стављање акцента на контролу информација у смислу да
граёани и остали субјекти имају могућност да јасно идентификују интерес који је у питању, када
се ради о прикупљању података о личности јер сваки појединац, група или институција има право
да сами за себе одреде, када, како и у којој мери ће се подаци о њима саопштавати другим
лицима.
Право на сигурност података представља заштиту података о идентитету од откривања
неовлашћеним корисницима. Наиме, сигургност претпоставља дефинисање да су корисницима
доступни само они подаци који треба да буду доступни. Без обзира на мере, које се предузимају
ради заштите података, апсолутно сигурна апликација која пружа потпуну заштиту корисничких
података, данас још увек не постоји. Доказ томе су бројне злоупотребе, односно неовлашћена
коришћења туёих података (нпр. провала у ИС службе MI6 чију сигурност гарантује British
Telecom компанија, већ помињано објављивање поверљивих дипломатских података на Интернет
сајту Wikileaks, а илустрације ради, податак да се у САД недељно изгуби или украде 12 хиљада
notebook рачунара свакако не иде у прилог сигурности података).
Право на поверљивост података је практично продукт својинских односа одреёених
субјеката. Неауторизовани појединци не смеју да открију поверљиве податке, а субјекти најчешће
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меёусобно праве Уговоре о чувању поверљивости података у циљу спречавања откривања
поверљивих података.
Право на расположивост података је право да се неком ресурсу може приступити од
стране корисника. То значи, да ако је база података доступна, корисници тих података могу да им
приступе. Поузданост ИС има значајан утицај на његову расположивост јер што је систем
поузданији то ће бити и расположивији.
Право на интегритет података подразумева да се подаци не смеју неауторизовано
ажурирати, односно интегритет извора података мора омогућити тачност у процесима руковања
подацима и искључити грешке приликом руковања. Обезбеёење интегритета базе података је
кључна компонента посла администратора базе података. База података је од мале користи ако су
њени подаци неажурни и ако им се не може приступити због проблема интегритета.
3.

ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ИС

У домену заштите информација, посебно у одреёеним врстама пословања, постоје закони,
стандарди, уредбе, инструкције и норме које се дораёују и прецизирају, полазећи од захтева
времена, државне структуре и савременог нивоа науке и технике.
Проблем заштите ИС не сме бити препуштен само власницима ИС, њиховим меёусобним
уговорима и појединачним решењима, јер сложеност заштите ИС, из дана у дан, постаје проблем
сваког развијеног друштва и државе. С тим у вези, заштита ИС, као перманентан процес, често је
предмет студија, расправа и одлука различитих националних и меёународних тела и организација,
а број земаља које су ову материју регулисале и законом, стално се повећава.
Постојање правних мера и правних механизама омогућује заштиту података, а самим тим
и заштиту ИС. Заштита ИС се, са правног аспекта посматрано, најчешће своди на заштиту
тајности података. Но, имплементацијом општих принципа заштите података у безебедност и
заштиту ИС дефинишу се права, ограничења, сврха и забране, тако да као резултат те
имплементације настају: сврха прикупљања података, ограничавање прикупљања података,
ограничавање употребе података, одговорност, забрана неовлашћеног прикупљање и чувања
података, права и обавезе лица о којима се подаци прикупљају, корисност, аутентичност података
итд.
3.1 Међународно-правна заштита информационих система
Због осигурања заштите права и основних слобода свих, а посебно права на поштовање
приватности, имајући у виду све већи проток преко граница личних података који подлежу
аутоматској обради података, потврёујући истовремено и своју опредељеност на слободу
информисања без обзира на границе и увиёајући да је неопходно ускладити основне вредности
поштовања приватности и слободног протока информација измеёу народа, Европски парламент,
Савет Европе, Комитет министара Савета Европе доносе:
- 1981. у Стразбуру Савет Европе је донео Европску конвенцију о заштити лица у
погледу аутоматске обраде личних података.
- 1981. године Комитет министара Савета Европе је усвојио Пепоруку Р(81) 19 о
приступу информацијама у поседу јавних власти
- 1995. године донета је Директива Европског парламента 95/46/Е3 и Савета о заштити
грађана у вези са обрадом података о личности и о слободном кретању таквих
података
- 2001. године у Будимпешти донета је Европска конвенција о сајбер криминалу
- 2002. године донета је Директива Европског парламента и Савета 2002/58/ЕЦ у вези са
обрадом личних података и заштите приватности у електрoнском комуникационом
сектору (Директива о приватности и електронским комуникацијама)
- 2002. године Комитет министара Савета Европе је усвојио Препоруку Р(2002) 2 о
увиду у службене документе
- 2003. године Комитет министара Савета Европе је усвојио Препоруку Р(2003) 13 о о
медијској дистрибуцији информација у вези са кривичним поступцима
- 2004. године специјални извештач Уједињених нација за слободу мишљења и
изражавања, представник ОЕБС-а за слободу медија и специјални извештач
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Организације америчких држава (ОАС) за слободу изражавања, усвојили су
Заједничку декларацију о доступности информација и државној тајни
- 2006. године донета је Директива Европског парламента и Савета, 2006/24/ЕЦ о
задржавању генерисаних или обраёених података у вези са одредбом у јавности
расположивих електронских комуникационих сервиса или јавне комуникационе
мреже и допуне Директиве 2002/58/ЕЦ
Као најзаступљенија заштита, готово у свим националним законодавствима је заштита
података о личности и приватности. Поред одреёених разлика, могу се издвојити заједничке
карактеристике и сличности ове заштите у већини земаља, а то су :
- Већина закона се односи на заштиту података, како у приватном, тако и у јавном
сектору и то, по правилу, на ИС који имају аутоматску обраду података.
- Сви закони имају за циљ да заштите одреёене интересе који се могу угрозити
коришћењем података о личности. Европске земље за објекат заштите имају општи
интерес, а земље Common Law система за објекат заштите имају приватни интерес.
- Већина закона садрже одредбе о допуштености обраде, прикупљања и коришћења
података. Неки закони предвиёају дозволе - Шведска и Француска, неки предвиёају
регистрацију нпр. Швајцарска и Велика Британија. Начин обраде и коришћења је
усклаёен са одговарајућим меёународним актима уз испуњеност једног од три следећа
услова:
1. прикупљање и обрада оних података за које постоје изричита законска овлашћења
надлежног субјекта;
2. ако то произилази из законом утврёених надлежности субјекта;
3. ако постоји сагласност субјеката на које се подаци односе.
- Сви закони предвиёају која права имају субјекти на које се подаци односе, било да су
у питању физичка или правна лица.
- Сви закони предвиёају конституисање посебних органа који врше надзор над
заштитом података. По једном схватању надзор је могућ само ако надзорни орган има
неограничен приступ подацима, док према друхом схватању се сматра да је неопходно
користити методе статистичких узорака. Ови органи имају велику самосталност у
раду и изузетно стручна лица (правно и информатички гледано) у свом саставу.
- Већина закона предвиёа изузетке за одреёене групе података који не подлежу овим
законима.
- Сви закони предвиёају санкције за кршење њихових одредби. Тужбе могу поднети сва
лица чија су права угрожена.
- Скоро све земље су врло дуготрајно и темељно припремале законе о заштити
података. Израёиване су националне и меёународне студије и извештаји, а такоёе су и
велике националне компаније радиле студије којима су давале одреёена решења
законодавним телима своје земље.
Посебна се пажња посвећује подацима који се налазе при владама или јавним телима.
Разлике се јављају због разлике у приступу, односно, да ли се штити јавни или индивидуални
интерес. Земље које штите индивидуални интерес су нпр.САД, Канада, Грчка, Француска,
Норвешка, итд и оне дозвољавају општи приступ владиним информацијама [4]
3.1 Правна заштита информационих система у Србији
Уредба о обезбеђивању и заштити информационих система државних органа
(“Службени гласник СРС”, бр: 41/90)
Уредбом су утврёене мере обезбеёења и заштите ИС државних органа заснованих на
примени рачунара, као и начин њиховог спровоёења. Мере обезбеёивања и заштите ИС могу бити
техничке и организационе, а предузимају се у циљу спречавања случајних грешака, неправилног и
недозвољеног прикупљања, чувања, обраде, исказивања, коришћења, оштећења, уништења, као и
фалсификовања и злоупотребе података. Мере обезбеёивања и заштите ИС предузимају се у
оквиру пројектних целина и то: прелиминарне студије о развоју ИС, идејног пројекта ИС, главног
пројекта ИС и извоёачког пројекта и увоёења пројектованих решења.
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Закон о информационом систему Републике Србије (“Службени гласник РС”,
број:12/96).
Законом се уреёују права и обавезе државних органа, органа територијалне аутономије и
органа локалне самоуправе кад обављају поверене послове државне управе, као и предузећа,
установа и других организација кад обављају поверена управна овлашћења у воёењу прописаних
евиденција, организовању, коришћењу и размени података које воде и друга питања од значаја за
функционисање и развој ИС Републике Србије. Орган и организација повезују се преко рачунскотелекомуникационе мреже и у оквиру ИС обезбеёују евидентирање података на месту њиховог
настанка, тачност, квалитет, заштиту података при обради и преносу, доступност података под
једнаким условима овлашћеним корисницима, примену јединствених стандарда и размену
података.
Законом су дефинисане заједничке основе ИС система Републике Србије. То су:
заједничка база података, заједничка рачунарска мрежа, примена јединствених стандарда, речник
података ИС Републике и информационих подсистема, јединствено планирање и финансирање
развоја и надлежности државног органа у спровоёењу Закона. ИС, према одредбама Закона,
састоји се из информационих подсистема одреёених области, изграёених и повезаних на
заједничким основама. Према закону, документ у ИС, сачињен у eлектронском или другом
облику, има исту правну снагу.
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 120/04, 54/07, 104/9 и 36/10)
Законом се уреёују права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу
органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног
демократског поретка и отвореног друштва. Ради остварења права, Законом се установљава
Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу
своје надлежности.
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже
орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одреёеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је
извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир,
трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију,
датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства
информације. Према закону, свако има право да му се информација од јавног значаја учини
доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути
поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа
фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.)је упућена тражиоцу даном
напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.
Закон о електронском потпису (“Службени гласник РС”, бр: 135/04)
Законом се уреёује употреба електронског потписа у правним пословима и другим
правним радњама, као и права, обавезе и одговорности у вези са електронским сертификатима,
ако посебним законима није друкчије одреёено.
Одредбе закона примењују се на општење органа, општење органа и странака, достављање
и израду одлуке органа у електронском облику у управном, судском и другом поступку пред
државним органом – ако је законом којим се уреёује тај поступак прописана употреба
електронског потписа. Закон садржи одредбе о електронском и квалификованом електронском
потпису, електронским сертификатима и сертификационим телима, правима, обавезама и
одговорностима корисника и сертификационих тела, одредбе о надзору у спровоёењу одредби
закона и казнене одредбе.
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Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о заштити лица у погледу
аутоматске обраде личних података („Сл. лист СРЈ“ Међународни уговори бр.1/92,
„Сл. Лист СЦГ“ – Међународни уговори бр. 11/05)
Законом се потврёује се Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду
личних података, усвојена 28. јануара 1991. године у Стразбуру. Свака страна уговорница
предузима, у оквиру свог домаћег законодавства, неопходне мере како би основна начела у вези
са заштитом података била примењена. Лични подаци који се аутоматски обраёују: лојално се и
законито добијају и обраёују, унети су за тачно утврёене 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.
Закон о ратификацији амандмана на Конвенцију о заштити лица у односу на
аутоматску обраду личних података којима се омогућава приступање европским
заједницама („Сл. лист СЦГ“ Међународни уговори бр.11/05).
Законом се ратификују се Амандмани на Конвенцију о заштити лица у односу на
аутоматску обраду личних података којима се омогућава приступање Европским заједницама,
које је Комитет министара Савета Европе усвојио у Стразбуру, 1999. године.
Кривични законик (“Сл. гласник РС бр: 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09)
Усвајањем овог закона кривично правна материја је заокружена и усклаёена са
меёународним конвенцијама. Законом су на једном месту обухваћена сва кривична дела и уведен
је већи број кривичних дела које наше законодавство није познавало. Нова кривична дела, измеёу
осталог, односе се на безбедност рачунарских података
Кривична дела против безбедности рачунарских података), су:
- оштећење рачунарских података и програма
- рачунарска саботажа
- прављење и уношење рачунарских вируса
- рачунарска превара
- неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској
обради података
- спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи
- неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже.
Кривична дела против интелектуалне својине - измеёу осталих, Закон предвиёа следећа
кривична дела за ову област:
- повреда моралних права аутора и интерпретатора
- неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права
- неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним
правима
Кривична дела против слобода и права човека и грађанина измеёу осталих, садржи четири
кривична дела релевантна за ову област:
- повреда тајности писама и других пошиљки (“ко повреди тајност електронске поште
или другог средстава за телекомуникацију, казниће се новчаном казном или затвором
до две године”)
- неовлашћено прислушкивање и снимање
- неовлашћено фотографисање
- неовлашћено прикупљање личних података
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против
високотехнолошког криминала (“Сл. гласник РС”, бр: 61/05 и 104/09)
Овим законом уреёује се образовање, организација, надлежност и овлашћења посебних
организационих јединица државних органа ради откривања, кривичног гоњења и суёења за
кривична дела одреёена овим законом. Високотехнолошки криминал у смислу овог закона
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представља вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења кривичних
дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови
производи у материјалном или електронском облику. Овај закон примењује се ради откривања,
кривичног гоњења и суёења за: кривична дела против безбедности рачунарских података
одреёена Кривичним закоником; кривична дела против интелектуалне својине, имовине, привреде
и правног саобраћаја, код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају
рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци, као и њихови производи
у материјалном или електронском облику, кривична дела против слобода и права човека и
граёанина, полне слободе, јавног реда и мира и уставног уреёења и безбедности РС, која се због
начина извршења или употребљених средстава могу сматрати кривичним делима
високотехнолошког криминала.
У Вишем јавном тужилаштву у Београду које је надлежно за територију Србије, овим
законом се образује посебно Одељење за борбу против високотехнолошког криминала (Посебно
тужилаштво). Републички јавни тужилац именује на четири године Посебног тужиоца из реда
заменика јавних тужилаца, који поседују посебна знања из области информатичких технологија.
Ради обављања послова органа унутрашњих послова у вези са кривичним делима, образује
се у оквиру министарства надлежног за унутрашње послове служба за борбу против
високотехнолошког криминала.Служба поступа по захтевима Посебног тужиоца, у складу са
законом.
Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о заштити лица у односу на
аутоматску обраду личних података, у вези са надзорним органима и
прекограничним протоком података 2008. година („Службени гласник РС“ број
98/08)
Законом се потврёује се Додатни протокол уз Конвенцију о заштити лица у односу на
аутоматску обраду личних података, у вези са надзорним органима и прекограничним протоком
података, сачињен у Стразбуру 2001. године. Свака страна треба да обезбеди пренос личних
података до примаоца, који је у надлежности неке државе или организације која није Страна
уговорница Конвенције, само уколико та држава или организација обезбеде одговарајући степен
заштите за намеравани пренос података.
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08 и 104/09)
Овим законом се уреёују услови за прикупљање и обраду података о личности, права лица
и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обраёују, ограничења заштите података о
личности, поступак пред надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеёење
података, евиденција, изношење података из РСе и надзор над извршавањем овог закона. Заштита
података о личности обезбеёује се сваком физичком лицу, без обзира на држављанство и
пребивалиште, расу, године живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење,
националну припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање, роёење, образовање,
друштвени положај или друга лична својства. Послове заштите података о личности обавља
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту:
Повереник), као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности. Одредбе овог
закона примењују се на сваку аутоматизовану обраду.
Закон о тајности података („Службени гласник РС”, бр. 104/09)
Овим законом уреёује се јединствен систем одреёивања и заштите тајних података који су
од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и спољне послове РС,
заштите страних тајних података, приступ тајним подацима и престанак њихове тајности,
надлежност органа и надзор над спровоёењем овог закона, као и одговорност за неизвршавање
обавеза из овог закона и друга питања од значаја за заштиту тајности података.
Закон о потврђивању Конвенције о високотехнолошком криминалу
Законом се потврёује се Конвенција о високотехнолошком криминалу, сачињена 2001.
године у Будимпешти. Законом су дефинисана дела против поверљивости, целовитости и
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доступности рачунарских података и система: незаконит приступ, незаконито пресретање
ометање података, ометање система, злоупотреба уреёаја, затим дела у вези са рачунарима:
фалсификовање у вези са рачунарима, превара у вези са рачунарима, радње у вези са хитном
заштитом рачунарских података: хитна заштита сачуваних рачунарских података, хитна
заштита и делимично откривање података о саобраћају, претраживање и заплена сачуваних
рачунарских података, прикупљање података о саобраћају у реалном времену, пресретање
података из садржаја, поступци који се односе на захтеве за узајамну помоћ у случају непостојања
важећих меёународних споразума.
Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком
криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне
природе извршених преко рачунарских система („Службени гласник РС”, број 19/09)
Законом се потврёује се Додатни протокол уз Конвенцију о високотехнолошком
криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених
преко рачунарских система, сачињен 2003. године у Стразбуру. У сврху овог протокола:
„расистички и ксенофобични материјал” означава сваки писани материјал, сваку слику или свако
друго представљање идеја или теорија које заговарају, промовишу или подстрекавају мржњу,
дискриминацију или насиље, против било којег појединца или групе појединаца, засновано на
раси, боји коже, наследном, националном или етничком пореклу, ако се користе као изговор за
било који од тих фактора.
Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради
података о личности („Сл.гласник РС“, бр. 50/09)
Овом уредбом прописује се образац за воёење евиденције о обради и начин воёења
евиденције о обради података о личности.
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
(„Сл.гласник РС“, бр. 51/10)
Стратегијом су дефинисани приоритети информационе безбедности: унапреёење правног
и институционалног оквира за информациону безбедност, заштита критичне инфраструктуре,
борба против високотехнолошког криминала, научно-истраживачки и развојни рад у области
информационе безбедности.
Развојем информационе безбедности треба постићи: поверење корисника у безбедно
функционисање ИС и поверење граёана у заштићеност података о личности у ИС; ширење свести
о неопходности спровоёења мера информационе безбедности; заштиту података; заштиту
информационих и телекомуникационих система; безбедност електронских трансакција; ефикасни
механизми заштите и остваривање права у процесима електронског пословања и електронске
размене података.
4.

ЗАКЉУЧАК

Правни систем запљускују таласи нових технологија које омогућавају брз приступ
информацијама које постају доступне свима. Отварају се нова питања када се правном систему,
по својој природи инертном, нуде промене и отварају нове могућности. Овај рад представља
покушај да укаже на нови амбијент ИКТ који утиче на правни систем, односно на предности и
опасности заштите ИС у правном смислу. Затим, на нужну потребу веће усклаёености постојећих
решења у нашем законодавству и заједничко дејство државних и ван државних чинилаца који
имају јавни интерес за субзијање високотехнолошког криминала.
У циљу постизања оптималнијих резултата у овој области потребно је донети прописе из
области информационе безбедности којима ће се додатно уредити стандарди информационе
безбедности, подручја информационе безбедности, као и надлежности и задаци појединих
институција у овој области. Једна од могућности је, свакако, доношење националне стратегије
супростављања злоупотреби информационе технологије, доношење Закона о дигиталном доказу,
Закона о судском вештачењу у области ИКТ, као и формирање нациооналног CSIRT (Computer
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Security Incident Response Team), са циљем да превентивно делује и координира решавање
рачунарско безбедносних инцидената на Интернету.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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РИЗИК ГУБИТКА КВАЛИТЕТА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ
ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ ПРЕНОСА ПРЕКО МРЕЖЕ
Маја Димитријевић1, Милан Димитријевић2
majadimi@gmail.com, milandi@gmail.com
РЕЗИМЕ
Овај рад се бави ризицима са којима се суочавају програмери клијентских апликација за пренос
мултимедијалних садржаја у реалном времену на мобилним уреёајима, а који су везани за губитак
квалитета података приликом њиховог слања преко мреже током комуникације измеёу два или више
мобилних клијената. Идентификоване су категорије ризика у односу на различите метрике мреже, детаљно
анализирани ризици везани за брзину и стабилност мреже, а потом препоручене мере за смањење ових
ризика и постизање оптималног квалитета пренесених података.
У раду се даје преглед протокола који се користе за пренос медиа и праћење и побољшање
квалитета преноса мултимедијалних садржаја преко мреже у реалном времену. На основу анализе ризика
губитка квалитета података при преносу преко мреже, даје се препорука на који начин користити
могућности прописане датим протоколима како би се идентификовани ризици минимизовали.
Кључне речи: мобилне софтверске апликације, мултимедија, ризик, мрежа

RISK OF LOOSING THE QUALITY OF MULTIMEDIA DATA
TRANSFERRED OVER THE NETWORK
ABSTRACT
This paper deals with the risks encountered by the programmers of client applications for the transfer of
multimedia content in real time at mobile devices, which are related to the loss of data quality while it is transferred
over the network during the communication between two or more mobile clients. We have identified the categories
of the risks in regards to various network metrics, analyzed the risks related to the network speed and stability in
more detailed, and recommended the risk management measures in order to acquire the optimal quality of
transferred data.
We give the overview of the protocols used for multimedia data transfer, that include the options for
watching and maximizing the quality of the data transferred over the network in real time. Based on the analysis of
the risks of loosing the quality of data during the network transfer, we recommend how to use the options allowed
by the existing protocols in order to minimize the identified risks.
Key words: mobile software applications, multimedia, risk, network

1.

УВОД

Приметан тренд преласка са традиционалне телефоније на телефонију засновану на
преносу гласа преко интернет протокола (ВОИП – Voice Over Internet Protocol) се сели са кућних
рачунара, мобилних телефона и фиксне телефонске мреже на мобилне уреёаје и очекује се да ће
временом потиснути традиционалну мобилну и фиксну телефонију. За то су највише заслужни
нови мобилни уреёаји који имају довољно снажан хардвер који располаже са довољно ресурса за
несметан рад ВОИП апликација.
Предности мобилних ВОИП програма у односу на традиционалну телефонију су ниска
цена локaлних и меёународнох позива, могућност успостављања мултимедијалне везе (пренос
звука у високом квалитету, пренос видеа, размена датотека), успостављање конференцијских
позива, прослеёивање позива, управљање гласовним порукама, могућност групних позива,
спајање у посебан позив појединих учесника конференције или групног позива. Поред тога,
коришћење мобилних уреёаја омогућава и имплементацију других корисничких сервиса као што
су инстант поруке и стална присутност на мрежи.

1
2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија
„ACME SOFTWARE“ доо, Мике Антића 7, Нови Сад, Србија
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Постоји много разлика измеёу мобилних уреёаја и кућних рачунара, како у погледу
хардвера тако и у начину њиховог коришћења. Везано за исправно функционисање ВОИП
апликација на мобилним уреёајима посебно су значајне разлике у коришћеним мрежама као и у
начину коришћења тих мрежа од стране мобилних уреёаја.
На пример, за кућне рачунаре је типично да за време рада мрежне апликације не долази до
промене мрежне конекције, осим уколико доёе до прекида везе на мрежу. У таквом случају,
рачунар се најчешће поново спаја на исту мрежу, а конекција у оквиру ВОИП апликације се
поново успоставља. За разлику од тога, приликом рада ВОИП апликације на мобилном уреёају,
мрежа се веома често мења услед саме покретљивости мобилног уреёаја, и он се током исте сесије
у оквиру ВОИП апликације спаја на више различитих мрежа док се корисник креће.
Још једна велика разлика функционисања мобилних уреёаја у односу на десктоп рачунаре
односи се на врсту мреже. Наиме модерни мобилни уреёаји иако могу да користе класичне
интернет мреже (типично преко бежичне тзв Вај-Фај конекције) коју користе и кућни рачунари, у
реалним условима рада се често спајају на мреже података које обезбеёује телеком провајдер као
мобилни сервис. Пример таквих мрежа су све врсте 2Г и 3Г мрежа.
Док су досадашњe ВОИП апликацијe на десктоп системима претежно биле у стању да се
носе са разним проблемима везаним са конекцијом на мрежу, мобилне ВОИП апликације
суочавају се са новом класом проблема приликом рада на мрежи. На персоналним десктоп
рачунарима ВОИП апликације углавном су радиле на релативно стабилним мрежама. Меёутим,
са мобилним телефонима мрежа је постала веома динамички параметар који се при нормалној
употреби мења често и током само неколико минута рада. Екстреман случај је када корисник
обавља ВОИП позив и креће се. Могуће је да се мобилни уреёај спаја на нову мрежу и неколико
пута у току трајања једног позива и да је свака од мрежа на који је спојен другачијег типа и
конфигурације.
Протокол за иницијацију сесије (СИП – Session Initiation Protocol) је сигнални протокол
дефинисан од стране светског удружења за прописивање интернет стандарда и протокола (ИЕТФ
- Internet Engineering Task Force), тренутно у широкој употреби за управљање мултимедијалним
комуникационим сесијама као што су аудио и видео позиви преко интернет мрежа. СИП може
бити коришћен за креирање и едитовање сесија од два или више корисника при чему свака сесија
може садржати један или више медијских токова података. Едитовање сесија подржава операције
као што су: мењање адресе портова, позивање нових учесника као и додавање и избацивање
медијских токова података. Базирано на СИП протоколу, могуће је направити апликације које
имају могућност конференцијских видео позива, слања токова података мултимедијалних
садржаја, инстантих порука, пружања информација о присутности на мрежи, преноса датотека и
онлајн игрица. Пример популарних апликација које су засноване на СИП протоколу су Yahoo
Messanger, MSN Messanger, као и популарни Skype, који је за сада само делимично заснован на
СИП-у.
Овај рад бави се ризицима који доводе до смањења квалитета звука (и шире свих
мултимедијалних токова података) пренесеног путем мреже коришћењем мултимедијалних
протокола за пренос података у реалном времену, а који су узроковани проблемима на
комуникацијској мрежи. У наредном поглављу дат је преглед протокола за пренос
мултимедијалних података, као и протокола за праћење и побољшање квалитета сервиса. У
трећем поглављу дат је преглед и категоризација ризика везаних за проблеме у раду са мрежом, а
који доводе до смањења квалитета звука пренесеног преко мреже. При томе, на основу
дугогодишњег искуства у раду на имплементирању и оптимизацији ВОИП апликација на
мобилним уреёајима, дате су препоруке о мерама за смањење наведених ризика.
2. ПРОТОКОЛИ ЗА ПРЕНОС МЕДИА И ПРАЋЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ
КВАЛИТЕТА СЕРВИСА
Комуникацијски протоколи за пренос података представљају формални опис формата
дигиталних порука које се размењују измеёу два или више компјутерских система, као и правила
о начинима размене података путем ових дигиталних порука.
У овом поглављу дајемо преглед стандардних протокола који се користе за пренос
мултимедијалних података преко мреже, као и протокола чија је улога да побољшају квалитет
пренетих података, односно квалитет сервиса који користе мултимедијалне податке.
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2.1. Протокол транспорта података у реалном времену (РТП)
Протокол транспорта у реалном времену (РТП – Real Тime Transport Protocol) служи за
пренос мултимедијалних података као што су видео и аудио сигнал у реалном времену преко
мреже. РТП обезбеёује услуге као што су реконструкција редоследа послатих пакета података,
детекција губитака података, сигурност и идентификација садржаја.
РТП је дизајниран да ради у комбинацији са помоћним контролним протоколом (РТЦП) уз
помоћ којег се обезбеёује повратна информација о квалитету преноса података, као и додатне
информације о учесницима текуће мултимедијалне сесије. РТП не обезбеёује никакав механизам
који би обезбедио доставу података на време, већ је за то неопходна подршка нижих нивоа
протокола, који имају контролу над ресурсима у свичевима и рутерима. Протокол за
обезбеёивање ресурса на свичевима и рутерима назива се РСВП (Resource Reservarion Protocol),
који алоцира ресурсе да би обезбедио захтевани квалитет сервиса.
РТП и РТЦП протоколи обезбеёују контролне механизме неопходне за пренос садржаја у
реалном времену. Меёутим они сами по себи нису одговорни за задатке високог нивоа као што је
склапање и синхронизација, што мора бити одраёено на апликацијском нивоу.
Формат РТП заглавља
Дигитална порука формирана према спецификацији РТП протокола садржи заглавље које
се састоји од кратког објашњења поруке. На слици 1 приказан је формат РТП заглавља. Сваки део
заглавља садржи неку информацију о дигиталној поруци. На пример, једна од информација у РТП
заглављу је број секвенце (sequence number) који се састоји се од 16 бита и представља редни број
пакета података који се шаље. Он се може користити од стане примаоца да се детектује губитак
пакета са подацима, као и да се обнови секвенцијални редослед пакета. Вредност броја почетног
пакета у низу је случајно генерисан број, чиме се отежавају напади на енкрипцију.

Слика 1:Формат заглавља РТП поруке

2.2. Контролни протокол транспорта у реалном времену (РТЦП)
Контролни протокол транспорта у реалном времену (РТЦП – Real-Time Control Protocol)
проширује РТП тако што периодично шаље РТЦП пакете који дају повратну информацију о
квалитету доставе података. Примарна функција РТЦП протокола је да обезбеди надгледање
квалитета сервиса и загушења мреже.
Контролне информације су корисне пошаљиоцима, примаоцима, као и независним
апликацијама и сервисима који врше надгледање мреже. Пошаљиоци могу да подесе слање на
основу извештаја примаоца. На основу РТЦП контроле протока и загушења у другим
транспортним протоколима, примаоци могу да одреде да ли је загушење локално, регионално или
глобално.
Дигитална порука формирана према спецификацији РТЦП протокола садржи заглавље у
формату датом на слици 2. Информације о детаљима овог формата могу се пронаћи у
документима јавно доступним на интернету, који се односе на формалну спецификацију РТЦП
протокола.
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Слика 2: Пример РТЦП заглавља

2.3. Протокол за резервацију ресурса (РСВП)
РСВП је мрежни контролни протокол који омогућава примаоцу пакета да поднесе
специјални захтев за одреёени квалитет сервиса за проток података. Апликације реалног времена
као што су ВОИП апликације користе РСВП протокол да резервишу неопходне ресурсе на
рутерима који се налазе на мрежној путањи, чиме се обезбеёује да захтевани проток мреже буде
слободан када се пренос медија буде догодио.
РСВП протокол се користи за резервацију мрежних ресурса. Када апликација која прима
медијске пакете захтева одреёени квалитет сервиса (QoS) за свој пренос података, она користи
РСВП да достави захтев рутерима који се налазе на путањи. РСВП је одговаран за преговарање
конекционих параметара са рутерима на путањи.
Интересантно је да РСВП захтев (који је инициран од стране примаоца) не иде директно
до пошаљиоца, већ се креће према пошаљиоцу само док се не сусретне са другим захтевом за
резервацију од истог пошаљиоца, при чему се захтеви спајају.

Слика 3: Спајање захтева за резервацију ресурса
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2.4. Проширени контролни протокол транспорта у реалном времену (RTЦП-Икс-Р)
RTCP-Икс-Р проширује информације које се преносе путем РТЦП протокола тако што
укључује извештај о важним информацијама о сесији. RTCP-Икс-Р извештај може бити послат у
оквиру РТП тока података, или на крају сесије као извештај користећи СИП механизам за
нотификацију. Користећи метрике сакупљене на клијенту у комбинацији са системима који
надгледају сервис и извештајем о свим СИП порукама и подацима, сервис провајдери имају
довољно информација да идентификују и лоцирају проблематичне делове мреже.
2.5. Интернет протокол за повратне информације о медијима
За саму дијагностику се појављују иновативне технике које нису део стандарда али се
користе као што је интернет протокол за повратне информације о медијима (IP Media Loopback).
IP Media Loopback је заснован на томе да се клијенти договоре да примаоц враћа пошаљиоцу
сваки пакет који прими током фазе тестирања користећи споменуте РТЦП и РТЦП-Икс-Р
стандарде. На тај начин се добија ефективно време потребно да се пренесу подаци измеёу два
учесника у разгововору, које често може бити веће него време прорачунато на основу брзине
мреже сваког учесника.
3. ГУБИТАК КВАЛИТЕТА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ПОДАТАКА ПРИ ПРЕНОСУ
ПРЕКО МРЕЖЕ
Приликом преноса мултимедијалних података измеёу клијентских апликација на
мобилним уреёајима може доћи до губитка њиховог квалитета услед следећих фактора:
- Квалитет процесирања података на микропроцесорима преносивих уреёаја
Микропроцесори раде на малим брзинама
Микропроцесори подржавају само целобројну аритметику
- Ограниченост величине РАМ меморије на преносивим уреёајима
- Квалитет преноса података преко мреже
Разматрајући ризике губитка квалитета мултимедијалних података приликом њиховог
преноса преко мреже, предлажемо њихову класификацију у односу на следеће метрике мреже:
- Брзина мрежe
- Кашњење мреже
- Квалитет мреже
- Сигурност мреже
- Стабилност мреже
- Тип мреже
У оквиру овог рада фокус је постављен на ризике губитка квалитета података у односу на
брзину мреже и стабилност мреже. На основу дугогодишње праксе у развоју ВОИП апликација за
мобилне уреёаје, препоручујемо на који начин применити стандарде и протоколе за слање
мултимедијалних порука, како би се смањио губитак квалитета података у односу на ризике
везане за брзину и стабилност мреже.
Превазилажење осталих ризика наведених у овом одељку остављамо ван домета овог
рада, као могућност будућег истраживања.
3.1. Брзина Мреже
Мобилни уреёај може бити спојен на један од три типа мреже (2г, 3г, ВајФај), од којих
сваки има различите карактеристике.
Уколико је уреёај спојен на 2Г мрежу, није могуће преко ње пренети глас због мале
брзине и великог кашњења.
Уколико се ради о 3Г или ВајФај мрежи, неопходно одредити подтип мреже од којег
зависи опсег могућих брзина мреже.
Једини начин да се одреди стварна брзина мреже је експериментално слањем тест пакета.
При томе је неопходно извршити посебно мерење download и upload брзине јер је чест случај да је
у једном смеру (типично upload код ВајФај мрежа) брзина преноса података мања чак и до реда
величине.
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Мерење брзине мреже
Препоручујемо да клијент мери брзину мреже у периоду када нема активне
мултимедијалне сесије, и то у следећим случајевима:
- Када се промени мрежа на коју је мобилни уреёај конектован
- Када се промени јачина сигнала према мрежи на коју је мобилни уреёај конектован
- Периодично пошто је могуће да је ремоте ноде више или мање оптерећен због
спољних фактора (на пример у случају ВајФај мреже се закачи још неколико
потрошача који конзумирају пропусну моћ мреже)
Коришћење различитих компресија
Неопходно је коришћење различитих компресија (кодека) приликом успостављања
позива. При томе потребно је да сваки клијент пошаље списак компресија које подржава, те се
клијенти договорају која је компресија оптимална за коришћење у сесији, што је део СДП
протокола (Session Description Protocol).
Дакле, сваки клијент треба да буде спреман да пошаље списак кодек-а које има на
располагању а који су одговарајући за брзину мреже на коју је спојен приликом долазног и
одлазног позива другом клијенту пре спајања у сесију. На овај начин неће се губити драгоцено
време у таквим ситуацијама, где приликом долазног позива често нема довољно времена да се
изврши квалитетно мерење.
Мењање компресије током сесије
У односу на промену параметара мреже, препоручујемо адекватно мењање оптималне
компресије током разговора, што стандардни протоколи дозвољавају. Наиме, клијент може
добити повратну информацију кроз РТЦП протокол о квалитету послатог звука и одлучити да ли
треба прећи на неку други копмресију, а потом о томе обавестити другог клијента.
3.2. Стабилност мреже
Квалитет конекције на мрежу је у пракси прилично динамична мера и уобичајени су
случајеви да квалитет осцилира. Поред осцилација брзине мреже описаног у претходном
поглављу, важан утицај имају осцилације у кашњењу мреже и проценту изгубљених пакета.
Осцилација кашњења мреже
Кашњење мреже је метрика на коју треба обратити пажњу независно од брзине мреже јер
постоје случајеви у пракси да ИСП (Internet Service Provider) гарантује велике брзине мреже али је
кашњење велико и нетипично за мреже те брзине. Ово је посебно важна метрика за ВОИП
апликације јер кашњење мреже директно утиче на квалитет аудио и видео сесије и изазива
кашњење преноса гласа и слике услед чега програм може постати практично неупотребљив.
Софтвер не може спречити ово кашњење али може се динамички адаптирати тако да на рачун
других параметара (као што су робустност на губљење пакета, смањивање или укидање еха)
смањи утицај кашњења мреже.
Осцилација процента изгубљених пакета
Приликом коришћења УДП протокола на коме се заснивају РТП и РТЦП протоколи може
се дешавати губитак пакета (дигиталних порука). Овај проблем је решен увоёењем РТЦП (Real
Time Control Protocol) протокола који служи као контролни протокол и води корисне статистике
да би се одредио квалитет пренесених података. На овоме се доста ради и сем специјализованих
алата који мере квалитет постоје и стандарди (РТЦП и РТЦП-Икс-Р).
Са друге стране, приликом коришћења ТЦП протокола може долазити до прекида
конекције. У том случају једино решење је понавити процес конектовања и регистрације.
4.

ЗАКЉУЧАК

Приликом развоја ВОИП апликација на мобилним уреёајима важно је имати у виду да ће
софтвер радити у далеко динамичнијем окружењу него типичан персонални рачунар и да је
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неопходно узети у обзир многе факторе, а посебно мрежно окружење како би се дошло до
апликације задовољавајућег квалитета која се може користити у реалним радним условима.
У раду је извршена детаљна анализа ризика везаних за брзину и квалитет мреже, а који
утичу на смањење квалитета мултимедијалних сервиса. Дат је преглед протокола за
иницијализацију мултимедијалне сесије (СИП), за пренос и контролу преноса података у реалном
времену (РТП), контролног протокола (РТЦП), протокола за резервацију ресурса мреже (РСВП),
проширеног контролног протокола (РТЦП-Икс-Р), као и напредних стандардизованих метода
коришћених у пракси (ИП – повратни медиј).
Приликом имплементације квалитетних мултимедијалних сервиса на мобилним уреёајима
неопходно је имати у виду све могућности подржане стандардним протоколима. Само адекватном
имплементацијом стандардних протокола, узимајући у обзир ризике рада мобилних уреёаја на
мрежи наведене у овом раду, може се постићи оптималан квалитет мултимедијалних сервиса.
При томе је неопходно имати у виду да се стандардни протоколи константно мењају и
унапреёују. Зато је неопходно констатно пратити измене и допуне у стандардним протоколима и
ажурно их примењивати приликом имплементације мултимедијалних сервиса.
Поред адекватне имплементације протокола током рада мултимедијалне сесије, ради
додатне оптимизације, препоручујемо периодично мерење параметара мреже у периоду када
мултимедијална сесија није активна, како би ови параметри унапред били познати пре
успостављања нове сесије.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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СТРЕС НА РАДНОМ МЕСТУ
Бранко М. Бабић1
babic_sombor@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Савремени живот је пун притисака и фрустрација. Једном речју - стресан. Трка са временом на
послу, гужва у саобраћају, расправа са супружником, децом и др. Све су ово ситуације у којима тело реагује
као да се среће са физичком претњом. Када се стално срећете са овим ситуацијама и реакцијама, постајете
још рањивији и често имате због тога здравствене проблеме. Стрес који је интензиван, непрекидан или се
понавља, ако особа није у стању да се носи с њим, постаје негативан и води променама у понашању или
доводи до физичких обољења и психолошких поремећаја. Ако смо изложени великом стресу и ако не
можемо да побегнемо од њега онда је свакако важно да се о томе разговара и то пре свега да се успостави
искрен и отворен однос са члановима породице, пријатељима, колегама
Кључне речи: стрес, мобинг, стресне ситуације, узроци и последице стреса.

STRESS AT THE WORKPLACE
ABSTRACT
Modern life is full of pressures and frustrations – it is stressful and everyone is always trying to get ahead
of work time, traffic jam, arguments with their spouses or children, etc. In all of these situations, human body reacts
as if met with a physical threat. Furthermore, when those occur on a regular basis, one feels even more vulnerable
and often develops health problems. If stress is intensive, constant or repeating and cannot be handled, it becomes
negative and causes behaviour modifications, physical diseases or psychological issues. In case one is under a big
amount of stress that cannot be avoided, conversation through genuine and sincere relationships with friends, coworkers and family members is essential.
Key words: stress, mobbing, stressful situations, causes and consequences of stress.
''Човека не угрожавају догађаји, већ начин на који их он доживљава.'' Епиктет

1.

УВОД

Већина људи у модерном свету живи под повећаним стресом2, ако предуго траје или
постане прејак, долази до развоја менталних и физичких болести. Убрзан темпо живота и бројне
обавезе које треба урадити, намећу стално присуство оптерећења и напетости. Као последица
повећане психичке напетости долази до развоја узнемирености, раздражљивости и страха
(анксиозности). Ретки су тренуци у којима модерни људи могу себи да приуште смирење,
опуштање и релаксацију.
Феномен стреса и његова истраживања новијег су датума. Сматра се једним од највећих
узрочника многих организационих проблема, болести срца и крвних судова и менталних болести.
У Србији је у порасту број психичких поремећаја изазваних стресом, као последица дешавања
минулих ратова у региону, хиперинфлације, санкција, НАТО бомбардовања, социјалне
транзиције, финансијске кризе и високе стопе незапослености. На то указују званични резултати
истраживања стручњака3.

1

Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Регионални центар МО Нови Сад, Футошка 26, 21000 Нови
Сад
2
Истраживање Европске конфедерације независних синдиката (CESI) 2009. године је показало да око 22 %
запослених Европљана (око 45 милиона) пати од стреса који је у директној вези с послом који обављају; 28 %
радника (50-55 милиона) имају болове у мишићима и леђима, као и друге мишићно-скелетне проблеме (изјава
генералног секретара CESI Helmut Milers на крају скупа посвећеног здрављу и превенцији на радном месту).
3
Према подацима Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“, у Србији је 1999. било 271.944
случајева менталних болести, а 2002. године тај број се попео на 309.281. Ментално здравље становништва
Србије је све лошије, при чему стрес узима данак, тако да је уочено да сваки четврти грађанин болује од
депресије.
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Депресија, број самоубистава, злоупотреба психоактивних супстанци, психосоматски
поремећаји, делинквенција и насиље су у великом-екстремном порасту. Према броју
самоубистава (19 на 100.000 становника) Србија је на 13. месту у свету, а ментални поремећаји су
узроци у више од 90 % случајева. Званична статистика указује да већину тешких кривичних дела
почине управо особе с психопатским поремећајем, тј.особе које су лечене као психијатријски
болесници или су имали тежи психички поремећај. Психијатри наводе да су за психички оболеле
насиље и претња само начин да доёу до оног што желе и превазиёу тренутну љутњу, бес,
фрустрираност и депресију.
Стрес се јавља као један од најозбиљнијих проблема и у савременим организацијама,
укључујући и образовне. Последица је општег одговора организма на акцију или ситуацију која
подразумева посебне физичке или психолошке захтеве. Чиниоци стреса су спољни догаёаји ван
контроле који од човека изискују огромне напоре. Настаје као последица сталних и учесталих
промена, убрзаног темпа рада, пооштравања конкуренције, повећане неизвесности и
несигурности на послу. Постао је саставни део савременог живота и рада, негативно утиче на
здравље, психичку равнотежу и на извршење радних задатака.
Стрес понекад има и позитиван утицај на организам јер подстиче на креативност и бољи
учинак у раду животу.
Једна врста стресора који може изазвати различите физичке, психичке и социјалне
последице је мобинг као широко распрострањена појава чије се последице одражавају
првенствено на радну средину и на појединца који је жртва злостављања. Свака организација у
којој недостаје комуникацијска вештина руковоёења и неспособност запослених да одговоре
квалитетно на захтеве руководства, је потенцијална средина за раёање мобинга.
2.

ПОЈАМ И ВРСТЕ СТРЕСА

Одреёени спољни догаёаји (стимуланси који су познати под именом стресори) који су ван
наше контроле доводе до појаве стреса. Стресори су изазивачи стреса, и дефинишемо их као било
какав захтев, физичке или психолошке природе, који се пред нас поставља у процесу живљења.
Реч стрес најчешће се користи у контексту конфликтних догаёаја и неповољних ситуација кроз
које људи пролазе. Постоје одреёена неслагања теоретичара (психолога, социолога и
медицинских стручњака) у дефинисању стреса, али се он може изразити као психичко стање у
које човек запада у отежаним приликама и ситуацијама; као шему емотивних стања и
физиолошких реакција које настају као одговор на захтеве постављене унутар или ван
организација.
Када се личност сусретне са стресорима долази до убрзаног рада срца, повишеног крвног
притиска и убрзаног дисања. Наведене физиолошке реакције могу се поделити у три основне
фазе: фаза алармне реакције (почетна, траје кратко, организам се припрема за суочавање са
стресом); фаза отпора (организам ступа у борбу са стресом и настоји да се адаптира на њега), и
фаза исцрпљења (адаптације није ефикасна, организам је поклекао и може завршити колапсом).
Да би дошло до стреса, људи морају свесно да процене да их ситуација у којој се налазе на
неки начин угрожава и да неће моћи да изаёу на крај са тим потенцијалним опасностима или
захтевима. Дуготрајна и исцрпљујућа борба са стресом може да преёе у тзв. болест стреса, која се
манифестује кроз бројне здравствене тегобе, као што су кардиоваскуларни, цереброваскуларни,
хормонални и ментални поремећаји. Меёутим, једна те иста ситуација за неку особу може да буде
високо стресна док друга особа на њу не мора уопште да реагује стресом.
Рад руководилаца одреёен је активностима које у себи, као неизбежан и трајан пратилац,
носе могућност избијања конфликата. Последице стресних ситуација наведене су у табели 1.
Tабела 1. Последице професионалног стреса руководилаца
Симптоми
1. Емоционални
2. Интелектуални
3. Физиолошки

Стресне ситуације
Анксиозност, агресивност, депресивност, појачан осећај замора
и исцрпљености, раздражљивост и нервоза
Слаба концентрација, заборавност, тешкоће у доношењу
одлука, ментални блокови, критицизам
Повећање катехоламина и кортикостероида и других хормона
стреса, повећање нивоа шећера, поремећај пулса и крвног
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притиска, тешкоће са дисањем, знојење, сува уста, „кнедла“ у
грлу, проблеми са варењем, сметње у зглобовима и кичменом
стубу, дерматолошки проблеми, поремећај спавања, умор итд.
4. Бихевиорални
Промене на плану понашања – повећан или смањен апетит,
претерано пушење и конзумирање алкохола, изложеност
ризичном понашању и повредама у животу и на раду (посебно у
саобраћају), испади у понашању итд.
5. Организациони
Одсуствовање са посла, флуктуација, слабо задовољство
послом, ниска мотивисаност за рад, антагонизам, лоши
меёуљудски односи, стварање неповољне климе итд.

Појединци се веома разликују у погледу отпорности према стресу, што зависи од личних
тенденција и предиспозиција, стања оптимизма и песимизма, издржљивости, стопе опуштања
тензије и тд.
Оптимисти су пуни наде, очекују повољне исходе и резултате, тумаче ситуације у
позитивном светлу, много су отпорнији на стрес него песимисти, праве и спроводе специфичне
планове за борбу са изворима стреса уз тражењe савета и помоћи од пријатеља. Песимисти многе
ситуације тумаче негативно, очекују углавном неповољне исходе и резултате, најчешће одустају
од циљева на чијем путу се испречио стрес. Издржљивији људи разликују се од осталих по три
особине: вишем степену преданости (већа ангажованост на послу и у другим животним
активностима); већем степену контроле (уверенији да могу да утичу на важне догаёаје у свом
животу), и већем изазову (они на промене гледају као на изазове и прилику да се развију, а не као
на претњу сопственој сигурности). Појединци се, такоёе, разликују и у погледу стопе опуштања
тензије, неки су способни да осећање тензије оставе за собом када крену с посла, док други то
осећање носе кући и лошијег су здравственог стања од оних који све бриге на крају радног дана
остављају за собом.
3.

УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ СТРЕСА

Узроке стреса важно је познавати ради њиховог тумачења, ублажавања, отклањања и
побољшања радних услова. Људи доживљавају стрес у свом приватном животу али и на послу у
својој организацији где раде.
3.1. Узроци стреса у организацији
Најзначајнији узроци стреса у организацији су: природа посла, улога у организацији,
одговорност, односи на раду, каријера и психолошка клима.
3.1.1. Природа посла
Стрес је присутан уколико се ради под сталним временским ограничењима; када је
потребно донети значајне одлуке за кратко време; ако се често путује, ради у сменама; продужено
радно време; у условима сталних промена и неизвесности. Према Френчу и Каплану (French,
Caplan, 1979), прекомерно ангажовање на послу може бити квалитативно и квантитативно
изражено. Прво се односи на тежину посла, а друго на трајање. Они су пратили однос
прекомерног оптерећења и пушења и дошли до закључка да је оно директан узрочник ове
зависности. Особе које су биле изложене великом броју телефонских позива, бројним састанцима
и сусретима више пуше од осталих и тиме су изложенији ризику од малигних и
кардиоваскуларних обољења. Исти аутори утврдили су да и квалитативни и квантитативни вид
напрезања води општем животном незадовољству, слабијем самоуважавању, високом
холестеролу, високом пулсу, појачаном знојењу и већем броју попушених цигарета. Стрес
узрокује велике промене у можданој хемији што води депресији, узнемирености, деконцентрацији
и екстремној раздражљивости. Преоптере-ћеност послом доводи до стресног реаговања које може
проузроковати психичка и соматска обољења, као што су: пад имунитета организма, појава астме,
дијабетеса, бронхитиса, артритиса, болести срца и крвних судова.

232

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

3.1.2. Улога у организацији
Улога коју запослени има у организацији може се посматрати као нејасна радна улога и
конфликтна радна улога. Нејасна радна улога настаје када појединац нема адекватне информације
о томе шта све колектив и претпостављени очекују од њега, као и нејасноћа обима властите
одговорности на послу. Овакве особе нису задовољне својим послом, имају утисак угрожености,
узалудности и тензије. Конфликтна радна улога се односи на појединца када мора да обавља
меёусобно неусклаёене радне задатке, да ради оно што му је наметнуто, што не жели и што
сматра да није део његових радних обавеза. Ова улога утиче на смањење задовољства послом,
поремећаје у понашању и угроженост здравља (повишени крвни притисак, обољења срца и
крвних судова).
3.1.3. Одговорност на послу
Одговорност може да буде подељена на одговорност за људе и одговорност за
материјална добра. Нека истраживања су показала да одговорност за људе више оптерећује и да је
важнија од одговорности за материјална добра. Истраживање Вардвела (Wardwel) и сарадника
показало је да постоји корелација степена одговорности и кардиоваскуларне симптоматологије.
При томе је ризик по здравље израженији код старијих руководилаца него код млаёих, већа им је
одговорност на послу, погаёа их и стрепња да је напредовање и раст у каријери успорено или
онемогућено, оптерећени су сменом са млаёим кадром као и приближавањем пензије и краја
радне активности у организацији.
3.1.4. Односи на раду
Добри меёуљудски односи на раду са надреёенима, подреёенима и колегама предуслов су
за „здраву“ организацију, здраве и задовољне запослене у њој. Поремећени односи праћени
конфликтима узрокују стресне ситуације и готово их је немогуће отклонити. Чести узроци стреса
настају када руководилац није способан да управља, не издаје задатке на прави начин и због тога
трпи непријатности. У таквим случајевима запослени често бојкотују претпоста-вљеног и одбијају
послушност. Овакви односи непријатно погаёају и руково-диоце и запослене, што налаже хитне
интервенције на спасавању меёуљудских односа у организацији.
3.1.5. Каријера
Развој сопствене личности и стицање угледа у окружењу мотиви су који подстичу људе да
се труде да напредују у своме послу, како у стручном, тако и у руководећем смислу. Сам тај
притисак за кретањем, усавршавањем и напредовањем је својеврстан извор задовољења, али и
стреса. Каријера не иде увек само узлазном линијом, већ може стагнирати и деградирати, што
може да буде извор стреса. Напредовање у професији везано је за године живота. Брзо
напредовање карактеристично је за почетак каријере. У средњим годинама јављају се већ први
проблеми у промоцији и напредовању, јер је у тим годинама напредовање на више позиције
резервисано за малобројне. Поред тога, неке способности стагнирају, па и опадају, знања
застаревају, а конкуренција расте. Са друге стране, расту захтеви породице у материјалном
смислу, али и у смислу друштвеног престижа. Руководилац се тада најчешће налази у, за њега
непријатној, тихој изолацији, која долази и од колега и од породице.
У многим организацијама честа је појава брзог напредовања у каријери, рекло би се до
„границе своје неспособности“, што никако не може бити у интересу организације. Појединци
који доживе вртоглав успех и достигну „плафон“, у првим данима осећају задовољство и
самоиспуњеност, али се врло брзо покаже да они и уз много већи труд не успевају да остваре
очекиване резултате. Они тада морају много више да раде и да трпе критику због скромних
резултата.
Овакве позиције нарушавају психолошку равнотежу, чиме се изложеност стресу на раду
још више појачава. Јапанске организације овај проблем напредовања преко границе компетенције
и неадекватног обављања послова решавају процесом успореног напредовања. Промоција је
веома спора а највиша места резервисана су само за најбоље и вишеструко проверене кадрове. На
тај начин најбољи су награёени за труд, за допринос и оданост организацији, а остали имају
могућност да себе провере и да се задовоље местом које је за њих прикладније. У земљама које су
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у фази транзиције, због поремећеног система вредности, напредовање је резервисано углавном за
„подобне“, за „људе од поверења“, а не за најуспешније и најперспективније што има за
последицу штете у економском и психолошком смислу.
3.1.6. Психолошка клима организације
Организациони психолошки живот условљен је бројним чиниоцима од којих су
најзначајнији демократичност, пословна политика и култура организације. Потенцијални
изазивачи стреса могу да буду: мале могућности партиципације запослених (одлуке се доносе у
уском кругу повлашћених); запослени, јер не осећају припадност организацији; информисаност,
која је стихијска и колају разне гласине; комуницирање, које је недефинисано и препуштено
личним каналима, и политика организације, која се води недоследно и непредвидљиво.
3.2. Узроци стреса ван организације
Извори стреса ван организације, за овај рад нису битни, али потребно је истаћи да су они
концентрисани око личних проблема, везују се за породицу, животне тешкоће, сукобе са људима
ван организације, лично здравље, здравље ближњих итд. По интензитету, најјачи извори стреса су
конфликти који се појављују са емотивно блиским особама, а то су деца, родитељи, брачни
партнери и пријатељи. Снажан утицај остављају и проблеми са здрављем, изненадни догаёаји,
промена статуса и слично.
3.3. Узроци стреса у самој личности
Поред организације и њеног окружења, извор стреса може да буде и у самој личности, јер
различите индивидуе различито подносе захтеве посла. Неки од запослених више су прилагоёени
свом послу, а неки мање. На реакцију личности утиче начин на који процењује догаёаје. Процена
зависи од саме личности, њеног размишљања, схватања, личних искустава и вештина савладавања
препрека у датим ситуацијама. У литератури се најчешће говори о два типа реаговања на стресне
ситуације. То су „тип А“ и „тип Б“.
За личност коју називамо „тип А“ карактеристична је амбициозност, агресивност,
напрегнутост, висок животни темпо и снажна потреба за самореализацијом кроз посао. Много
чешће оболева од кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести, менталних поремећаја и
низа других психосоматских и органских обољења због тога што такве особе бирају баш оне
послове који носе ризик од излагања стресу, као што је посао руководиоца. Ове особе су
успешније у динамичнијим него у мирнијим пословима, што додатно усложава проблем.
„Тип Б“ има супротне карактеристике од „типа А“. Оне су мирне, сталожене, спокојне, са
успореним животним темпом и са мањим потребама самопотврёивања кроз посао. Бирају мирније
и мање стресне послове.
Олакшавајућа околност јесте што мали број људи припада искључиво једном, односно
другом типу, а већина се налази измеёу ова два типа.
3.4. Последице стреса
Последице стреса одражавају се на саму личност кроз одреёена понашања, органска
обољења, на социјалне и економске сфере живота и рада. Код особа које су често изложене стресу
углавном се срећу две врсте симптома, симптоми трауме (присећање на стресни догаёај,
размишљање о њему и схватања неких појединости) и симптоми реакције на стрес (несаница или
прекидан сан, раздражљивост, чести изливи беса, тешкоће концентрације, продужена будност...).
Честа манифестација доживљаваног стреса која варира од благих до врло упадљивих
поремећаја представља асоцијално понашање (недостатак пажње за друге, немогућност
присећања скорашњих догаёаја...). Умерена асоцијалност јавља се у одреёеном периоду и тиче се
одреёених догаёаја који су имали трауматски ефекат на појединца. Ове особе пате од
посттрауматског стресног поремећаја и њима се може помоћи уз одговарајућу етичку терапију.
Код људи са јаким асоцијалним поремећајем присутан је периода несећања и они се понашају
онако како није својствено њиховој личности, угрожен им је динамички систем личности, њихова
мотивација је оштећена, што их води апатији и безвољности.
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Одреёена истраживања показала су да људи чешће праве грешке ако одлуке доносе у
условима високог стреса, него обично. Када одлучују под стресом високог нивоа они доносе
одлуке пре него што размотре све опције. То је појава прераног закључивања где организације,
суочене са стресним условима, показују тенденције ка централизацији ауторитета и преносе
одлучивање на више нивое у организацији.
За појединце који дуже време бивају исцрпљени сталним излагањем стресу често се каже
да пате од премора. У главне знаке премора спадају три категорије: физичко стање, промене у
понашању и радни учинак али и одреёени услови унутар организације и неколико личних
карактеристика (Табела 2).
Стрес не угрожава само појединце већ и организације у којима појединци раде, као и ширу
заједницу. Светска здравствена организација (World Health Organization) угроженост људи на
радном месту назива „светском епидемијом“ или пандемијом. У развијеним индустријским
земљама стрес на послу је убедљиво највећи извор стресног реаговања код одраслог
становништва. У извештају Уједињених нација за 1993. годину (United Nations Report, 1993) стрес
на послу је описан као болест XX века. У патологији лекара опште праксе преовлаёују стресна
обољења, где чак 75-90 одсто пацијената долази са том врстом проблема. У бројним
истраживањима стрес на послу се повезује са кардиоваскуларним обољењима, канцерима,
болестима коже, неуролошким и менталним поремећајима и падом имунобиолошке одбрамбене
способности организма. Огромне су и економске последице стреса, које се испољавају кроз
губитке због изостајања са посла, смањење продуктивности, флуктације запослених, њихова
отпуштања или превремена пензионисања, правне и осигуравајуће трошкове због повреёивања
итд. Као последица стреса је и 60-80 несрећа које се догаёају на послу. Неки теоретичари
процењују да су радне прилике, односно стрес на послу, у 20 одсто случајева кључни поводи
самоубистава.
Табела 2. Симптоми премора
ФИЗИЧКО
СТАЊЕ
ИЗМЕНЕ
ПОНАШАЊА

РАДНИ
УЧИНАК

ОДРЕЂЕНИ
УСЛОВИ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ

ЛИЧНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

4.

Главобоље; Несаница; Губитак телесне тежине; Гастро поремећаји;
Исцрпљеност и замор
Појачана раздражљивост; Промене расположења; Смањена
толеранција према фрустрацији; Појачана сумњичавост; Већа
спремност да се предузму ризици; Покушај самоизлечења
(употреба алкохола и средстава за умирење)
Смањена ефикасност (више времена се проводи у раду али је
продуктивност
мања);
Умањена
иницијатива;
Смањено
интересовање за рад; Умањење капацитета за ефикасно обављање
посла под стресом; Појачана ригидност у начину размишљања
(затвореност мисли, нефлексибилност)
Слабе могућности за напредовање; Присутност ригидних правила
и процедура код запослених ствара осећај заробљености у систему
и доприноси негативном ставу према послу; Стил лидерства од
стране руководилаца према запосленима; Стилови контроле које
људи користе
Појединци који су активни и улажу велику енергију да преузму ток
ствари у своје руке, односно имају позитиван однос према
проблему, мање су исцрпљени и њихово процењивање сопствених
остварења је позитивније; Они који само реагују, који допуштају
да им се ствари дешавају и покушавају да избегну проблеме
показују већу склоност ка емотивној исцрпљености и поремећају
ставова

МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ

Индивидуалне мере су мере које треба да делују превентивно у циљу избегавања
негативног стреса и препоруке за релаксацију и опоравак од стреса. Да би се то реализовало,
развијене су посебне школе, специјализоване институције и рехабилитациони заводи. Најчешће се
саветује промена животног стила и општег приступа раду; реално сагледавање животних циљева
у складу са сопственим способностима што значи да не треба прихватити сваки посао или сваку

235

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

прилику коју намећу околности. Личне амбиције и циљеви треба да имају покриће у објективним
могућностима да не би дошло до судара са околином и самим собом. Потребно је ослободити се
оних задатака који носе велики стрес, а малу корист. Проблеме који изазивају стрес треба
решавати један по један, полазећи од најприоритетнијих. Треба сачинити листу дневних обавеза
где одвојити важно од мање важног, уз процену на шта се може утицати, а на шта се не може
утицати.
Најчешће препоруке за избегавање стреса су:
- дистанцирати се од задатака и стресова на које се не може утицати;
- имати поверења у сопствене способности;
- утврдити приоритете;
- одлучити шта је најважније;
- одвојити време за одмор и бављење активностима у којима уживате;
- ослободити се нереалних захтева које себи задајете;
- не преузимати на себе стрес других;
- спречити негативне мисли;
- променити своје погледе;
- разговарати са блиским особама;
- бавити се физичким активностима – ходање, трчање, пливање, вожња бицикла;
истезање;
- смејати се и плакати- суочавања са стресом и ослобаёање од напетости;
- здраво се хранити.
Дуван и алкохол на кратак рок редукују стрес, али на дужи рок постају болести
зависности, наново производе стрес и низ нежељених последица. У самој организацији треба
настојати обезбедити подршку и наћи начина како пружити и добити помоћ од других.
У зависности од врсте и узрока стреса, постоје три начина за борбу против стреса:
- суочавање (са узроком стреса и његово решавање);
- емоционални приступ (када не постоји утицај на ситуацију у којој се појединац
налази, решење је у побољшању начина на који неко види ситуацију или начина на
који се због те ситуације осећа);
- прихватање (када не можемо променити ситуацију једино нам остаје да такву
ситуацију прихватимо и преживимо- случај смрти блиске особе).
5.

ПОЈАМ, ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА И ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА

Све више је теоретичара који као један од узрочника стреса на послу наводе и мобинг.
Реч мобинг (mobing) потиче од енглеског глагола to mob, који се може превести као бучно
навалити, насрнути у маси. Такоёе, енглескa реч mobbish преводи се као простачки, грубо,
вулгарно. Постаје актуелан 70-их година прошлог векаа код нас тек последњих година. Различито
се схвата и дефинише. Многи сматрају да је најприхватљивија дефиниција која мобинг дефинише
као психичко малтретирање које се понавља путем акција чији је циљ или последица деградација
радникових радних услова, којима се може проузроковати напад и нанети штета људским
правима и људском достојанству, нарушити физичко и ментално здравље или компромитовати
човекова професионална будућност. Поједностављено речено, мобинг се може дефинисати као
патолошка друштвена појава коју карактерише злостављање на послу, с циљем изолације
запосленог или с циљем његовог навоёења да напусти посао.
У многим земљама донет је закон о мобингу, тако и у Србији. Основна обележја су му:
- постојање злостављања на послу (најчешће вербалним путем, а реёе и физичким
путем), уз изражену агресивност;
- постојање намере за злостављањем (циљно узнемиравање);
- непостојање оправданих разлога за злостављање;
- учесталост злостављања (једанпут или више пута недељно, у периоду од најмање два
до три месеца);
- злостављање треба да се врши с циљем изолације запосленог или с циљем његовог
навоёења да напусти посао.
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Најчешће последице по жртве мобинга су: психичке; социјално-емоционалне;
телесноздравствене; последице везане за промене у понашању и остале. Последице мобинга могу
бити веома штетне и за организацију и руководство, а најчешће су:
- смањено радно задовољство (код жртве мобинга, а неретко и код других запослених);
- поремећени меёуљудски односи;
- смањена мотивација за рад;
- умањени резултати рада;
- мања организациона успешност и слично.
6.

ЗАКЉУЧАК

Стрес је саставни део живота сваког човека који није могуће у потпуности отклонити.
Умерене стресне ситуације подстичу и мотивишу људе на напор и успех. Уколико стрес преёе
одреёену границу, треба га контролисати, каналисати и управљати њиме. Не треба себи дозволити
да превише бринемо о стварима које не можемо променити или контролисати и да нас то доводи
до нервног слома. Морамо применити контролу над сопственим реаговањем и на тај начин
умањити ниво стреса који доживљавамо. Стресу, његовим последицама и спречавању настајања
стреса у многим организацијама не посвећује се никаква пажња. То је неопходно изменити
имајући у виду специфичности које садрже поједине професије.
Један од узрочника стреса на послу може да буде и мобинг који је распрострањена појава
у свим организацијама. Ради препознавања и спречавања настајања ове појаве потребно је
активно учећше свих појединаца, а посебно руководилаца који су и најодговорнији за стање у
њима.
7.
[1]
[2]
[3]
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ЗНАЧАЈ ПРЕПОЗНАВАЊА ИНТЕРАКЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ШТЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА НА
РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
Прокеш Б1, Миков И1, Мачванин Н1, Родић-Стругар Ј1, Црепуља Ј1.
РЕЗИМЕ
Препознавање професионалних штетности један је од кључних момената у процени ризика по
здравље запосленог на његовом радном месту.
Ретко се, или никако, разматрају могуће последице њиховог комбинованог деловања на организам
радника.
Досадашња епидемиолошка, клиничка и експериментална истраживања показала су, меёутим, да су
могућа три основна начина комбинованог токсичног дејства хемијских материја: адитивно, синергистично
и антагонистичко.
Не мање важно је, како заједничко, тако и меёусобно, деловање осталих физичких и биолошких
штетности пореклом из радне околине.
Медицински стручњаци из области медицине рада сматрају да би, поред амбијенталног
мониторинга професионалних штетности у радној околини, требало, користити и биолошки мониторинг
као и медицински мониторинг, који се готово никада не користе приликом процене ризика.
Кључне речи: процена ризика, професионалне штетности, интеракција, мониторинг.

IMPORTANCE OF IDENTIFICATION OF OCCUPATIONAL HAZARDS
INTERACTIONS IN RISKS ASSESSMENT AT WORKPLACES
AND WORK ENVIRONMENT
ABSTRACT
Identification of occupational hazards plays a key role in risk assessment of worker's health at workplace.
Very rarely, possible consequences of simultaneous exposures on worker's health are considered.
Thus, current epidemiological, clinical and experimental research showed tree main types of simultaneous
toxic effects of chemicals: addition, synergism and antagonism.
However, effects of other hazards like physical and biological from work environment are also important.
Health professionals in field of occupational medicine suggest that beside ambiental monitoring of
occupational hazards in work environment, biological and medical monitoring should bee used, which are
extremely rare used in risk assessment process.
Key words: Risk assessment, occupational hazards, interaction, monitoring

1.

УВОД

Карактер рада и радна средина у којој се обавља делатност могу имати негативан утицај
на здравље и радну способност запослених, те је неопходно проучавање професионалних ризика
на сваком радном месту и утврёивање радних места са повећаним ризиком.
Радно место са повећаним ризиком је радно место, утврёено актом о процени ризика, на
коме и поред потпунo и делимично примењених мера у складу са законом, постоје такви ризици
који могу да угрозе безбедност и здравље запослених (1).
То су она радна места и послови:
- при чијем обављању су запослени изложени хемијским, физичким и биолошким
штетностима;
- за чије обављање су потребне посебне здравствене и психофизичке способности или
- на којима постоје специфични технолошки процеси, где не постоји могућност
примене адекватних мера заштите на раду.
Уз наведено, као професионални штетни фактори који могу имати негативан утицај на
здравље, су и нерационална организација рада и одмора, неповољни психосоцијални односи у
колективу, нерешени ергономски и естетски услови рада и неповољна дужина радног времена.
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Набројано чини основу за испољавање ефекта професионалног стреса, као још једног чиниоца
радне средине који може негативно да утиче на здравље и безбедност запослених.
Процена ризика представља систематско проучавање свих аспеката који су у стању да
изазову било какво оштећење здравља, средстава за елиминацију опасности и сходно томе
пројектовање мера превенције или заштите, које треба предузети ради елиминације ризика,
стављања ризика под контролу, или пак пројектовање мера за безбедно управљање ризиком (1).
Ако се занемари процена ризика и потенцијалне опасности које носе радна места на
којима постоје повећани ризици, то директно угрожава здравље радника.
Последице су обољевање, повреёивање, повећано одсуствовање са посла, инвалидизирање
и смањена радна способност. Последице су за појединца, за послодавца, а и за друштво у целини,
веома озбиљне.
Препознавање професионалних штетности један је од кључних момената у процени
ризика по здравље запосленог на његовом радном месту.
Непобитна је чињеница да су радници често на свом радном месту изложени
истовременом утицају већег броја различитих неповољних чинилаца радне средине, што некада
веома отежава процену ризика по здравље радника. Карактеристични примери за то су:
запрашивање пестицидима у пољопривреди, велики број радних места у ливницама, хемијској и
петрохемијској индустрији, заваривање, фарбање и др (2).
Устаљена је, меёутим, пракса, уз ретке изузетке, да се приликом сагледавања штетног
деловања на организам радника различитих штетности пореклом из радне околине (и физичких, и
хемијских, и биолошких), као једини важан податак, у обзир узима само чињеница да ли су
мерене штетности присутне или нису, и ако јесу, да ли су, појединачно, у дозвољеним границама
и/или дозама, или нису.
Ретко се, или никако, на адекватно мерљив начин, узима у обзир дужина изложености,
примена личних и осталих мера заштите, микроклиматски и остали услови радне средине,
присуство или одсуство буке и/или вибрација, степен физичког напрезања, сви ефекти које могу
да имају на организам радника хемијске супстанце (нпр канцерогеност, алергогеност и др.), као и
остали начини уношења хемијских материја у организам радника (преко коже, дигестивног
тракта). Такоёе при неким интеракцијама од изузетног значаја могу бити и индивидуалне
карактеристике самог радника, као што су пол, старост, наследне особине и др. Поред тога,
метаболизам професионално унетих хемијских супстанци могу модификовати навике, као што су
пушење дувана, конзумирање алкохолних пића (2), лекова, наркотика, па и кафе.
Из наведених разлога, а поготово када две или више професионалних штетности делује на
исти органски систем, првенствено треба размотрити могуће последице њиховог комбинованог
деловања, а не само појединачне ефекте.
2. ИНТЕРАКЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ШТЕТНОСТИ ХЕМИЈСКE ПРИРОДЕ
НА РАДНОМ МЕСТУ
Досадашња епидемиолошка, клиничка и експериментална истраживања показала су да су
могућа три основна начина комбинованог токсичног дејства хемијских материја: адитивно,
синергистично и антагонистичко (2).
Код адитивног дејства укупна токсичност мешавине више хемијских штетности једнака је
збиру токсичности појединих њених компоненти, односно, токсична дејства хемијских штетности
се сабирају. Пример таквог дејства постоји код истовремене изложености гасовима који и
појединачно делују као иританси респираторног система (сумпор-диоксид, азот-диоксид и други),
као и код метала који токсично делују нпр. на срчаносудовни систем (кадмијум и олово). Такоёе,
пример је и коришћење органских растварача који у себи садрже бензен, толуен, ксилен, етил
бензен и друге компоненте, а познато је да сви они, појединачно, делују депресивно на централни
нервни систем (2).
Синергистичко дејство постоји када присуство релативно нетоксичне или потенцијално
токсичне хемијске штетности појачава токсично деловање друге штетности. На пример, метилетил-кетон потенцира токсично деловање хексана на нервни систем, а токсично деловање угљентетрахлорида на јетру и бубреге јаче је изражено у присуству ацетона или изопропил алкохола.
Истовремена изложеност тунгстен-карбиду појачава токсичност кобалта и убрзава појаву
обољења „тврдог метала“ које се манифестује бујањем везивног ткива у плућима (3, 4).
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Антагонистичко дејство подразумева слабљење токсичности једне хемијске штетности од
стране друге. Познато је да селен смањује токсичност живе и арсена. Етанол смањује токсично
дејство метанола и етилен гликола (3, 4).
У пракси се најчешће среће адитивни тип токсичног деловања хемијских штетности. У
таквом случају, за израчунавање индекса укупног штетног деловања (К), користи се следећа
формула:
K = C1/MDK1 + C2/MDK2 + ... + Cn/MDKn,
при чему су C1, C2 ... Cn - измерене концентрације појединих хемијских штетности, а
MDK1, MDK2 ... MDKn - максимално дозвољене концентрације појединих хемијских штетности.
Према оваквој формули индекс заједничког штетног деловања више хемијских штетности
треба да буде мањи од 1.
На овом месту интересантно је истаћи да максимално дозвољене концентрације (МДК) и
максимално дозвољене дозе (МДД) претстављају оне концентрације и дозе хемијских штетности
којима, по досадашњим сазнањима, радници могу бити изложени 8 сати дневно, 5 дана недељно,
током радног века, а да им здравље не буде угрожено (5).
Мање је познато да су прописане МДК и МДД обично 2-3 пута мање од концентрација и
доза које изазивају хронично обољење (5).
Овај индекс сигурности (коефицијент резерве) је неопходан због различите
индивидуалне осетљивости организма. И поред тога осетљиви и хронично оболели радници могу
да осете одреёене тегобе и при концентрацијама и дозама нижим од МДК и МДД (5).
Следећи пример је веома илустративан:
Ако су у ваздуху радне околине, на пример, измерене следеће концентрације:
бензена (C1) - 0, 6 mg/m3 (МДК бензена је 3 mg/m3 (MDK1)),
толуена (C2) - 132 mg/m3 (МДК за толуен је 375 mg/m3 (MDK2)) i
ксилена (C3) - 197 mg/m3 (МДК за ксилен је 435 mg/m3 (MDK3)),
онда се посматрајући њихове појединачне концентрације, које су далеко испод МДК,
може закључити, а то је често случај, да рад у таквој радној околини не представља повећан ризик
по здравље запослених.
Меёутим, уколико се познаје њихово појединачно биолошко деловање, и познајући
њихову особину адитивног деловања на нервни систем и користећи наведену методу
израчунавања:
K = C1/MDK1 + C2/MDK2 + C3/MDK3 = 0, 9/3 + 132/375 + 197/435 = 0, 3 + 0, 35 + 0, 45 =
1, 10.
долази се до обрнутог закључка - да је рад у таквој средини заправо рад у радној околини
у којој постоји опасност од развоја депресивног синдрома код изложених радника, односно,
постоји повећани ризик од деловања хемијских материја, и да такво радно место треба прогласити
радним местом са увећаним ризиком.
Када су у питању синергистички и антагонистички начин деловања хемијских штетности,
приказана једначина се не може применити, већ се индекс штетног деловања мора одреёивати
индивидуално.
Постављање општих принципа за квантитативну процену при комбинованом деловању
хемијских штетности тада није могуће због недостатка поузданих података у хуманој популацији
о дознозависним ефектима на физиолошке и биохемијске функције (2).
3.

ИНТЕРАКЦИЈЕ ОСТАЛИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ШТЕТ-НОСТИ

Висока температура ваздуха радне средине и тежа физичка напрезања, доводећи до
убрзања метаболичких процеса у организму, прерасподеле крвотока, и још неких, физиолошких,
промена у телу, узрокују убрзање и продубљивања дисања, са последичним повећањем запремине
ваздуха у јединици времена који доспева у плућа. Тиме долази и до уношења већих количина
хемијских штетности у организам изложених радника.
Осим претходног, висина температуре и влажности ваздуха могу бити веома значајне када
су у питању биолошке штетности. Наведени параметри радне околине могу појачати појаву, или
спречити појаву, различитих сојева бактерија и/или гљивица у радној околини. Температура и
влажност ваздуха, исто тако, могу да изазову чак и модификацију животних и метаболичких
циклуса у појединим врстама микроорганизама, доводећи до продукције, нпр, већих количина
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штетних материја, него што би та врста нормално стварала. Тако, на пример, гљивице соја
Aspergilus стварају већу количину микотоксина при високој релативној влажности ваздуха и
температури измеёу 35°C i 65°C. (2)
Значајне су и интеракције различитих физичких фактора. Тако, нпр, неповољном дејству
ниских температура ваздуха на организам радника доприноси присуство високих вредности
брзине кретања ваздуха и/или влажности ваздуха.
Код радника истовремено изложених повишеним нивоима буке и вибрација, без обзира на
дужину експозиције, брже долази до оштећења чула слуха, а и до интензивнијег оштећења, него
при изложености само повишеном нивоу буке.
Такоёе, истовремена изложеност и одреёеним хемијским супстанцама (угљен-моноксиду,
неким органским растварачима) доприноси повећаном штетном деловању буке на слух радника.
4.

НАВИКЕ И ИНТЕРАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА РАДНО МЕСТО

Индивидуалне карактеристике самог радника, као што су пол, старост, наследне особине,
постојање или одсуство болести и друго, одреёене друштвене навике, као што су, нарочито,
пушење дувана и конзумирање алкохолних пића могу бити од великог значаја на начин и
интензитет меёусобног деловања професионалних штетности.
Утврёено је синергистичко деловање при истовременој изложености азбесту и дуванском
диму на појаву малигних обољења респираторног система код изложених радника. Пушење
такоёе појачава и штетно деловање неких физичких штетности као што су вибрације и бука
највероватније услед вазоконстрикторног деловања никотина из дувана (2).
При пушењу цигарета контаминираних тефлоном, због термалне декомпозиције у жару
цигарете, развија се флуороводонична киселина, а при контаминацији хлорираним
угљоводоницима - фозген.
Конзумирање алкохолних пића може у значајној мери да утиче на метаболизам неких
хемијских супстанци из разлога што у организму етанол делује на ензиме одговорне за
метаболизам неких органских растварача стимулативно, а на неке инхибиторно (2).
5.

МОНИТОРИНГ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ШТЕТНОСТИ.

У складу са напред изнетим чињеницам и дилемама о правилном процењивања деловања
професионалних штетности, медицински стручњаци из области медицине рада сматрају да би,
поред амбијенталног мониторинга професионалних штетности у радној околини, требало, као
комплементарне методе амбијенталном мониторингу, користити и биолошки мониторинг и
медицински мониторинг, који се никако или ретко користе приликом процене ризика.
Појам мониторинга параметара радне околине подразумева праћење појаве и мерење
њиховог нивоа у радној околини (амбијентални мониторинг), у биолошком материјалу (биолошки
мониторинг), односно, њихово праћење кроз здравствено стање изложених радника (медицински
мониторинг).
Амбијентални мониторинг подразумева периодично, превентивно, испитивање услова
радне околине – физичких, хемијских и биолошких штетности.
Испитивања би требало обављати анализом свих елемената услова радне околине, и на тај
начин проверити и утврдити, да ли су на радним местима у радној околини примењене све мере
безбедности и здравља на раду утврёене прописима у области безбедности и здравља на раду,
техничким прописима и стандардима. То би требало радити у условима када раде сви технолошки
капацитети (опрема за рад, инсталације за климатизацију, проветравање итд.).
Амбијентални мониторинг нуди прецизне одговоре на:
- који су чиниоци штетни по здравље присутни у радној околини,
- да ли њихове вредности прелазе дозвољене норме и за колико (према националним и
меёународним прописима), односно, колики је степен спољашње изложености
- где су извори штетности и каква је њихова флуктуација током технолошког процеса,
- да ли су мере техничке заштите ефикасне.
Амбијентални мониторинг не пружа информације о томе колика је количина, или доза, од
измерених концентрација заиста и доспела до унутрашње средине организма радника – колика је
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стварна оптерећеност организма штетностима које га окружују, односно, колика је тзв „интерна
доза“.
Амбијентални мониторинг не може да пружи одговор на то питање јер:
- се многи штетни агенси уносе у организам не само удисањем већ и/или преко коже
и/или преко органа за варење,
- количина удахнутог вазхуха зависи од величине вентилације плућа, која се, како је већ
предочено, мења у зависности од тежине рада, микроклиматских услова и других
фактора,
- су утврёене знатне индивидуалне разлике у ресорпцији, транспорту, дистрибуцији,
биотрансформацији и излучивању хемијских штетности из организма,
- су радници готово увек изложени комбинацији више физичких, хемијских и
биолошких штетности истовремено,
- радници могу бити изложени истој хемијској штетности и на радном месту и у
животној средини.
Биолошки мониторинг, метода која превасходно служи за сагледавање утицаја хемијских
штетности на организам, подразумева мерење и процену тих штетности, или њихових метаболита
у биолошком материјалу, након њиховог проласка кроз граничне површине организма и уласка у
људска ткива и телесне течности. Циљ биолошког мониторинга је откривања актуелне
експозиције, односно, интерне дозе. Концепт биолошког мониторинга укључује оцену интерне
дозе, као и откривање раних, још увек реверзибилних, биолошких ефеката, односно, одреёивање
специфичних промена у физиолошким функцијама организма насталим услед деловања одреёене
хемијске штетности (6-8).
Биолошки мониторинг се врши праћењем биоиндикатора, који могу бити:
- индикатори изложености, као нпр:
o саме хемијске штетности (олово, жива - олово, жива у крви; алкохол - алкохол у
издахнутом ваздуху),
o продукти биотрансформације (толуен, ксилен - хипурна киселина; растварачи
(бензен) - аминофеноли, нитрофеноли),
o биолошки показатељи одговора организма (анилин, нитро-једињења –
метхемоглобин; једињења сумпора (H2S, SO2) – сулфхемоглобин; пестициди –
холинестераза).
- индикатори ефекта:
o хематолошки (маркери мијелотоксичности, маркери хипо- и апластчног
деловања),
o оштећења јетре (синтетска функција, холестазе, некроза),
o оштећења бубрега (креатинин, бета 2 микроглоб. ензими),
o имунотоксични биомаркери,
o оштећења репродуктивне функције,
o нервног ткива,
o других органа и ткива.
- индикатори осетљивости:
o пол,
o старост,
o здравствено стање,
o експозиција другим агенсима (начин исхране, лекови, итд),
o поремећаја метаболизма.
Биолошки мониторинг хемијске изложености нуди одреёене предности у односу на
амбијентални мониторинг. Он узима у обзир све путеве уношења хемијских материја у организам
(плућа, кожу и/или желудачно-цревни тракт). Он даје процену интерних доза, а самим тим и
процену ризика по здравље на основу дозне зависности ефекта. Узима у обзир како интра- и
интер-индивидуалне варијабилности у апсорпцији, тако и варијабилности у дистрибуцији и
складиштењу хемјских материја у организму, као и индивидуалне карактеристике особе и
карактеристике у вези са радом (физичка напрезања, услови радне околине итд) (7).
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Биолошки медији у којима се најчешће врши анализа су урин, крв и, реёе, издахнути
ваздух. Остали биолошких материјала, као што су фецес, масно ткива, косе, нокти, пљувачка или
млеко могу исто тако бити анализирани.
Биолошки мониторинг такоёе има својих недостатака и ограничења. Тако је амбијентални
мониторинг погоднији за процену акутне изложености хемијским штетностима из радне околине,
него биолошки мониторинг. Ово је нарочито корисно у случају изложености супстанцама које
врше директан токсични ефекат на месту контакта (на пример слузнице ока и дисајних органа),
канцерогенима и супстанцама које се слабо апсорбују. Такоёе, амбијентални мониторинг је
далеко погоднији за идентификацију извора штетности, за откривање индустријских загаёивача
код изложених група радника, у процени ефикасности предузетих мера заштите и, коначно,
употреба биолошких метода мониторинга се не препоручује за процену изложености хемијским
материјама за чију токсокинетику и токсодинамику не постоје потпуни и поуздани подаци (7, 8).
Значајан је и етички моменат узимања потребног биолошког материјала од радника са
нагласком на анализу оправданости, те методу и квалитет, самог узимања тог материјала.
Из набројаних разлога амбијентални и биолошки мониторинг не искључују један другог,
већ су то комплементарне методе, свака са својим предностима и ограничењима, и могу значајно
да допринесу правилном сагледавању утицаја свих присутних штетности пореклом из радне
средине.
Стручњаци медицине рада сматрају да је за стицање потпуне слике степена ризика
штетности пореклом из радне околине неопходан и медицински мониторинг, односно праћење
здравственог стања запослених кроз превентивне здравствене прегледе (претходни, периодични,
циљани, ванредни итд) који се остварују, у одреёеном временском интервалу, путем
одговарајућих дијагностичких метода од којих се очекује да укажу на ране знаке (симптоме)
оштећења здравља запослених.
Медицински мониторинг се, током израде акта о процени ризика, може веома успешно
применити уколико се затраже, добију, анализирају и правилно тумаче подаци о повредама на
раду, професионалним болестима и болестима везаним уз рад од којих су обољевали радници
запослени на тим радним местима током неколико задњих година рада.
6.

ЗАКЉУЧАК

Препознавање професионалних штетности један је од кључних момената у процени
ризика по здравље запосленог на његовом радном месту.
Радници су често на свом радном месту изложени истовременом утицају већег броја
различитих неповољних чинилаца пореклом из радне околине, али се ретко, или никако,
разматрају могуће последице њиховог комбинованог деловања на организам радника. На тај
начин се занемарују досадашња епидемиолошка, клиничка и експериментална истраживања која
су показала да су могућа чак три основна начина комбинованог токсичног дејства хемијских
материја, као и заједничко и меёусобно деловање физичких и биолошких штетности пореклом из
радне околине (микроклиматских фактора, буке вибрација, бактерија, гљивица итд).
Индивидуалне карактеристике самог радника и одреёене друштвене навике такоёе могу
бити од великог значаја на начин и интензитет меёусобног деловања професионалних штетности.
Медицински стручњаци из области медицине рада сматрају да би, поред амбијенталног
мониторинга професионалних штетности у радној околини, требало, као комплементарне методе
амбијенталном мониторингу, користити и биолошки мониторинг и медицински мониторинг, који
се никако или ретко користе приликом процене ризика.
Ради правилног тумачења тако добијених резултата потребно је добро познавање
предности и ограничења сваког наведеног мониторинга.
7.
[1]
[2]
[3]

ЛИТЕРАТУРА

Закон о безбедности и здрављу на раду. (Сл. Гласник РС бр. 101/05)
Миков И, Васовић В, Торбица Н. Интеракције професионалних штетности и заштита
здравља радника. Здравствена заштита. 2009; 38(3):67-71.
Ogata M, Fiserova-Bergerova V, Droy PO. Occupational exposure to mixtures of industrial
chemicals. In ACGIH. Topics of industrial monitoring Cincinnati: ACGIH, 1995: 63-82.

243

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

Gronemeyer, H, Gustafsson, JA, Laudet, V. Principles for Modulation of the Nuclear Receptor
Superfamily. Nature Rev. Drug. Discov., 2004, 3, 950–964.
Аранёеловић М, Јовановић Ј. Уредници. Медицина рада. Прво електронско издање за
студенте интегрисаних академских и основних, Медицински факултет, Универзитет у
Нишу. 2009: 25
Feron, VJ, van Vliet, PW, Notten, WRF (). Exposure to Combinations of Substances: a System for
Assessing Health Risks. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2004; 18, 215–222.
Jonker D, Freidig AP, Groten JP, de Hollander AEM, Stierum RH, Woutersen RA, Feron, VJ.
Safety Evaluation of Chemical Mixtures and Combinations of Chemical and Nonchemical
Stressors. Rev. Environ. Health. 2004; 19, 83–139.
US Environmental Protection Agency. Framework for Cumulative Risk Assessment, EPA/ 600/P02/001F, Office of Research and Development, National Center for Environmental Assessment,
Washington DC, USA. 2003.

244

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

СТРЕС КАО ФАКТОР РИЗИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД СТРЕСА
Драгана Тошковић1
dtoskovic@gmail.com
РЕЗИМЕ
Овај рад се бави стресом као фактором ризика у организацији и укључивањем стреса у процену
ризика радног места и радне околине. Обраёен је појам стреса, наведене су опасности на раду које доводе
до појаве стреса у организацији, као и ефекти стреса на појединца и организацију. Представљени су циљеви
организације која управља стресом, метода за процену ризика од стреса у предузећу и мере за спречавање,
смањење, отклањање и одржавање ризика од стреса на задовољавајућем нивоу.
Кључне речи: организација, стрес, психосоцијалне опасности, ефекти стреса, управљање стресом,
процена ризика од стреса

WORK STRESS AS A RISK FAKTOR AT WORKPLACE AND
RISK ASSESSMENT OF WORK STRESS
ABSTRACT
This paper deals with work stress as a risk factor in the organization and involvement of stress in the
workplace and working environment risk assessment. Concept of stress is analyzed in detail, work risks that lead to
stress and effects of stress on the individual and the organization are described and listed. Goals of the organization
that manages the stress, method for risk assessment of stres and measures for preventing, reducing, removing and
maintaining the risk of stress to an acceptable level are presented in this paper.
Кeywords: organization, stress, psychosocial hazards, the effects of stress, stress management, risk
assessment of stress

1.

УВОД

Савремен начин живота, који карактеришу брз темпо, убрзани развој науке, технике и
технологије, поставља захтеве који често превазилазе капацитете данашњег човека. Несклад
измеёу жеља и могућности, доводи до дисбаланса у људском организму, који је главни узрок
настанка стресa-обољења.
Стрес на радном месту представља одговор запосленог који настаје када је запослени
изложен радним условима и притисцима који се не подударају са његовим знањима и
способностима и који му онемогућавају да се оствари на послу. Стрес се јавља под различитим
радним околностима, али неповољнија ситуација настаје када запослени осећа да прима малу
количину подршке од својих надреёених и колега, када има мали степен контроле над својим
послом, или када не може да се носи са радним захтевима и притисцима.
Светска здравствена организација (WHО) је недавно (2003. год.) описала стрес на раду као
„светску епидемију”, а у извештају Уједињених нација почетком деведесетих година стрес се
означава као „болест 20. века”. Истовремено, процењује се и да је од 60% до 80% повреда на раду
проузроковано стресом. Коначно, недавна истраживања недвосмислено потврёују важну улогу
стреса у развоју различитих психосоматских поремећаја: кардиоваскуларних, респира-торних,
гастроентеролошких, уролошких, дерматолошких, реуматолошких, имунолошких, неуролошких и
психијатријских поремаћаја.
Све ово указује на потребу укључивања стреса као фактора ризика у процену ризика
радног места и радне околине. Да би се то спровело потребно је прво дефинисати психо-социјалне
опасности и штетности.

1

„ACME SOFTWARE“ ДОО Нови Сад
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2.

ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ НА РАДУ

Психосоцијалне опасности могу директно да утичу и на психолошко и на физичко
здравље, или индиректно путем доживљаја стреса. Идентификовано је девет различитих
карактеристика посла, радне средине и организације, које су изложене ризику, као и стања
опасности. Карактеристике посла су функционисање и култура организације (лоше постављени
задаци и недостатак дефинисања циљева, лоша комуникација, лоше руководство), улога у
организацији (двосмисленост улога, конфликт улога, нејасна улога), развој каријере, статус и
плата (несигурност посла, нејасни и неправедни системи за процену перформанси, рад на
проценат, нередовне исплате плата), партиципација/обим контроле (ниска партиципација,
недостатак контроле), интерперсонални односи (друштвена или физичка изолација, лоши односи
са надреёенима и сарадницима, конфликт и злостављање), релација кућа–посао (конфликтни
захтеви куће и посла, ниска социјална или потребна подршка укућана/колега за проблеме на
послу/код куће), садржај посла (лоше дефинисани задаци, непријатни и аверзивни задаци, висока
несигурност у раду, непотпун или бесмислен рад, монотонија, недовољно искоришћене вештине),
радно оптерећење/темпо рада (недостатак контроле над темпом рада, радна преоптерећеност или
неоптерећеност, рад под притиском), распоред рада (рад у сменама, нефлексибилно радно време,
непредвидиви радни сати, дуги и несоцијални радни сати).
3.

ЕФЕКТИ СТРЕСА

Стрес утиче на психичко и физичко здравље човека, али и на организацију.
Психолошки ефекти стреса се испољaвју на различите начине, и обухватају промене у
когнитивно-перцептивним функцијама, емоцијама и понашању појединца. Услед појаве стреса
понашања која промовишу здравље, као што су вежбе и релаксација, спавање и правилна исхрана,
се умањују, док друга понашања која угрожавају здравље, као што су пушење и прекомерно
уношење алкохола и лекова, се знатно повећавају. Друштвено понашање и интер-персонални
односи могу се нарушити под утицајем стреса, и могуће је да се одражавају на фундаменталне
психолошке промене, као што су на пример, раздражљивост, краткотрајна пажња и меморија.
Стресом нарушени друштвени односи могу истовремено да креирају секундарне проблеме и да
смањују доступност социјалне подршке.
Реакцију на стрес Ханс Сели је описао као општи адаптациони синдром и поделио у три
фазе:
• Фаза аларма – назива се још и реакција „бори се или бежи“ (fight or flight). Када се нагло
појави претња долази до појачаног лучења адреналина, који убрзава и појачава све виталне
функције и ресурсе организма и спрема га за борбу, или за бекство од опасности, тзв. алостаза.
„Унапред програмиран“ одговор тела на стрес се назива „општи одговор на стрес“ и укључује:
повишен крвни притисак, убрзан метаболизам, смањење синтезе протеина, покретљивости црева,
имуног система и система алергијске реакције, повишен холестерол и масне киселине у крви,
локализоване упале, повишен шећер у крви и повишену желудачну киселину.
• Фаза резистенције (отпора)– организам покушава да се смири и успостави поново
хомеостазу и психички долази до конфронтације са стресором и покушаја смиривања. Меёутим,
ако не доёе до успостављања хомеостазе и ова фаза се продужи онда долази до нове фазе, фазе
исцрпљености.
• Фаза исцрпљености – настаје када се сав отпор на стресну ситуацију исцрпи, што
неминовно узрокује болест, а некада и смрт.
Знатан број различитих болести, физиолошких и физичких, су повезани са стресом и
постоји велики број упозоравајућих знакова који наговештавају да човек има проблем да се
избори са стресом. Неки од знакова и симптома су следећи:
- Физички: главобоља, брушење зуба, затегнуте вилице, бол у грудима, кратак дах,
лупање срца, висок крвни притисак, болови у мишићима, мускулаторно-скелетни
поремећаји, лоша пробава, повећано знојење, болести коже, мигрене, гојазност,
дијабетес, умор, несаница, честе болести.
- Психосоцијални: анксионзост, раздражљивост, туга, критиковање, бес, промене
расположења, преосетљивост, апатија, депресија, успорено размишљање, или брзе
мисли, осећање беспомоћности, безнаёа, или заробљености.
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Бихејвиорални: смањен или повећан апетит, нестрпљивост, спремност за сваёу,
одуговла-чење, повећана употреба алкохола, дроге, или цигарета, повлачење или
изолација од других, занемаривање одговорности, слабе перформансе на послу, слаба
лична хигијена, промене у верској пракси, у блиским породичним односима.
Ако значајан број радника доживљава и исказује ефекте стреса на раду, онда проблем
добија огранизационе попорције. Стрес на послу утиче на организације тако што: повећава
изостајање са посла (апсентизам), смањује посвећеност послу, повећава стопу напуштања посла,
угрожава перформансе и продуктивност, повећава праксу небезбедног рада и стопу несрећа,
повећава број жалби клијената и потрошача, негативно утиче на особље, повећава број правних
тужби, квари слику организације, и интерно и екстерно, повећава пресентизам (радници су
физички присутни, али психички одсутни).
-

4.

УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ

Организације које управљају стресом на раду, и његовим ефектима на здравље радника су
усвојиле три сета циљева:
1. Превенција: контрола опасности и излагања опасностима и обука радника да смање
верова-тноћу појаве стреса.
2. Временска реакција: базира се на управљању и групном решавању проблема, како би
се побољшала способност менаџера да препознају и да решавају проблеме, по
њиховом настанку.
3. Рехабилитација: подразумева повећано пружање подршке (укључују-ћи и саветовања),
како би се помогло радницима да се изборе са стресом и да се опораве од проблема.
У складу са горе наведеним циљевима, постоје три опште стратегије управљања стресом.
Примарна стратегија представља форму организационог развоја посла која покушава да смањи
стресоре, тј. да контролише опасности. Стрес се може смањити путем ергономије, дизајна рада и
окружења и организационог развоја и управљања. Секундарна стратегија подразумева обуку
радника (у форми промоције здравља, или психолошких вештина). Терцијална стратегија
подразумева пружање помоћи запосленима и развој сензибилнијег и одговорнијег система
управљања и унапреёења здраствених одредби (фокусира се на мере саветовања).
5.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД СТРЕСА

Аутори методе за процену ризика на радном месту и у радној околини “Високе техничке
школе струковних студија“ из Новог Сада су у оцену стања опасности на радном месту и у радној
околини додали елемент стрес. Као потенцијалне опасности су навели мотивацију, подршку
менаџмента, комуникацију и знања и способности запослених. Наведеним опасности-ма се у
оцени даје негативан знак (-), и то пре и после мера за смањење ризика. Негативан знак остаје у
оцени зато што аутори сматрају да се наведеним опасностима мора посветити посебна пажња, и
да руководиоци морају стално да воде рачуна о мотивацији запослених, комуника-цији у
организацији, знањима и способностима запослених и да пружају подршку запосленима.
Мој предлог је да се направи посебна табела за процену ризика од стреса у предузећу и да
се дефинишу нове психосоцијалне опасности. Процену ризика од стреса требало би урадити на
нивоу предузећа, сектора, служби, одељења, све до нивоа радног места.
Пошто се примењује посебна табела за процену ризика од стреса у предузећу, са новом
листом опасности, логично је да се мора проширити и прилагодити новим опасностима, табела
степен могуће штете из методе за процену ризика „Високе техничке школе струковних студија“
из Новог Сада. Нова табела је дата у наставку (табела 1).
Табела број 1 – Степен могуће штете
Степен могуће штете (Š), узимајући у обзир најгори могући случај
Огреботина/модрица/лоше постављањени и дефинисани циљеви организације/недостатак јасноће о циљевима и
структури организације

0, 1

Посекотина/благи пропратни ефекти/опекотине/лоше решавање проблема у организацији/култура организације
коју не подржавају запослени/ниско друштвено вредновање рада/недостатак социјалне подршке/непостојање
процедуре за решавање проблема и жалби/конфликтни захтеви посла и куће/ниска социјална, или потребна подршка

0, 5
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укућана (колега) за проблеме на послу (код куће)
Комуникација у организацији/руководство организације/неискоришћеност улоге у организацији/лош статус/ нејасни и
неправедни системи за процену перформанси/рад на проценат/неадекватан, необазрив и неподржив
надзор/неразноврсни задаци и дуги радни циклуси/бесмислен и монотон рад/недовољна стимулација/конти-нуирано
излагање потрошачкиим групама/нефлексибилно радно време

1, 0

Мањи ломови, или блага болест (привремена)/двосмисленост улога/конфликт улога/одговорност за људе и њихове
проблеме/несигурност посла/стагнација каријере/нередовне исплате плата/ниска партиципација у доношењу
одлука/недостатак контроле/друштвена, или физичка, изолација/лоши односи са надреёинима и
сарадницима/интерперсонални конфликт и злостављање/лоше дефинисани задаци/аверзивни и непријатни
задаци/висока несигурност у раду/недовољно искоришћене вештине/недостатак контроле над темпом рада/радна
преоптерећеност, или непреоптерећеност послом/висок ниво темпа рада, или рад под притиском/рад у
сменама/непредвидиви радни сати/дуги и несоцијални радни сати

2, 0

Ломљење веће кости, или озбиљна болест (привремена)

4, 0

Губитак уда, ока, вида (перманентно)

6, 0

Губитак два уда, очију (перманентно)

10, 0

Фаталност

15, 0

У наставку следи пример табеле за процену ризика од стреса у предузећу. Препознавање и
утврёивање психосоцијалних опасности и штетности од стреса у предузећу приказано је у табели
2а, 2б.
Табела 2б – Анализа примењености општих и посебних мера заштите и израчунавање ризика од стреса
Предузеће:

Број листа
1А

248

Високо друштвено вреднованје рада

Јасни и праведни системи за процену
перформанси

Добар статус

Развој каријере

Сигурност посла

Одговорност за људе и њихове проблеме није
висока

Улоге у организацији су искоришћене

У организацији не постоји конфликт улога

Улоге у организацији нису двосмислене

Циљеви и структура организације су јасни
свим члановима организације

Култура организације коју подржавају
запослени

Руководство организације

Комуникација у организацији

РАДНА МЕСТА ПРЕМА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
(ОСОБЕ ИЗЛОЖЕНЕ РИЗИКУ)
СВИ ЗАПОСЛЕНИ

Решавање проблема у организацији

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ:

1.

ПОСМАТРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ СТАЊА ЗАШТИТЕ

Постављање и дефинисање циљева
организације

Р.
б

(Б=)

ОПШТИ ПОДАЦИ
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Табела 2б – Анализа примењености општих и посебних мера заштите и израчунавање ризика од стреса

249

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

Mере за спречавање, смањење, отклањање и одржавање ризика од стреса на
задовољавајућем нивоу у предузећу су:
- Обезбедити културу организације коју подржавају запослени са јасно дефинисаним
циљевима и задацима организације, добрим руководством и комуникацијом у
организацији.
- Избегавати двосмисленост улоге, конфликт улоге, неискоришћеност улоге, и
превелику одговорност за друге људе.
- Запосленом обезбедити адекватне информације о радној улози, очекивањима и
одговорностима, не додељивати му улоге које су у сукобу са његовим вредностима,
ставовима и личним циљевима, или са другим улогама које су му додељене, у
потпуности искористити његове способности и вештине.
- Повећање нивоа вештина запослених, развој каријере, статуса и плата.
- Ширити лествицу каријере, експанзија одговорности и задатака, повећати вештине
запослених путем обука, користити лествице каријере за награёива-ње развоја
вештина, ротацију посла, како би се прошириле вештине, реди-зајнирати посао, ради
повећања нивоа потребних вештина, здраво користити компјутере, обезбедити
праведне системе за процену перформанси запослених (користити дескриптивну
лествицу процене, или методу рангирања), редовно исплаћивати плате, избегавати
плаћање на проценат, ставити запосленима до знања да је њихово запослење сигурно,
тј. да не представљају вишак радне снаге.
- Повећање осећаја контроле и партиципације запосленог на радном месту.
- Ефикасније користити састанке са запосленима, како би се охрабрила партиципација и
инпути, развој аутономних радних група, омогућити запосленом контролу над
брзином и методом рада, радним временом, радним окружењем и учествовање у
решавању проблема.
- Повећање аутономије у групи се може постићи пребацивањем одговорности и
контроле на радне тимове. Тимови треба да имају контролу над брзином рада,
организацијом пауза, алокацијом прековременог рада и задатака.
- Добри интерперсонални односи, повећање нивоа социјалне подршке, смањење
конфликта на послу.
1. Обука за проактивни надзор - овај приступ повезује позитивне повратне информације,
раст и развој запослених, отворене линије комуникације и јаке нивое подршке.
2. Обука за „растурање“ конфликта и „граёење“ тима - конфликте решавати
проналажењем компромиса, убеёивањем меёусобно сукобљених страна да
конфликтна ситуација наноси штету целом колективу (педагошка метода), или
применом мера удаљавања или премештања сукобљених страна из колектива
(административна метода).
3. Спречити појаву конфликта на послу путем:
- промовисања добре комуникације, тако што се запосленима дозвољава да говоре оно
што мисле, да исказују своја уверења, ставове и потребе, а не оно што би њихови
надреёени желели да чују,
- промовисања активног слушања, тако што запослени треба активно да слушају другу
страну, и да јој ставе до знања да су је разумели шта је рекла,
- успостављање здравих граница – руководиоци треба да буду професио-нални и
осећајни према запосленима, али да не прелазе границу прија-тељства са запосленима,
- емоционалне интелигенције, тако што запослени користе и развијају способност да
комбинују интелигенцију и емоције на радном месту,
- постављања бихејвиоралних последица за запослене који не желе истински да
сараёују, или да се мењају, тако што ће руководиоци дефинисати и љубазно објаснити
акције и санкције запосленима са проблематичним понашањем,
- претварања беса у позитивну акцију и предност, јер се онда бес посматра као
мотиватор.
4. Одговарајуће коришћење премештања запослених.
- Мере које унапреёују однос измеёу куће и посла.
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Пружити подршку запосленима за проблеме код куће, обучавати запослене како да посао
и проблеме са посла не доносе у кућу, обучавати запослене како да здраво користе слободно
време, организовати породичне забаве и дружења.
- Мере које се тичу садржаја посла.
Дефинисати задатке тако да буду јасни и разумљиви свим запосленима, задаци не смеју да
буду аверзивни и непријатни, задаци треба да буду разноврсни, а радни циклуси кратки, рад не
сме да буде бесмислен, монотонију на раду свести на минимум, вештине радника искористити у
потпуности, увести материјално стимулисање запослених на основу процене радне успешности
запослених и постизања изврсних и одличних резултата рада (плата, хонорари, путни трошкови,
репрезентације, социјална давања, осигурање живота и здравља, годишњи одмори, слободни
дани, кредити), увести нематеријално стимулисање запослених (занимљиви задаци, изазови,
одговорност, напредовање, рад од куће, политика предузећа, клизно радно време, прехрана,
спортске и релаксационе активности), систем награёивања мора да се заснива више на
позитивним него на негативним последицама радног понашања.
- Одржавање радних услова на здравом нивоу.
1. Смањење радне преоптерећености путем анализе посла:
- поглед описа посла и идентификација кључних циљева и радних приоритета од стране
запослених,
- поглед формулара периодичних оцена перформанси запослених, како би
индентификовали понашања која се награёују, а која се кажњавају,
- омогућити запосленима адекватан тренинг и обуке, које ће им помоћи да посао и
задатке обављају на најбољи могући начин,
- осигурати да запослени разумеју стратегију и културу организације и да њихове
акције доприносе култури организације,
- запослени треба да уче од најуспешнијих радника из њихове бранше у организацији,
- запослени морају да имају одговарајуће људе и ресурсе за рад,
- запослени треба да потврде своје приоритете и кључне циљеве са својим надреёеним,
- задатке који нису приоритетни оставити за касније и ставити их на листу чекања,
- не радити више ствари у исто време,
- за веће и обимније послове формирати тимове.
2. Омогућити запосленима контролу над темпом рада и паузама.
3. Предложити запосленима да када су напети да направе паузу и да дубоко дишу,
попију чашу воде, или топао биљни чај.
- Промене које нуде здраве радне распореде.
- Смањити употребу принудног прековременог рада, мењати (ротирати) смене унапред
(од дневне до ноћне), користити флексибилно радно време и друге алтернативние
распореде рада викендом, омогућити предвидиве радне сате запосленима.
- Промене које унапреёују физичке радне услове.
- Побољшати квалитет унутрашњег ваздуха, смањити ниво физичких штетно-сти као
што су бука, штетне материје, хемикалије, и сл., редизајнирати посао ради смањења
могућности настанка повреда због репетитивног начина спровоёења активности.
- Здраво коришћење технологије.
- Здраво користити компјутер и укључити запослене у избору нове опреме.
- Мере које побољшавају одбрамбене механизме
- Унапредити исхрану запослених путем ангажовања нутриционисте, понуде дијететске
хране запосленима и сл., охрабрити запослене да вежбају путем оснивања клуба
шетње за време ручка, обезбеёивања групних попуста код суседног спортског клуба,
ангажовања фитнес тенера, обезбеёивања опреме за вежбање, спровести обуке за
технике дубоке мишићне релаксације, за ефикасно коришћење когнитивних
стратегија, за стварање свести о погрешној употреби лекова, организовати групе за
дискусију о здравим начинима превазилажења стреса, осигурати да се запослени
релаксирају 20-30 минута пре него што се прихвате породичних одговорности, пошто
је телу потребно 20 до 30 минута да се врати на основну линију након претрпљеног
стреса, унапредити способности запослених да изаёу на крај са проблемима код куће.
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6.

ЗАКЉУЧАК

Из овог рада можемо закључити да стрес утиче на здравље и безбедност запослених, као и
на здравље њихове организације. Управо због тога, послодавци треба да поседују политику за
управљање здрављем запослених, која даје осврт на стрес у организацији и која се бави питањима
процене ризика, правовремене реакције и рехабилитације. Послодавци, такоёе, треба да омогуће
имплементаци-ју наведене политике.
Стресом на послу се може ефикасно управљати применом приступа управљања ризиком,
као што је успешно ураёено и са другим великим безбедносним и здраственим проблемима.
Приступ управљање ризиком процењује могуће ризике у радном окружењу који могу да изазову
одреёене опасности и нанесу штету запосленима.
Веома је тешко проценити ризик од стреса у предузећу, и то мора да спроведе добар
стручњак за људске ресурсе, или психолог. На основу извештаја запослених не могу се добити
објективне информације и подаци који су неопхо-дни за процену ризика. Запослени могу да
„улепшају“ ситуацију у којој се налазе, због бојазни да ће изгубити посао, или неке од
бенефиција, а са друге стране могу да прикажу да је стање на послу лошије него што стварно
јесте. Затим, сваки човек је јединка за себе, тако да стресне карактеристике посла могу различито
да утичу на различите људе. Због тога је веома битно да је сваки члан организације постављен на
радно место које одговара његовим знањима, вештинама, искуствима и личним карактеристикама.
Ово уствари представља полазну претпоставку код процене ризика од стреса.
Управо због тога проценитељ не сме да се у потпуности ослања на податке које је добио
од запослених и послодавца у процени ризика, него мора да посматра субјективни и објективни
доживљај стреса запослених и сваку промену њиховог бихејвиоралног, физиолошког и
здраственог статуса. Када се процени колики је ризик од стреса у предузећу, потребно је
предложити мере за смањење ризика, које предузеће мора да имплементира у своју политику и да
их примени. Након тога се поново процењује ризик, и ако је ниво ризика прихватљив, предлажу
се мере за одржавање ризика на прихватљивом нивоу. Наравно, после одреёеног периода
потребно је поново проценити ризик, преиспитати мере и, ако је потребно, предложити нове мере
за смањење ризика од стреса као опасности на раду.
7.
[1]
[2]

[3]
[4]

ЛИТЕРАТУРА

Лека С., Грифиц А., Кокс Т., „Радна организација и стрес“, Институт за рад, здравље и
организације, Универзитет у Нотингену, 2005.
Кокс Т., „Истраживање и управљање стресом: превоёење теорије у праксу“, Центар за
организационо здравље и развој, департман за психологију, Универзитет у Нотингему,
1993.
Сели. Х., „Стрес у здрављу и болестима“, Батерворт, Бостон, 1976.
Божић Трефалт В., Гемовић Б., Петровић В., Гавански Д., Сантрач Б., Николић Б., Букта З.,
„Безбедност и здравље на раду – књига 1“, Висока техничка школа струковних студија,
Нови Сад

252

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

НАЈУЧЕСТАЛИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Јагода Црепуља1, Иван Миков 1, Мирјана Главашки Краљевић 1, Милорад Шпановић1, Срђан Кисић1
office@medicinarada.rs
РЕЗИМЕ
Професионалне болести настају услед изложености професионалним штетностима на радном
месту. Циљ рада је анализа основних карактеристика професионалних болести дијагностикованих у Заводу
за здравствену заштиту радника, Нови Сад. Најучесталије професионалне болести у Војводини су кожне
болести (42, 13%), бронхијална астма (18, 4%), вибрациона болест (13, 2%), пнеумокониозе (7, 06%) и
хронични хепатитис Б и Ц (6, 26%).
Ради смањења професионалних болести неопходно је извршити идентификацију свих
потенцијалних штетности којима су радници изложени у процесу рада. Затим је потребно применити мере
заштите на раду и периодично праћење здрасвтвеног стања радника под ризиком.
Кључне речи: професионалне болести, кожне болести, бронхијална астма, вибрациона болест,
пнеумокониозе, хронични хепатитис Б и Ц, превентивне мере.

THE MOST FREQUENT OCCUPATIONAL DISEASES
IN PROVINCE VOJVODINA
ABSTRACT
Occupational diseases аre caused by exposure to occupational hazards at the workplace. The aim of this
paper was to analyse basic characreristics of occupational diseases diagnosed in the Institute of occupational health
in Novi Sad. The most frequent occupational diseases in Vojvodina was occupational skin disease (42, 13%),
occupational asthma (18, 4%), vibration disease (13, 2%), pneumoconiosis (7, 06%) and chronic hepatitis B and C
(6, 26%).
To reduce the number of occupational diseases, it is necessary to identify all potential risk factors by
which are employees are exposed in the work process. Then it is necessary to apply preventive safety measures at
work and health surveillance by occupational health services for workers at risk.
Key words: occupational diseases, skin disease, occupational asthma, vibration disease, pneumoconiosis,
chronic hepatitis B and C, safety measures.

1.

УВОД

Професионалне болести представљају одреёена оштећења здравља настала у непосредној
вези са редовним занимањем. Према дефиницији актуелног Закона о пензијском и инвалидском
осигурању Републике Србије, професионалне болести су проузроковане дужим и непосредним
утицајем процеса рада и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник
обављао. (1).
Професионалне болести представљају значајан социјално економски проблем нарочито у
земљама у развоју. У документу Светске здравствене организације Глобална стратегија медицина
рада за све, пут до здравља на раду, процењено је да "у светској радној популацији годишње
настаје 68 до 157 милиона случајева професионалних болести" (2). У односу на окружење и земље
западне Европе у Србији постоји мали број професионалних болести, и њихов број из године у
годину опада. Када се број утврёених професионалних болести посматра према броју запослених,
професионалне болести у Немачкој су седам пута чешће него у Србији. У Финској се утврди 25
пута више професионалних болести него у Србији (3).
Правилником о утврёивању професионалних болести у Републици Србији, регулисано је
56 болести или група болести које се сматрају професионалним. Наведена су и радна места,
односно послови при чијем се обављању ове болести појављују, као и ближи услови за
признавање (4). Услов да се једна болест сматра пофесионалном, је постојање узрочно последичне
везе измеёу обављања послова на радном месту и настанка обољења (1). У складу са нашим
1

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, Србија
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законским прописима сва обољења која испуњавају услове Правилника о утврёивању
професионалних болести треба да буду пријављена као професионална. Здравствена установа која
је дијагностиковала обољење попуњава Извештај професионалних болести, а постојање
професионалне болести утврёују органи здравственог, пензионог и инвалидског осигурања на
основу Листе професионалних болести и медицинске документације завода и института за
медицину рада (5).
Да би се професионалне болести и њихове епидемиолошке карактеристике могле
анализирати воде се регистри за одреёену област (покрајину, државу). Регионални регистар
професионалних болести у Аутономној Покрајини Војводини Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад, основан је 1974 године. Признавање професионалних болести се врши у
оквиру експертизе радне способности, која садржи све податке и анализе неопходне за
дијагностику ових болести. Експертиза садржи релевантне податке о запосленом,
професионалним штетностима и ризицима којима је пацијент био изложен при обављању послова
и радних задатака током целокупног радног стажа. То је уједно и предуслов да се доведу у везу
послови које је запослени обављао и ризици и штетности којима је при томе био изложен, са
насталим обољењем, те да се процени да ли су испуњени услови Правилника о утврёивању
професионалних болести и да ли се обољење може признати као професионално (6).
Превенција професионалних болести је обавеза уреёена Законом о безбедности и здрављу
на раду. Према овм Закону, послодавац је дужан да омогући запосленима безбедно и здраво радно
место и да их упозори на опасности које то радно место носи. Такоёе, сходно нашим законским
прописима, послодавац је дужан да сва обољења која испуњавају услове Правилника о
утврёивању професионалних болести пријави надлежној инспекцији рада и да води евиденцију
професионалних болести.
2.

ЦИЉ И МЕТОДИКА РАДА

Циљ рада је анализа основних карактеристика најучесталијих професионалних болести у
Војводини, дијагностикованих у Заводу за здравствену заштиту радника, Нови Сад. Извор
података су експертизе радне способности у периоду од 1989. до 2008. године и подаци Регистра
професионалних болести у Аутономној Покрајини Војводини, Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад.
3.

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

У периоду од 1989. до 2008. године у А.П.Војводини признато је укупно 750
професионалних болести. У односу на пол оболели од професионалних болести су у 43, 73%
случајева мушкарци, а у 56, 26% случајева жене (Граф. 1).
Укупан број признатих професионалних болести у двадесетогодишњем периоду у А.П.
Војводини је далеко испод очекиваног броја. Када се упореде период од 1989-1998. године и
период од 1999-2008. године, уоачава се јасан тренд смањења броја утврёених професионалних
болести. У првом десетогодишњем периоду (Граф. 2.) укупно је признато 557 професионалних
болести и то 220 (39, 49%) код мушкараца, а 337 (60, 50%) код жена. У другом десетогодишњем
периоду број признатих професионалних болести је значајно мањи и износи 193, с тим да је
нешто већи број (108 или 55, 95% случајева) професионалних болести утврёен код мушкараца,
него код жена (85 или 44, 05%).
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За разлику од наших података, у Републици Хрватској, у периоду од 1990. до 2006.
године, пријављено је 2.486 професионалних болести. Посматрано према полу мушкарци више
оболевају (70, 00%) од професионалних болести од жена (30, 00%) (8).
У двадесетогодишњем периоду у Војводини најучесталије професионалне болести
(Граф.3.) су болести коже, које су заступљене у 42, 13% случајева, следи бронхијална астма са 18,
4%, вибрациона болест са 13, 2%, потом пнеумокониозе (7, 06%) и хронични хепатитис Б и Ц са 6,
26% случајева. У Хрватској најчешће професионалне болести су оштећења слуха узрокована
штетним деловањем буке (23, 7%), пнеумокониозе (18, 2%), оштећења узрокована вибрацијама
(15, 6%), заразне болести (13, 8%) и кожне болести (11, 1%).
Посматрано по полу код жена више од половине признатих професионалних болести су
кожне болести (54, 03%), на другом месту по учесталости код жена је бронхијална астма која је
заступљена у више од једне четвртине случајева (26, 30%), следе Хепатитис Б и Ц (8, 76%). Код
мушкараца на првом месту је вибрациона болест (29, 87%), кожне болести су на другом месту са
26, 82%, на трећем месту су пнеумокониозе (15, 24%).

Графикон бр. 3: Приказ најучесталијих професионалних болести у АП Војводини

Најучесталија професионална обољења у земљама у развоју су кожна обољења, иако се
могу успешно превенирати. Вибрациона болест је најчешћа у Русији, а пнеумокониозе у неким
афричким земљама (Зимбабве, Руанда). С друге стране, у високо индустријски развијеној земљи
Јапану, актуелан проблем представља психичка исцрпљеност због преоптерећености радом, која
може имати за последицу: кароши (смрт изазвана претераним радом) или каројисатсу самоубиство из истих разлога (7).
Веома је тешко поредити инциденцију професионалних болести измеёу различитих
држава, јер постоје разлике у начину и условима њиховог признавања, тумачењу термина
професионалних болести, као и због разлике у броју болести које се признају као професионалне.
У А.П.Војводини, као и у Србији, број професионалних болести је нереално мали, што није
резултат мера превенције, већ је вероватно последица транзиције кроз коју пролази наша земља,
рестриктивних законских прописа, као и непрепознавања и непријављивања истих.
Доказати директну узрочну повезаност болести са радом изузетно је важно и најчешће
није једноставно. Поред доброг познавања технолошког процеса и података о процењеним
ризицима по здравље радника, неопходно је током периодичних превентивних прегледа од самог
радника узети анамнестичке податке о раду (радну анамнезу). На тај начин лекар специјалиста
медицине рада се детаљно упознаје са комплексом фактора из радне средине који могу да оштете
организам и да буду у узрочној вези с болешћу. У савременим условима постигнут је изузетно
значајан прогрес у дијагностици и превенцији професионалних обољења. Крајњи циљ
дијагностике је да се што раније утврди постојање почетних промена код радника. Откривање
обољења у раној фази, омогућава прекид даље експозиције професионалним штетностима, чиме
се спречава даље напредовање болести као и благовремено лечење. Превенцији професионалних
болести мора се посветити посебна пажња. Поред комплексних мера заштите на раду, редовног
спровоёења превентивних лекарских прегледа радника у служби медицине рада, потребно је
утврдити мере за елиминацију и смањење утврёених ризика на радном месту.
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4.

ЗАК ЉУЧАК

Промоција здравља на радном месту као усвојена и општеприхваћена метода треба и у
будућем времену да одигра најзначајнију улогу у превенцији професионалних болести. Нереално
мали број утврёених професионалних болести указује на то да многи случајеви професионалних
болести остају недијагностиковани. То указује на потребу за континуираном едукацијом свих
сегмената од радника, послодаваца, лица задужених за безбедност и здравље на раду до
специјалиста медицине рада и шире друштвене заједнице.
5.
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КОД ПРИМЕНЕ ЦИТОСТАТИКА
Јелка Родић Стругар1, Нада Мачванин2, Бела Прокеш3, Јагода Црепуља
jelkars@gmail.com
РЕЗИМЕ
Цитостатици су лекови који се употребљавају у процесу лечења малигних болести. До излагања
цитостатицима долази под различитим околностима, почев од њихове производње, преко превоза од
произвоёача до корисника или даљег дистрибутера, складиштења, припреме инфузијских раствора и
њихове примене, уклањања цитотоксичног отпада и чишћења простора и предмета са којима су болесници
долазили у контакат. У раду је пажња усмерена на ризик од нежељеног деловања цитостатика у
професионалној експозицији здравствених радника који врше примену цитостатика на одељењу или у
оквиру дневне болнице. У недостатку података о броју здравствених радника који раде на овим пословима
дат је податак о броју оболелих од малигних болести и броју болесничких постеља намењених за лечење
оболелих од малигних болести као димензија које могу орјентационо да послуже за процену броја
здравствених радника изложених овим ксенобиотицима. Мере заштите и едукација запослених од
опасности које са собом носи руковање цитостатицима те рад на сигуран начин су веома значајни у
смањивању нежељених последица истих. Дат је предлог мера које би ризик од нежељеног деловања
цитостатика смањио на најмању могућу меру са посебним освртом на методе биомониторинга.
Кључне речи: здравствени радници, цитостатици, управљање ризиком

RISK MANAGEMENT FOR IMPLEMENTATION CYTOSTATICS
ABSTRACT
Cytostatic drugs were used in the treatment of malignant disease. Exposure to cytostatic come under
different circumstances, from their production, transport from the producer to the consumer or further distributors,
storage, preparation of infusion solutions and their application, removal of cytotoxic waste and cleaning the area
and the objects to which the patients come in contact. The work focuses on the risk of adverse effects of cytostatics
in the professional exposure of health workers who make the application of cytostatics in the department or within
the day hospital. In the absence of data on the number of health workers in these jobs is given information about the
number of patients with malignant disease and the number of hospital beds designated for treatment of patients with
malignant disease as a dimension of orientation, which can be used to estimate the number of healthcare workers
exposed to xenobiotics. Measures to protect and educate employees about the dangers brought by the handling of
cytostatics and work in a safe manner is very important in reducing the adverse consequences thereof. Given a
series of measures that the risk of adverse effects of cytostatic reduced to a minimum with a special focus on biomonitoring methods.
Key words: health workers, cytotoxic drugs, risk managemen

1.

УВОД

После болести срца и крвних судова, малигне болести представљају најчешћи узрок
оболевања и умирања људи како у свету, тако и у нашој земњи. Према проценама Светске
здравствене организације, преко 22 милиона људи у свету живи са раком. Сваке године у свету се
региструје 11 милиона новооболелих, од чега 64% у земљама у развоју, док седам милиона људи
умре од малигних болести. У Републици Србији бележи се релативно висока инциденца и
морталитет од малигних тумора. У Србији сваке године се дијагностикује око 32 000 нових
случајева малигних болести, а годишње од рака умре око 20 000 људи. Стандардизована стопа
морталитета износи 202, 7 на 100 000 становника и иста је виша у АП Војводини у односу на
републички просек. (1)
Постојећи постељни капацитет стационарних здравствених установа (секундарног и
терцијарног нивоа) из Уредбе о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“, бр
42/06, 119/07 и 84/08), који су искључиво опредељени за лечење оболелих од малигних болести
износи укупно 982 постеље. Према подацима Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић
1

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
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Батут“ из Београда 2007. године лечено је 29.691 пацијената са укупно 312.208 болесничких
дана.(1) Наведени подаци су изнети ради перцепције ангажованости медицинских сестара
цитотерапеута које рукују великим бројем лекова за лечење малигних болести, а у циљу
сагледавања значаја и величине проблема.
Цитостатици као специфични канцерогени
Већина лекова за лечење малигних болести припада групи опасних лекова који имају
најмање једну од шест нежељењих ефеката, потврёених на експерименталним животињама и/или
популацијама лечених болесника, односно у краткотрајним тестовима у условима in vitrо. То су:
1. Канцерогеност
2. Тератогеност или ембриотоксичност
3. Репродуктивна токсичност
4. Токсични учинци на поједине органе или органске системе доказане већ при ниским
дозама
5. Генотоксичност, односно мутагеност и/или канцерогеност
6. Структура или активност слична раније доказаним опасним лековима.
Медицинске сесте цитотерапеути често су истовремено изложени већем броју цитостатика
пошто се ови лекови већином користе у различитим комбинацијијама сходно њиховој намени у
лечењу малигних болест. С обзиром на чињеницу да ови лекови располажу различитим
канцерогеним и мутагеним потенцијалом запослени који примењују цитостатике или раде у
средини која је контаминирана, изложени су озбиљним здравственим ризицима.

Испитивање и подела канцерогених материја
Неколико специјализованих институција у свету испитује потенцијалне канцерогене за
људе и експерименталне животиње. На основу ове евалуације сачињене су листе канцерогена.
Тако постоје листе: Националног токсиколошког програма (енгл. National toxicology -programNTP), Службе за јавно здравље САД (енгл. U.S. Public Hadelth Service), Америчке конференције
владиних стручњака хигијене рада (енгл. American Conference of Govermental Industrial HygienistsACGIH), Националног института заштите на раду и медицине рада (енгл. National Institute for
Occupational Safety and Health) и Меёународне агенције за истраживање рака (IARC) Светске
здравствене организације са седиштем у Лyону (Француска). IARC даје најсистематичнију
евалуацију канцерогеног ризика који за људе представља експозиција хемијским агенсима у које
спадају и цитостатици. У односу на канцерогени потенцијал IARC дели хемијске материје у
неколико група:
Група 1
- Агенс је за људе канцероген
Група 2А
- вероватно канцерогени агенси
Група 2Б
- могуће канцерогени агенси
Група 3
- Агенс се не може класификовати у односу на канцерогено дејство
Група 4
- Агенс вероватно није канцероген за људе.(5)
Истраживања у овој области су перманентна те се може очекивати да се на основу
утврёених ефеката на здравље поједини антинеопластици пребаце из постојеће групе у
припадајућу групу у односу на утврёене штетне ефекте по здравље. До сада је доказано да је за
човека сигурно канцерогено осам антинеопластичних лекова који су у активној примени
(ciklofosfamid, busulfan, hloram bucil, etopozid, melfalan, metil.CCNU, tiotepa i treosulfan), те две
комбинације лекова etopzid с bleomicinom и cisplatin и хемотерапијски протокол МОПП заједно са
другим комбинованим протоколима који садрже алкилирајуће лекове. (4) Један број
антинеопластичних лекова, због недостатка доказа није сврстан ни у једну групу, односно не
може се класификовати као канцероген, а око 20 врста антинеопластичних лекова који су у
употреби IARC није ни вредновала што повећава забринутост због могућих здравствених
последица запослених који њима свакодневно рукују.
Већина антинеопластичних лекова који су доказано канцерогени имају и мутагени
потенцијал што је додатни ризик за изложене здравствене раднике. Ово је посебно значајно због
чињенице да се мутагени ефекат може испољити тек наком више година од престанка излагања.
Наравно мутагени потенцијали антинеопластичних лекова који су тренутно у употреби су
различити и у уској су вези с њиховим механизмом деловања. Токсичност антинеопластичних
лекова на нивоу ћелије заснива се на различитим механизмима, а за њихово разумевање
неопходно је добро познавање основих фаза ћелијског циклуса, будући да различити лекови
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немају исте ефекте у свим фазама ћелијског циклуса. За нихово тумачење корисно је познавати
поделу тих лекова у главне групе. Подела неопластичних лекова према анатомско –терапијскохемијском начину поделе лекова приказана је на табели 1. (2, 3)
Табела 1 Подела лекова за лечење малигних болести према анатомско-терапијско- хемијском (АТК)
саставу разврставања лекова (2, 3)
Л
Л01
Л01А
Л01Б
Л01Ц
Л01Д
Л01X
Л02
Л03
Л04

ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
Антинеопластици
Алкилирајући лекови
Антиметаболити
Биљни алкалоиди и остали природни спојеви
Цитотоксични антибиотици и њима сродне твари
Остали антинеопластици
Ендокрина терапија
Имуностимулатори
Имуносупресиви

Алкилирајући лекови који се налазе у првој групи на табели 1 су најтоксичнији и доказано
је њихово делованје на DNA; следе антиметабилити; лекови који делују на микротубуле деобног
вретена, хормони и остали лекови.

Путеви уласка у организан и судбина антинеопластичних лекова

Антинеопластични лекови могу доспети у организам инхалацијим, ингестијом преко
прљавих руку или преко коже (транскутана апсорпција), ретко апсорпцијом преко слузокоже ока
или ушног отвора. У условима професионалне експозиције инхалација представља доминантан
пут уласка. Токсични ефекти се могу испољити на месту контакта као директно оштећење коже
или аднекса коже, ако је пут уласка кожа, односно оштећења слузокоже респираторних органа
код инхалације ксенобиотика. Као честа манифестација локалног деловања цитостатика на кожу
огледа се у појави локалног црвенила, алергијских манифестација и епилације длака на
откривеним деловима тела, најчешће на подлактицама и поглавини. Локално деловање на
слузокожи дисајних органа испољава се у виду отока, промуклости и надражајног кашља.
Продирање ксенобиотика у организам из спољашње средине до места деловања и
испољавања токсичних ефеката представља процес који укључује фазу експозиције (контакт са
ксенобиотиком у спољашњој средини, дезинтеграција и трансформација ксенобиотика физичким
и хемијским реакцијама) токсикокинетичку и токсикодинамичку фазу. Исход деловања
ксенобиотика резултанта је физико-хемијских особина хемијске супстанце и биолошких
карактеристика организма. Судбина хемикалија у организну приказана је на схеми 1.

Шема 1 Судбина хемикалија у организму
(Извор: А. Видаковић ет алл. Професионалне болести изазване хемијским агенсима. У Медицина рада II
Београд 97.)
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Најчешће тегобе на које се жали особље које рукује цитостатицима су вртоглавица,
главобоља, слабост, продужен менструални циклус (6) У лабораторијским налазима се констатује
повећана концентрација цитостатика у урину, промене на хромозомима, патолошке вредности
јетрених ензима у серуму. Све наведено се углавном јавља код здравствених радника који немају
адекватна заштитна средства.
2. ЦИТОСТАТИЦИ КАО ФКТОР РИЗИКА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ И МЕРЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
Велики број фактора утиче на ниво изложености здравствених радника цитостатицима, то
су пре свега врсте и количине лекова који се примењују, учесталост и трајање припреме лекова,
техничка опремљеност у погеду услова за припрену цитостатика, рад по стандардним
протоколима (рад мимо протокола), правилна примена личних заштитних средстава и едукација
здравствених радника који раде на припреми и примени цитостатске терапије. Ништа мање није
важан фактор и начин на који се одлаже цитотоксични отпад. Да би се штетни утицаји по здравље
свели на прихватљив ниво и ризиком управљало на адекватан начин неопходна је примена
одговарајућих мера заштите. Мере заштите су наведене према хијерархији.
1. Формирање централне јединице за припрему цитостатика
Као прва и основна мера у заштити запослених од нежељеног деловања цитостатика јесте
формирање централне јединице за припрему цитостатока и интравенозне терапије. На овај начин
се поред смањења ризика медицинског особља од деловања цитостатика смањује на минимум
ризик од микробиолошке контаминације и других грешака у раду. Уједно се рационализује рад и
смањује број запослених који су изложени овим ксенобиотицима.
Просторија која се користе за припрему цитостатика не сме сачињавати јединствен
простор са осталим просторијама. Увек мора постојати предпростор намењен за припрему
здравственог радника за рад. Просторије које се користе за припрему цитостатика морају бити
опремљене одговарајућим намештајем и опремом за пречишћавање ваздуха унутар радног
простора (тестирану у складу са стандардом DIN 12890) с ламинарним протоком ваздуха. За
припрему цитостатске терапије подразумева се Дигестор- «Laminar fow» атестиран према
важећим меёународним и прописима Републике Србије.
У колико се врши формирање нове централне јединице посебну пажњу треба посветити
дизајну намештаја, односно радних површина које служе за одлагање цитостатских лекова до
њихове припреме или већ спремљених препарата за апликацију. Препоручују се радне површине
које садрже додатни ХЕПА филтер испод радне површине који ће имати сопствени одводни
систем што представља додатну меру заштите посебно у акциденталним ситуацијама и потреби за
брзом реакцијом у одлагању контаминираног прибора.
Значајна активност је контрола филтера која се мења према препоруци произвоёача
опреме. Руковање ламинаром, оржавање хигијене и радних површина испред ламинара треба да
буду описани у радном упуству које ће бити постављено на видно место како би запослени могао
да провери своје радне поступке у сваком тренутку.
2. Оспособљавање запослених за безбедан рад
Особље које је укључено у процес припреме цитостатика прије почетка рада мора проћи
одговарајућу едукацију и обуку за руковање цитостатицима. Исправан начин рада најважнија је
сигурносна мера у руковању антинеопластичним лековима. Едукација и обука се спроводи у
самој здравственој установи на начин како је то предвиёено позитивнм пропима из области
безбедности и здравља на раду и учествовањем на стручним скуповима и предавањима из ове
област. Особљу треба ставити на располагање и стручну литературу из области лечења
онколошких болесника.
Веома је битно да постоје писана упуства и стандарди за рад са цитостатицима. У пракси
се користе и меёународно признати стандарди и протоколи као нпр. :
1. EU-OSHA (European agency for saafeta and Health at work)
2. DOHS- Division of Occupational Health and Safety (Завод за здравље и сигурност на
раду)и други.
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Писано упуство треба да садржи:
1. правилне процедуре за руковање,
2. последице које могу изазвати лекови са којим се манипулише,
3. ризике
4. мере заштите,
5. начин одлагања контаминираног материјала и поступање у случају акцидента.
Обука се мора понавњати сваке године да би се обновило знање и утврдили могући
недостаци у знању или вешинама да би се исти надоместили. Писана упуства се морају ажурирати
макар једном годишње.
3.

АМБИЈЕНТАЛНИ МОНИТОРИГ

Амбијентални мониториг подразумева сталну контролу квалитета ваздуха у радном
простору у којем се манипулише са цитостатицима. Поред контроле ваздуха на присуство
цитостатика, повремено треба урадити и контролу могуће контаминације радних површина.(7)
Здравствени мониторинг
С обзиром на све факторе ризика које прате рад са антинеопластичним лековима
здравствени радници који су укључени у овај радни процес морају бити укључени у редовне
превентивне здравствене прегледе. То подразумева претходни преглед прије почетка рада на том
радном месту и периодичне прегледе у периодицитету од 12 месеци. Избор особља који ће радити
са цитостатицима мора бити веома систематичан. Сагледава се њихова телесна и психичка
спремност за рад на овим пословима и наравно здравствени статус. Из избора треба искључити
млаёе особе, труднице и дојиље. Пре отпочињања рада неопходно је да запослени обави
здравствени преглед према предлогу службе медицине рада.
Претхдни преглед:
Обавезни део програма: анамнеза, клинички преглед, а од лабораторијских анализа: ККС,
АСТ, АЛТ, ГГТ, креатинин, уреа, урин (седимент, специфична тежина, протеини) и
Микронуклеус тест. Одступање налаза микронуклеус теста веће од 10% у односу на горњу
границу референтних вредности дате лаборатрије значи да је радник осетљивији и да је повећан
ризик обољевања те се не може запослити на радном месту цитотерапеута.
Периодични преглед:
Периодични преглед запосленог здравственог радника изложеног цитостатицима као
обавезни део прегледа треба да садрже: детаљну радну анамнезу, личну анамнезу, клинички
преглед, а од лабораторијских налаза ККС, АСТ, АЛТ, ГГТ, креатинин, уреа, урин и
Микронуклеусни тест. Одступање налаза микронуклеус теста веће од 10% у односу на горњу
границу референтних вредности дате лаборатрије може заначити да је запослени био изложен
цитостатицима те радника треба издвојити из радног процеса, проверити мере заштите и урадити
контролни преглед за 6 месеци, које време је потребно за опоравак оштећених ћелија.
Периодицитет прегледа је на 12 месеци.
У случају инцидента при којем је дошло до непосредног контакта с високим дозама
цитостатика потребно је, ако је то могуће унутар 2 сата узети узорак крви и направити Комет тест.
Ако није могуће у овако кратком временском периоду одрадити Комет тест треба у року од 48
сати урадити тест на Микронуклеусе.
3.1 Биолошке методе које се могу применити за откривање последица деловања
цитостатика
Већ је напоменуто да антинеопластични лекови делују на нивоу челије оштећујући ДНА.
Методе ће бити приказане према хронолошком редоследу којим су се користе у сврху биолошког
надзора изложених радника.
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3.1.1 Измене сестринских хроматида (SCE)
SCE представљају грешке у спаривању нуклеотида у процесу репликације гена (удвајање
DNA) које се одвија само у једру. Приликом репликације, у региону реплокационе виљушке
могуће су и спонтане грешке у спаривању нуклеотида. Грешке се исправљају механизмом
рекомбинације-укрштање ланаца, који се код телесних ћелија назива соматски crossing-over, а
заправо представља размену генетичког материјала измеёу сестринских хроматида. Укрштање
ланаца приликом репликације у телесним ћелијама има одреёену физиолошку учесталост. У
генетици се ова појава назива учесталост измене сестринских хроматида- SCE. SCE може бити
повећана или смањена услед деловања ксенобиокика (6).
Највише вредности SCE изазивају алкилирајући антинеопластици, док се учесталост SCE
значајно не мења код излагања генотоксичним агенсима који изазивају само ломове у молекулу
DNA. Применом анализе SCE може се проценити ниво цитогенетичких оштећења у лимфоцитима
периферне крви након вишегодишње експозиције ксенобиотицима.
3.1.2. Хромозомске аберације
Излагање ксенобиотицима за последицу може да има и структурна оштећења хромозома
која настају као последица ломова на нивоу DNA, инхибиције синтезе DNA и другим
механизмима. Ова се метода може применити за откривање оштећења код запослених кјоји рукују
антинеопластицима чије се деловање примарно заснива на стварању великог броја ломова у DNA.
Такви су нпр. цитотоксични лекови блеомицин, доксорубицин, даунорубицин, те лекови који
посредно повећавају ниво ломова у DNA.
3.1.3. Микронуклеус тест
Микронуклеуси (МН) су самосталне хроматинске структуре које се потпуно одвајају од
једра. Настају кондензацијом ацентричних хромозомских фрагмената или читавих хромозома
заосталих у анафази који се нису уградили у једро ћелија ћерки. МН-тест на лимфоцитима
периферне крви укључен је у стандардну батерију тестова генотоксичности Бржи је и
једноставнији од анализе структурних аберација хромозома, а подједнако осетљив у откривању
оштећења деобног вретена и аберација хромозома. МН тест представља тренутно најосетљивију
методу за биолошки надзор изложене популације
3.1.4. Комет-тест
Комет-тест или микроелектрофореза појединачних ћелија у агарозном гелу служи за брзо
откривање оштећења и поправки DNA. Овај тест има највећу важност у процени акциденталне
изложености.
4.

МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ

Мере личне заштите морају се примењивати доследно и на прописан начин. Препорука је
да се преко радне одеће користи заштини мантил за једнократну употребу. Поред тога запослени
мора да ради у неопренским рукавицама (рукавице треба мењати што чешће, а сваки пут када се
заврши припрема једне батерие цитостатске терапије или напушта радни простор намењен за
припрему цитостатика), да има маску за заштиту органа за дисање и наочаре за заштиту очију.
Веома је битно да космати део главе у потпуности буде покривен заштитном капом или марамом.
Треба напоменути да је потребно да медицинска сестра цитотерапут пре почетка рада скине
шминку, ручни сат и накит.
5.

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ

Хигијенске мере подразумевају хигијену руку на прописан начим (процедура за прање
руку) прије почетка рада и обавезна хигијена тела по завршетку посла.
6.

ЗАКЉУЧАК

С обзиром на чињеницу да се број оболелих од малигних болести повећава, да је у
њиховом лечењу укључен велики број здравствених радника који рукују цитостатицима било на
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њиховом растварању било апликацији, као и чињеницу да ови лекови располажу различитим
канцерогеним и мутагеним потенцијалом запослени који примењују цитостатике или раде у
средини која је контаминирана, изложени су озбиљним здравственим ризицима. Примена свих
предложених мера заштите треба да буде императив у управљању ризиком код ове популације
запослених здравствених радника.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
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ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА У ПРОЦЕСУ
УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ У
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Љиљана Благојевић1, Милица Дрљевић2, Иван Дрљевић3
РЕЗИМЕ
Периодични преглед радника се обавља ради праћења и оцењивања здравствног стања тј. радне
способности запосленог на радном месту са повећаним ризиком.
Циљ овог рада је да се истакне место и улога ове медицинске мере у процесу управљања ризиком.
Прегледано је 720 запослених са 187 радних места са повећаним ризиком у ЈКП „Београдски
водовод и канализација“ у 2009.години. (по Правилнику о претходним и периодичним запослених на
радним местима са повећаним ризиком, а у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној
околини).
Од 720 радника код 495(68, 75%) постоји неко обољење или патолошко стање, меёутим, она нису
значајно утицала на радну способност јер је 644 (84, 44%) способно за свој посао, 62(8, 61%) је ограничено
способно, а 14(6, 95%) је неспособно за свој посао. У структури обољевања и поремећаја највише су
утврёене патолошке вредности у крви и урину 321 радника(44, 58%), односно 287(39, 86%)су са повећаним
нивоом липида у крви, а код 165(22, 92%) артеријска хипертензија. Није дијагностиковано ниједно
професионално обољење.
Периодични преглед радника има посебно место у очувању и унапреёењу здравља и радне
способности као и у превенцији здравствених оштећења професионалне етиологије.
Кључне речи: здравствени ризик, превенција, периодични преглед радника, радна способност.

THE ROLE OF PERIODIC HEALTH EXAMINATION IN
THE MANAGEMENT OF HEALTH RISK IN AGENCY FOR
WATER SUPPLY AND CANALIZATION OF TOWNSHIP OF BELGRADE
ABSTRACT
The periodic health examination is performed in order to evaluate and to follow health conditions and
working ability of the workers at risk for professional disorders.
The aim of our study was to underline the role and the utility of this medical measure in the management
of health risk.
We assessed health conditions of 720 workers employed on 187 different working places in the Agency
for Water Supply and Canalization of Belgrade, Serbia, at risk for professional disorders, during 2009. (According
to the Serbian regulation of periodic examination of the workers at risk for professional disorders and according to
the regulation of health risk management).
495 out of 720 workers (68, 75%) presented one of more health disorders or pathological conditions.
However, there was no significant influence of these disorders on the working ability. 644 out of 720
workers (84, 44%) were completely able to perform working tasks requested on their working places, 62 out of 720
workers (8, 61%) had partial working inability and 14 out of 720 workers were completely unable to perform their
jobs (6, 95%).
The most frequent health disorders were represented by pathological values in blood and urine (44, 58%),
dyslipidemia (39, 86%) and arterial hypertension (22, 92%).
No professional diseases were found.
The periodic health examination has a very important role in the preservation and the improvement of
health conditions and working ability and in the prevention of professional health disorders.
Key words: health risk, prevention, periodic examination of workers, their working capability.

1 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу
2 Клиничк центар Србије, Београд
3 ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд
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1.

УВОД

Периодични лекарски преглед се односи на запосленог који већ ради на радном месту са
повећаним ризиком и који се периодично, у одреёеном року, обавља ради оцењивања радне
способности за рад на том радном месту.Обавља се и након закључивања боловања због тешке
повреде на раду, као и после болести и повреде који нису у вези са радом, али при постојању
сумње на смањену радну способност.
Подаци о радном месту, односно утврёеним опасностима и штетностима на радном месту
добијају се увидом у Акт о процени ризика на радном месту и радној околини. Здравствено стање
радника сагледава се на основу прегледа који су дефинисани Правилником о претходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком.
Програм здравствених прегледа спроводи се тако да се процени стање функције органа и
органских система поебно оптерећених радним активностима, односно да се рано открију
претклиничка оштећења сензитивних органа и система.
Специјалиста медицине рада на основу утврёеног здравственог стања, психофизичке
способности радника, а у склопу процењених ризика на радном месту, доноси оцену о радној
способности, тј. да ли је радник способан или није за рад на том радном месту.
Периодични преглед радника представља примарну превентивну меру у спречавању
повреда на раду, а откривањем субклиничких морфолошких и функционалних поремећаја
сензитивних органа и система спроводи се секундарна превенција здравствених оштећења
професионалне етиологије, спречавање професионалних болести и болести у вези са радом .
2.

ЦИЉ РАДА

Циљ овог рада је да истакне место и улогу периодичног прегледа радника у процесу
управљања ризиком, односно значај упућивања раника на периодичне прегледе и стриктно
придржавање предложених мера по закључивању прегледа(доношењу оцене о њиховој радној
способности) чиме се спречава даље оштећења здравља ноксама професионалне етиологије.
3.

МЕТОД РАДА И МАТЕРИЈАЛ

Као материјал коришћени су Извештаји о обављеним периодичним прегледима радника
на радним местима са повећаним ризиком у ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у Дому
зрадвља „Врачар“ Служба медицине рада, Београд, 2009.године
У статистичкој обради података коришћен је дескриптивни епидемиолошки метод.
4.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Предузеће Београдски водовод савремено је организовано. Послови се обављају према
технолошким целинама, јединственим за делатност прераде и дистибуцију воде. Београдски
водовод послује у саставу Јавно комуналног предузеБеоградски водовод и канализација”, према
систему рада водовода и организацији послова који прате рад у предузећу.
Актом о процени ризика ЈКП “Београдски водовод и канализација“ су предложене мере за
смањење ризика које се посебно односе на осигурање безбедних услова, нарочито за рад на
дубини и висини, редовну и квалитетну набавку личних заштитних средстава, редовне прегледе и
испитивања дизалица и судова под притиском, замену старих и дотрајалих изолационих апарата,
као и повећање хигијенско-здравствених услова за рад у канализацији.
У Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација" у 2009.години било
је укупно 2674. радника запослених на око 900 радних места.
Актом о процени ризика дефинисано је 187 радних места са повећаним ризиком, као и
здравствени критеријуми које морају да задовоље запослени на тим радним местима.
Периодичним прегледом запослених у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у
2009.години обухваћено је 720 радника који раде на радним местима са повећаним ризиком .
Анализом карактеристика прегледаних радника посматрајући године живота (Табела
1.)запажа се да је највећи број радника у добној групи 36 до 45 година укупно 253 (35.14%), а
затим следи 224 радника (31.11%) старости од 26 до 35 година. Ови подаци показују да
доминирају испитаници средње и нешто млаёе животне доби, јер је око 70% радника старости до
45 година, док је свега 5.28% радника старије од 56 година. Оваква старосна структура
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запослених указује да се ради о радно најактивнијој популацији па самим тим брига о очувању
здравља, односно активности на смањењу морбидитета кроз превентивне прегледа добијају још
више на значају.
Табела 1. Дистрибуција испитаника по годинама живота

године живота
До 25
26-35
36-45
46-55
преко 56
укупно

број радника
29
224
253
176
38
720

%
4.03
31.11
35.14
24.44
5.28
100.00

На следећој Табели 2. приказана је дистубуција прегледаних радника посматрајући године
радног стажа. Анализа ових података показује да постоји корелација са старосном структуром
прегледаних радника односно да највећи број радника 274 (38.06%) има радни стаж од 11 до 20
година, а затим 237 (32.92%) радника има радни стаж од 21 до 30 година.
Табела 2. Дистрибуција испитаника по годинама радног стажа

године стажа
До 10
11-20
21-30
преко 30
укупно

Број радника-испитаника
152
274
237
57
720

%
21.11
38.06
32.92
7.91
100.00

Анализа стања здравља у односу на присуство обољења или патолошких стања (Табела 3.)
ове групе радника показала је да код 495 (68.75%) испитаника постоји неко од обољења или
патолошко стање.
Табела 3. Здравствено стање испитаника

здравствено стање
без обољења
са обољењем
Укупно

Број радника-испитаника
225
495
720

%
31.25
68.75
100.00

Табела 4. Радна способност испитаника

радна способност
неспособни
ограничено способни
способни
укупно

Број радника-испитаника
14
62
644
720

%
6.95
8.61
84.44
100.00

Посматрајући радну способност испитаника (Табела 4.) закључује се да присутна обољења
или патолошка стања нису значајно утицала на радну способност тако да је укупно 644 радника
(84.44%) у потпуности способно за послове на којима раде, код 62 (8.61%) радника утврёена је
ограничена радна способност, док је код 14 радника утврёена неспособност за рад на пословима
које обављају.
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Табела 5. Хронични морбидитет по групама болести

Обољење
Инфективна обољења
Малигна обољења
Бенигни тумори
Хематолошка обољења
Дијабетес
Обољења штитасте жлезде
Поремећаји липидног статуса
Психијатријска обољења
Неуролошка обољења
Поремећаји чула вида
Поремећаји чула слуха
Артеријска хипертензија
Остала кардиоваскуларна обољења
Респираторна обољења
Дигестивна обољења
Обољења коже
Коштанозглобна обољења
Урогенитална обољења
Патолошки налази крви и урина

Број радникаииспитаника
287
4
11
154
18
165
15
29
6
98
6
321

%
39.86
0.56
1.52
21.39
2.5
22.92
2.08
4.03
0.83
13.61
0.83
44.58

Анализа хроничног морбидитета (Табела 5.) по дијагнозама болести показала је следеће:
На првом месту у структури обољевања по дијагнозама болести и поремећаја су
патолошке вредности појединих параметара хематолошког или биохемијског статуса, које су
утврёене код 321 радника (44.58%). Ови поремећаји сами по себи не представљају обољење, али с
обзиром да могу указивати на почетак појединих болести захтевају накнадне контроле, праћење
или еветуалне друге дијагностичке процедуре. У складу са утврёеним поремећајима односно
патолошким налазима у сваком појединачном случају у достављеним извештајима запосленима је
саветовано праћење или еветуалне друге дијагностичке процедуре, такоёе и контролни прегледи.
На другом месту су неки од поремећаја липидног статуса који су верификовани у 287
случајева (39.86%). Поремећаји липидног статуса односили су се на повећање ниво холестерола
или триглицерида у крви појединачно или у комбинацији. Настанак ових поремећаја узрокован је
многобројним факторима као што су:
- лоше навике у исхрани у смислу узимања већих количина масти
- нередовна исхрана
- конзумирање алкохола
- недовољна физичка активност
- пушење цигарета
- хроничан стрес
Узимајући у обзир најчешће факторе ризика који су у основи повећања нивоа липида у
крви као и да предтсављају један од значајнијих фактора ризика за појаву неких од хроничних
масовних незаразних болести као што су:
- артеријска хипетензија
- кардиоваскуларна обољења
- оштећења јетре и панкреаса
- дијабетес
Због свега наведеног здравствено васпитни рад у циљу елиминисања фактора ризика за
настанак хиперлипидемија као и лечење утврёених дисбаланса липида добија на значају.
На трећем месту у структури обољевања по дијагнозама болести прегледаних радника је
артеријска хипертензија која је утврёена код укупно 165 (22.92%) прегледаних радника. У
највећем броју случајева радило се о већ раније дијагностикованој хипертензији, али у једном
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броју случајева о новооткривеној болести. Повишен крвни притисак код нас представља значајан
социомедицински проблем. Ради се о обољењу са дуготрајним и подмукиим током које има
значајан удео у узроцима апсентизма, превремене инвалидности и морталитета. На основу
епидемиоиошких студија сматра се да код нас око једне четвртине одраслог становништва има
повишен крвни притисак. Утврёена заступљеност (22, 92%) је у оквиру просека јављања у општој
популацији, што је један од показатеља доброг спровоёења здравствене заштите радника.
Узимајући у обзир мултифакторску етиоиогију настанка артеријске хипертензије као и
учесталост појављивања ове болести код прегледаних радника, не би са сигурношћу могло рећи
да настанак овог обољења има везу са врстом посла коју испитаници обављају.
5.

ЗАКЉУЧАК

Од 720 прегледаних радника са 187 радних места са повећаним ризиком код 495 (68, 75%)
постоји неко обољење или патолошко стање, меёутим, она нису значајно утицала на радну
способност јер је 644(84, 44%) способно за свој посао, 62(8, 61%) је ограничено способно, а 14 (6,
95%) је неспособно за свој посао.
Највећи број прегледаних радника је у старосној групи од 36 до 45 година живота (35,
14%) и од 26 до 35 година живота, са радним стажом од 11 до 20 година (38, 06%) и од 26 до 30
година (32, 92%), односно постоји корелација са старосном структуром прегледаних радника.
У структури обољевања по дијагнозама болести, као и поремећаја на првом месту су
патолошке вредности у крви и урину 321 радника (44, 58%) Ови поремећаји могу бити симптоми
појединих болести и захтевају накнадне контроле, праћење или евентуално друге дијагностичке
процедуре.
На другом месту су поремећаји липидног статуса који су верификовани у 287 случајева
(39, 86%). Најчешћи фактори који узрокују повећање нивоа липида у крви су лоше навике у
исхрани, конзумирање алкохола, пушење, недовољна физичка активност, хронични стрес и
др.(значајно због планирања превентивних мера).
На трећем месту у структури обољевања по дијагнозама болести прегледаних радника је
артеријска хипертензија која је утврёена у 165 случајева (22, 92%). У највећем броју случајева
ради се о већ раније дијагностикованој болести са задовољавајућом терапијксом покривеношћу, а
у мањем броју случајева је ново откривена хипертензија.
Периодичним прегледима радника обављеним 2009.године код прегледаних радника није
утврёено постојање професионалних болести.
У циљу спречавања пораста обољевања и апсентизма због болести и повреда на раду и ван
рада, осим обављања периодичних прегледа радника потребно је спровоёење и других мера
превенције.
6.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРЕ И
ПОСЛЕ ДОНОШЕЊА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА - ИСКУСТВО
МЕДИЦИНЕ РАДА ПРИ ПД ТЕНТ
Мирјана Домић1, М. Будимировић1, С.Гвозденов2
РЕЗИМЕ
Приказани су резултати и проблеми праћења индикатора безбедности и здравља на раду у
Привреднм друштву "Термоелектране Никола Тесла" Обреновац, пре и после доношења Акта о процени
ризика. Овим Aктом повећан је број радних места са повећаним ризиком а поред већ евидентираних ризика,
препознати су и многи нови, тако да је од 2500 запослених, чак њих 2126 (85%) на радним местима са
повећеним ризиком. Меёутим, високи захтеви прописани за велик број радних места, доводе до повећања
броја неспособних за обављање свог посла. Ово је највећи проблем уочен у првој години примене Акта и
непосредан повод иницијативе пословодства за измену или допуну појединих његових делова.
Кључне речи: проценa ризика, раднo местo, безбедност, здравље, индикатори, медицина рада

MONITORING OF INDICATORS OF SAFETY AND HEALTH AT WORK BEFORE
AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE ACT ON RISK ASSESSMENT EXPERIENCE OF LABOUR MEDICINE IN TENT PD
ABSTRACT
The paper presents results and problems of monitoring indicators of health and safety at work in "Nikola
Tesla" Power Plant in Obrenovac, before and after passing the Act of risk assessment. This Act expands the number
of jobs with increased risk and in addition to the registered risks, recognizes a lot of new ones; therefore, from
2,500 employees, as many as 2,126 (85%) are at workplaces with increased risk. However, the high demands
required for many workplaces, increase the number of those unfit to do their job. This is the biggest problem
observed in the first year of implementation of the Act, and the direct cause for the management initiatives to
change or amend its parts.
Key words: risk assessment, workplace, safety, health indicators, labour medicine

1.

УВОД

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" Обреновац, са 14 блокова укупне
инсталисане снаге 3288 мегавата, чини трећину производног потенцијала Електропривреде
Србије и највећи је произвоёач електричне енергије у Југоисточној Европи. Годишњом
производњом од преко 18 милијарди киловат сати даје половину укупне производње електричне
енергије у ЕПС.
ПД се данас састоји из пет организационих целина: ТЕ“Никола Тесла А“, ТЕ“Никола
Тесла Б“, ТЕ“Колубара А“, ТЕ“Морава“ и Железнички транспорт. Доношењем Закона о
Безбедности и здрављу на раду, усклаёеног са смерницама ЕУ, прописана је обавеза
послодавцима да израде актове о процени ризика, па је и ПД ТЕНТ кренуло у поновну процену
ризика. Не кажемо случајно поновну, јер морамо напоменути да процена ризика на раду није нека
апсолутно нова ствар.Она оваква како је данас законским оквирима постављена, нова је у
концептуалном и неком глобализацијском, свеобухватајућем смислу, али мање или више, све
медицине рада су се кроз свој рад годинама базирале на процени ризика и спречавању последица
изложености тим ризицима. У Србији су периодични и претходни прегледи, овакви какви су
отприлике данас, почели пре четрдесетак година . Прегледима су обухватана радна места са
посебним условима рада (ПУР -што личи на неки политички термин). Још пре нешто више од 20
година било је предлога да се тај назив замени термином „радна места са повећаним
ризиком”(Институт за медицину рада), али тек скоро је то и учињено. 1979. смо имали Правилник
1 ДЗ Обреновац- Амбуланта ТЕНТ-а, Београд, Србија
2 Градска управа града Београда, Завод за информатику и статистику, Србија
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о поступку претходних и периодичних лекарских прегледа радника (Сл. Гласник СРС бр.10/79).
Доношењем Закона о заштити на раду – Сл. Гласник СРС бр. 42/91, у члану 30. се закључило да: Колективним уговором утврёују се критеријуми за утврёивање радних места са посебним
условима рада у погледу повећаног ризика на здравље радника, специфичности радног места и
технолошког процеса. У ствари, значајан утицај на учесталост проглашених радних места са
посебним условима рада имало је економско стање предузећа или установе, односно, постојале су
могућности за велике разлике од предузећа до предузећа у критеријумима за радна места са ПУР.
Значајна је улога синдиката у иницирању израде елабората о радним местима са ПУР. Инжењери
заштите су имали доминантну улогу у изради елебората о оваквим радним местима, и, сем неких
изузетака (ТЕ“Никола Тесла“), мање је оних који су при том имали значајну сарадњу са службама
медицине рада. Током, сада давне 93-94.године Институт заштите на раду из Новог Сада у
сарадњи са Службом медицине рада ДЗ Обреновац и Службом заштите на раду ТЕНТ-а, израдио
је Елаборат о радним местима са посебним условима рада ове велике привредне организације. У
Хрватској и Словенији крајем осамдесетих коришћена је методологија Сушника и сарадника,
према којој је у ТЕНТ-у извршена модификација Анализе радних места. Елаборат том приликом
донет био је основа за периодичне и претходне прегледе радника, и основа многих послова у вези
са безбедношћу и здрављем на раду, све до доношења Акта о процени ризика.
Службе медицине рада ДЗ Обреновац у амбуланти фирме обавља послове здравствене
заштите радника од самог оснивања електране.
Од 1993. уведен је сасвим нов начин рада и званично промовисан систем који до
данашњег дана, са изменама које намеће праћење савремених токова у Медицини рада и
информационим системима, успешно функционише.То је компјутерско праћење и оцена радне
способности на основу уноса:
- података са периодичних прегледа
- података из картона радног места.
Превентивни периодични прегледи радника ТЕНТ-а обављају се током целе године према
унапред утврёеном плану на основу које смо у ситуацији да пратимо многобројне индикаторе
безбедности и здравља на раду. Ова база података у вези је са базом података Сектора за
управљање ризицима, Кадровске службе и Службе људских ресурса, које су меёусобно умрежене.
- Постоји могућност пореёења 32 параметра у циљу откривања радника код којих нису
усклаёени услови радног места са постојећим здравственим стањем
- Постоји широка могућност статистичке обраде
У стању смо да дамо, и дајемо још од 2002. године, податке о већем броју, од стране СЗО,
препоручених индикатора на основу којих се доносе процене о стању здравља, животне и радне
средине и социјалних потреба:
- Број повреда на раду са боловањем дужим од три дана
- Инциденца повреда на раду и професионалних болести
- Број радника који су изложени штетним факторима
- Проценат запослених који подлежу редовним периодичним здравственим прегледима
- Проценат запослених код којих се врши процена потребе унапреёења здравља на
радном месту
- Проценат запослених који учествују у посебним програмима за унапреёење здравља
- Проценат вакцинисаних
- Проценат инвалида
- Боловања
- Доступност процене професионалних ризика запосленима
- Проценат пушача
- Проценат изложених канцерогеним факторима укључујући и дувански дим
- Проценат радника са оштећеним слухом
- Проценат радника који су задовољни својим послом
Сматрали смо, стога, да је интересантно приказати резултате и проблеме праћења
индикатора безбедности и здравља на раду у овом комплексном привредном друштву, пре и после
доношења Акта о процени ризика.
Просечан број запослених ПД ТЕНТ последњих година, до 2009., уз незнатна варирања,
кретао се око 2650. Више од половине запослених, 1519 (57%), радило је, до Акта, у условима
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рада, Елаборатом из 1994. проглашеним „посебним“, а нешто мање од половине запослених
чинило је сменско особље. Ово је био проценат запослених који подлежу редовним периодичним
здравственим прегледима, односно проценат запослених код којих се врши процена потребе
унапреёења здравља на радном месту.
Процент запослених који је обављао редовне периодичне прегледе до доношења Акта,
кретао се од 78, 5% (2000.год.) до 96, 7% предвиёеног (2009.год.). Значајан је скок процента оних
који се одазивају на периодичне прегледе након ступања на снагу Закона о БЗР, а нарочито након
новог Правилника о претходним и периодичним прегледима. Ово је последица другачијег
сагледавања позиције, обавеза и права самих запослених, као и другачијег приступа Пословодства
значају и сврси периодичних прегледа. На обављеним периодичним прегледима током година је
евидентиран све већи број запослених који су задовољи својим послом (од 79, 1 2000.године до
88, 4% 2009.). Ова чињеница није проистекла само из објективних промена квалитета радног
места, већ, и из субјективног доживљаја запослених у вези са свим социо-економским збивањима
у земљи. Наиме, елементи ризика, опасности и штетности који карактеришу радно место, код
многих су дошли у други план пред питањима егзистенције и очувања свог статуса запослених у
овако солидној фирми. Са друге стране, они који су изражавали незадовољство послом који
обављају, у великој мери су као узрок незадовољства наводили, поред лошег односа надреёених,
висок ниво ризика на радном месту, односно, недовољно добро сагледане све опасности и
штетности. Основна замерка многих на периодичним прегледима била је да Елаборат из 1994.
није сасвим тачно сагледао све аспекте њихових радних места, односно, да су се услови на њима
током година променили. Увоёење нових технологија, мењање услова радне средине, старење
погона и запослених, променило је и захтеве на многим радним местима. Имали смо примере где
су захтеви радних места на упутима за прегледе, а самим тим и здравствени захтеви, били мањи
или драгачији од оних који су, према сведочењима запослених и сагледавањима околности од
стране наше службе, заиста постојали. Осим овога, праћењем повреёивања и боловања током
наведеног периода, запажено је да су се, и они који су били на „посебним условима” и они који
нису, повреёивали у сличној мери (p = 0, 0295; p >0, 05), а и у сличном односу лаких и тешких
повреда (p >0, 05). Објашњења за ово морамо тражити у томе што су и многа друга радна места,
која нису проглашена као посебна, у суштини радна места са тешким условима рада, што има и
прековременог рада, као и у томе да многи радници до посла путују са великих удаљености, па и
у томе што је популација запослених прилично стара, а и са сличним психолошким
оптерећењима. Дакле, са аспекта процене ризика, најважније што је закључено је - да је потребно
ново сагледавање, и да дотадашња процена која радна места су ризичнија, била оправдана, али да
има места корекцији, па, свакако, и евентуалном проширењу постојеће листе.
Доношење Акта, требало је, дакле, да пружи реалнију слику о условима рада запослених, а
самим тим и бољу заштиту запослених од повреда и болести.
Није нимало лако било прихватити изазов и урадити процену ризика у овако сложеном
систему са преко 900 радних места. Посао је поверен Заводу за здравствену заштиту радника из
Новог Сада. Смерницама за процену ризика ЕУ ИСБН 91-827-4278-4 из 1996. коју је издала
Агенција за јавно здравље и безбедност и здравље на раду у Луксембургу (тачка 3.6) даје се
могућност груписања радних места уколико су запослени изложени истим или сличним
ризицима. Груписање радних места у ПД ТЕНТ д.о.о. извршено је на почетку израде Акта, тако да
је добијено 304 групе радних места, за која се сматрало да су изложена истим, односно сличним
ризицима.
Актом о процени ризика, како се и очекивало, повећан је број радних места са повећаним
ризиком. Поред већ евидентираних ризика, препознати су и многи нови, тако да је од 2500
запослених, чак њих 2126 према систематизацији, (85%) на радним местима са повећеним
ризиком. На периодичним прегледима у Амбуланти ТЕНТ-а и Заводу за ЖТ, прегледано је више
од 99% предвиёених, што је више од 2100 запослених.
Овако значајан проценат запослених који подлежу периодичним прегледима, проширио је
могућност праћења релевантних индикатора безбедности и здравља на раду код огромног броја
запослених. На основу овог документа покрећу се и нова питања о процени потребе унапреёења
здравља на одреёеним радним местима, односно повећава се и проценат запослених који
учествују у посебним програмима за унапреёење здравља. Посебни програми се изводе на основу
периодичних прегледа радника и општих програма за превенцију хроничних незаразних болести
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(систематски прегледи, савремене дијагностичке процедуре, рехабилитација, психосоцијални,
нутриционистички програми). Овако процењена радна места била су, највероватније, и повод за
повећање процента оних који су задовољни својим радним местом, на 89, 5% прегледаних у
2010.години.
Акт је ПД ТЕНТ био и основ за покретање признавања бенефицираног радног стажа
новим групама радника. Ово је, са аспекта запослених, био позитиван моменат, мада, наравно не,
и са позиција државе, односно Фонда ПИО. Добијање бенефицираног стажа претпоставља
значајно високе захтеве на радним местима која су га добила. Меёутим, високи захтеви
прописани за велики број радних места, довео је до повећања броја неспособних за обављање свог
посла. Ово је највећи проблем уочен у првој години примене Акта. То је био и непосредан повод
иницијативе Пословодства за изменом или допуном појединих његових делова, као и за ревизијом
постојеће систематизације у ПД.
'Кривци' за ову, наизглед парадоксалну ситуацију, нису, свакако, само процењивачи
ризика (Завод и њихови сарадници из ТЕНТ-а), већ је велики део проблема лежи и у постојећој
систематизацији радних места. Наиме, са идејом што веће покретљивости запослених у оквиру
ПД, различита радна места, која су у претходном периоду, била раздвојена као посебна, са
посебном шифром и описом послова, па и са сопственим ризицима, последњом систематизацијом
су добијала исти назив, исту шифру, исти опис посла, значи, и исте ризике. Груписање по
сличности још је више искомпликовало постојећу ситуацију. Процењивач је морао за дату групу
радних места поћи од оног са највећим ризицима, тако да су захтеви за радна места из групе
прописивани, наравно, према њима.Тиме смо дошли до апсурда, да један металостругар, који
ради у радионици за стругом, а који се зове II механичар, има исте захтеве, као и механичар на
котлу, такоёе II маханичар.
Највећи проблем који се тиче оцене радне способности на основу задатих здравствених
захтева представља захтев за радом на висини. Како је великом броју радних места ово истакнуто
као захтев, што до Акта није био случај, то се појавио и велики број оних који не могу да испуне
овај захтев. Радна популација је прилично стара, са просеком година 43, 5, са знатним бројем
хроничних обољења, смањеном видном способношћу, са сталном употребом лекова који утичу на
радну способност, тако да не могу да проёу ригорозну процедуру за рад на висини. Како
постојећи Правилник о претходним и периодичним прегледима не познаје делимичну радну
способност, већ је неко или способан или неспособан, доведени смо у ситуацију да прогласимо
неспособним за рад велики број запослених. Покушали смо да наёемо решење, које се у основи
коси са Правилником, али које би Послодавцу дало неку могућност за привремено
функционисање у пракси, тиме што смо такве запослене, проглашавали способним за рад, осим за
рад на висини. Питање које се поставило пред Пословодством: Да ли сви ти запослени заиста раде
на висини? Како формално правно решити питање оних који на све друге захтеве могу да
одговоре и није обавезно да баш они морају да иду на висину у оквиру своје радне групације?
Једини закључак Пословодства ПД ТЕНТ, након сагледаних проблема који су се у пракси
испречили по доношењу Акта о процени ризика, да је неопходна измена или допуна појединих
његових делова, а, свакако и ревизија постојеће систематизације у ПД.
Овакав исход није био неочекиван, када се зна да су рокови за израду Акта у овако
сложеном систему били нереални, а да је процењивачу понуёена, такоёе, не баш реална слика,
како кроз постојећу систематизацију, тако и кроз упитнике и приказано стање на појединим
радним местима.
Меёутим, и поред потребе за одреёеним изменама, неоспорно је да је Акт о процени
ризика омогућио шире и свеобухватније сагледавање свих постојећих ризика, потребних и
могућих мера заштите запослених, унапреёење евиденције и тачније податке о безбедности и
здрављу запослених, унапреёење сарадње меёу службама, као и, не без значаја, изграёенији
позитиван став Пословодства о сопственој улози у свему овоме.
Дакле, иако кратко време примене Акта, праћењем постојећих индикатора, и
упореёивањем са досадашњим стањем, пружило је мочућност сагледавања и предности и
недостатка донетог документа. Али, како је Акт „жива материја“, то је и овај у ТЕНТ-у, иако већ
на почетку изложен изменама, ипак добра основа за обезбеёивање што бољих услова за безбедан
и здрав рад, а самим тим и за што већу успешност пословања овог значајног привредног друштва.
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СТРЕС И ПОСЛЕДИЦЕ СТРЕСА НА ЗДРАВЉЕ
Маја Милошевић1, Милица Дрљевић1
РЕЗИМЕ
Стрес је један сложен систем акције и реакције, надражаја и одговора. У раду ће бити објашњени
индикатори који изазивају стрес и дате су дефиниције и објашњења антистресора. У раду је објашњен
радни или професионални стрес који означава несуглашност измеёу захтева радног места и околине према
нашим могућностима, жељама и очекивањима да тим захтевима удовољимо. Дата су три појма којима се
означавају психичке последице рада са људима у невољи и кризи. Као превенција могућих здравствених
ризика изложене су технике вежбе и опуштања. И дата је препорука о активнијем вежбању или бављењу
неким спортом.
Кључне речи: стрес, индикатори стреса, антистресори, последице на здравље, технике вежбања

STRESS AND ITS CONSEQUENCES ON HEALTH
ABSTRACT
Stress is a complex system of action and reaction, stimulus and response. The paper explains the indicators
that cause stress and gives definitions and explanations of anti-stressors. This paper explains stress due to work or
professional stress, which is the incompatibility between the demands of the workplace and the environment and
our abilities, desires and expectations to satisfy those demands. Three terms that indicate psychological effects of
working with people in distress and crisis are presented. Techniques and relaxation exercises are described as
prevention of possible health risks. It is also recommended to exercise or do some sport.
Key words: stress, stress indicators, anti-stressors, effects on health, exercise techniques

1.

УВОД

Стање стреса на радном месту може се дефинисати као низ за појединца штетних
физиолошких, психолошких и бихевиоралних реакција у којима захтеви посла нису у складу с
његовим способностима, могућностима и потребама.
«Свако од нас поседује капитал у виду способности прилагоёавања, у виду резерве
енергије, као што имамо рачун у банци. Одатле црпимо снагу сваки пут кад наш организам
доживи напад, стрес. Обзиром на јачину тог напада, количина нашег капитала за обрану
организма се неповратно троши.»
Стрес је у правом смислу те речи један надражај који као такав може бити позитиван или
негативан. Тиме што му се може дати «боја» среће или несреће, нимало се не мења његов увек
исти смисао:
Стрес је један сложен систем акције и реакције, надражаја и одговора.
По боловањима, односно изостанку с посла због болести, народи ових подруција спадају
меёу најболесније нације:
Аналитичари се слажу с »осећајем« да је велики део боловања последица стреса на радном
месту. Но, није дефинисано шта је то, а ни шифра »стрес« не постоји као разлог изостанака с
посла.
Према неким истраживањима, у свету чак 40 посто запослених свој посао сматра
стресним, због чега чешће болују или слабије раде. Велике корпорације и у Србији због тога
запошљавају психологе, и организују антистресне радионице и релаксацију с фитнессом, плаћају
и вишедневне есктра-одморе менаџерима, »јер стресно живе, а превише су плаћени да би
боловали«.
Ретки случајеви да се болест опише као »стопостотни стрес«. Обично је тада реч о некој
несрећи с последичним стресом иако се најчешће и тада води као нека телесна болест. Тешко је,
наиме, разлучити, је ли стрес на послу настао управо тамо или као, на пример, наставак немилих
догаёаја код куће.Захтеви за боловања изазваних стресом требало би да се вештаче се као и сви
1
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други, а надлезни би требало да доносе решења на основу медицинске документације. Цесто је,
реч о дузим боловањима карактеристичним за душевне болести, која препоручују специјалисти
психијатрије. Пацијенте им упућују лекари опсте праксе ако оцене да је реч о »озбиљнијем
стресу«, односно неуротским поремећајима који могу изазвати и друге душевне и телесне
поремећаје.
Струцњаци тврде да се, за разлику од мерљивих штета произашлих из услова и начина
рада, психички напори тешко објективизирају и мере. Могу се једино процјењивати као
»неусклаёеност радника и радне околине«.У радној свакодневици често се чује да смо »под
стресом«, али у анкети портала Мој посао, меёу 700 испитаника само је један изјавио да је изостао
с посла два дана због стреса на послу.У нашој службеној јавно-здравственој статистици о броју
дијагноза болести, душевне су (где по логици спада и стрес) у доњој половини листе. Канадски
истраживачи налазе да су људи који су на послу стално под стресом суочени с повећаним
ризиком оболијевања од депресије: меёу 24.000 запослених испитаника готово пет посто патило је
од депресије у протеклој години
2.

ИНДИКАТОРИ СТРЕСА

Индикаторе психолошког стреса можемо сврстати у четири категорије:
1. соматски индикатори
2. доживљајни индикатори (анксиозност, страх, срџба, безнадезност и сл.)
3. промене у понашању
4. успешност у обављању задатака
Како ће се неко носити са стресном ситуацијом зависи о механизмима прилагодјавања.
Реакције које се јављају у стресним ситуацијама могу бити толерисање деловања стресора,
контролисање односно деловање на условее који изазивају стрес и/или симптоме стреса и
резигнација односно смањивање адаптивних напора или одустајање од покушаја да се ситуација
савлада. Постоје појединци који се ломе у првом сусрету са стресном ситуацијом док постоје и
оне особе које могу поднети велику количину стресора, савладавајући је на адекватан начин.
Истразивац Ханс Селyе је цео свој рад посветио истразивањима стреса и дао велики
допринос у оквиру биолоског модела стреса. Све спољасње и унутрасње надражаје који од
организма траже задовољавање одреёеним захтевима,решавање проблема, појачану активност
или једноставно ново прилагодјавање назива Стресорима,а рекацију организма на било који
стресор сматра биолоским стресом.По њему стресор је и добитак на лутрији,као и смрт вољене
особе.
3.

АНТИСТРЕСОРИ

Антистресоре бисмо могли дефинисати као одреёене особине личности, као нпр. смисао
за хумор, социјалну подршку, могућност контроле над ситуацијом, односно могли бисмо рећи да
су антистресори сви они чиниоци који доприносе стварању позитивне слике о себи и свету који
нас окружује. Уклањањем стресора смањујемо и стресне реакције, али уколико не можемо
деловати на стресор, најчешће мобилисемо антистресоре који имају за функцију умањивање
ефеката различитих стресних ситуација.
4.

ПОМАГАЧКА ЗАНИМАЊА КАО ИЗВОР СТРЕСА

Радни или професионални стрес означава несугласност измеёу захтева радног места и
околине према нашим могућностима, жељама и очекивањима да тим захтевима удовољимо.2
Нису сва занимања подједнако подложна професионалном стресу. Меёу стреснија занимања
спадају она која су усмерена на рад с људима. Меёутим, и меёу тим занимањима постоји разлика;
изложеност професионалном стресу различита је код службеника на шалтеру банке, учитеља или
оних који раде с трауматизованим људима или људима у невољи. Људе који раде с људима у
невољи или с трауматизираним особама често називамо помагачима односно помажућим
струкама. Помажуће струке су оне струке које су усмерене на помагање другим људима у
решавању њихових животних проблема, а заједничка карактеристика им је лицни контакт
клијента у невољи и «помагача». Помагачи су психолози, социјални радници, здравствени
радници, али и правници, социјални педагози као и сви они људи који су спремни помоћи у
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различитим кризним ситуацијама. Помажућа занимања стресогена су због непосредне
комуникације с особама које требају туёу помоћ. Таква комуникација захтева уживљавање у
емоционално стање особе. Чест је раскорак измеёу очекивања и стварних могућности помагања.
Свакодневни сусрети с туёом несрећом и траумом доводе у питање властити осјећај
контроле над животом самих помагача управо због суочавања с разорним искуствима других
људи.
Стога и сами помагачи могу постати трауматизирани и пролазити кроз кризне ситуације.
5.

ПСИХИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАДА С ЉУДИМА У НЕВОЉИ И КРИЗИ
ОБИЧНО СЕ ОЗНАЧАВА КРОЗ ТРИ ПОЈМА:

Сагоревање на послу (односи се на чињеницу да неки помагачи након одреёеног времена
постану депресивни, немотивисани за посао, осећају празнину и обесхрабреност. Показују и неке
телесне симптоме стреса, смањивање обрамбених механизама организма, повећавају број
самоповредјивања, а дотадашње разумевање за особе у невољи може заменити цинизмом или
равнодушносцуи. Јављање тих потешкоћа може се довести у везу и с неким особинама личности;
најчешће су то потреба за перфекционизмом, идеализирање помагања људима, потреба
самодоказивања, одбијање да се део послова уступи другоме, превелика очекивања и сл. С друге
стране извор стресу може бити и низ околности попут лоше организације посла, недостатка
припрема за конкретан посао, изостајање узајамне подршке, професионална изолација и сл.)
Повратна спрега (појава јављања властитих осјећаја и мисли потакнутих у помажућој
ситуацији и искуством клијента. Осећаји се јављају најчешће као последица неразрешених
потешкоћа и ранијих искустава самог помагача. Протупријенос је уобичајена појава у помагачким
струкама; по некима он даје живост помажућем процесу, омогућава јаче исказивање саосећања,
олакшава успостављање односа измеёу клијента и помагача. С друге стране, протупријенос може
покренути низ обрамбених механизама или пак покренути неконтролисано исказивање саосећања
према клијенту што може резултирати нефункционалном професионалном понашању).
Посредна трауматизација (догаёаји које износи клијент посредно делују на помагача; нека
истраживања показују да помагачи често имају исте знакове као и трауматизиране особе попут
ноћних мора, присилних мисли, жалости, депресије, раздражљивости, осећаја беспомоћности,
хронични умор, дигестивне сметње, повећано конзумирање алкохола, пушење, узимање лекова и
сл.)
Нажалост, код нас се мала пазња поклања помагању помагачким струкама. Тим више ова
чињеница изненаёује, јер истраживања показују да помагачке струке често имају знакове попут
телесне и емоционалне исцрпљености, губитак осећаја властите вредности, негативизам, губитак
интересовања за клијента, осећај беспомоћности, раздражљивост, негативне емоције, снижен праг
толеранције на фрустрацију.
Узмемо ли у обзир сазнања о стресу и ефекте које као такав може проузроковати на
психофизичко здравље појединца, брига за помагаче не сме бити луксуз, већ професионална
одговорност сваког помагача, али и организације у којој је запослен. Бринући се за помагачке
струке, циљеви ће бити брже достигнути, клијент ће добити већи квалитет услуга, а помагач ће
бити задовољнији и сагореват ће спорије. Не треба спомињати колика уштеда се ствара фонду, јер
свако боловање државу кошта и оптерећује .
Помагачке струке по својој природи посла који обављају често су изложене деловању
штетних аспеката стреса. Најчешће се код помагача јавља синдром изгарања или сагоревања на
послу којег сам помагач најчешће не препозна на самом почетку, већ сопствену бригу усмери кад
је психофизичко здравље нарушено до те мере да неретко и сами траже помоћ психолога или
психијатра. Нажалост, иако су познати ефекти деловања стреса на психофизичко здравље,
синдром изгарања на послу наса јавност тешко прихвата. У Србијине постоје спроведена и
методолошки осмишљена истраживања која би се бавила утицајем природе посла на здравље
појединца, при чему се првенствено мисли на помагачке струке. Саме организације чији је циљ
помагање појединцима с проблемима не схватају озбиљност проблема, те цутеци прелазе преко
њега, не желећи сами себи признати да иако су помагачи, и сами могу бити под утицајем стреса, а
итекако тај стрес може утицати на само здравље. Чини се важним скренути позорност и самих
стручњака на тај врло сложен, шуљајући феномен који се манифестује на све аспекте људског
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функционисања. Водећи рачуна о нама самима, више ефекта ћемо постићи у раду с властитим
клијентима.
Синдром сагоревања на послу један је од најнеповољнијих последица дуготрајне
изложености професионалном стресу. Стрес на послу резултат је интеракција запосленог и
карактеристика посла.
Психичко злостављање представља сложен социјално-медицински проблем моралног
злостављања на послу који оставља последице на психичко и телесно здравље жртве.
Познато је да је посао с људима изразито сложен и представља значајан извор стреса. У
овом раду покушава се упозорити на разлике узрока и последица професионалног сагоревања и
психичког злостављања, и понудити могуће поступке за суочавање с овим проблемима.
Брига за ментално здравље запослених, а нароцито врло стресних занимања као што су
професије у здравству, правосуёу, полицији и сл., није луксуз већ професионална обавеза. У
организацији која се брине о својим запосленима истакнуто место треба да има планирање и
спровоёење организацијских мера за спречавање психичког злостављања и смањивање радног
стреса.
Извори професионалног стреса (Ајдуковић и Ајдуковић, 1996.) могу бити:
Унутрашњи – они који првенствено зависе од појединца, особинама личности,
претходном искуству, стилу рада, систему вриедности, слици коју имају о себи.
Огледају се се као нереална очекивања од посла и од себе која надилазе радни реалитет;
потреба за сталном и потпуном контролом ситуације, претерана везаност за посао и осјћај
појединца да сноси сву одговорност, идентификација с послом у толикој мери да он постаје
главни или једини садржај и смисао живота, једино подручје потврёивања, не препуштање (не
делегирање) делова послова другима; претерана упорност, ригидност и тврдоглавост у постизању
циља по било коју цијену.
Спољашњи – они који су повезани с радним условима, организацијом рада и који извиру
из односа с другим људима.
У савременим условима рада у неким се пословима јављају нови стресори, а неки раније
утврёени мењају значење услед промена карактеристика рада. Такви су стресори,на пример,
злостављање на послу, злоупотраба власти и дужности, преферирање запослених само мушког
или женског рода, преферирање страначке припадности и порекла, контаминација лицних
рачунара вирусима, електроничко мотрење рада и сл.
У Европској унији постоји закон о здрављу и сигурности на раду чије се одредбе могу
применити и на психосоцијалне карактеристике посла (89/391/EEC). Европски парламент усвојио
је резолуцију у којој истиче потребу усклаёености измеёу карактеристика посла и способности и
потреба запослених, као и потребу превенције несклада измеёу захтева посла и могућности
запослених (Resolution А4-0050/99).
У Резолуцији се посебно скреће пазња на проблеме недостатка аутономије на послу, као и
монотоних и репететивних послова, а истиче се важност ергономије и примене нових технологија
у побољшању радних услова повезаних са здрављем и сигурношћу на раду (Радошевић-Видачек,
2002.).
Најчешћи знаци су:
- осећај телесне и емоционалне исцрпљености,
- губитак осећаја лицне вредности,
- негативизам, како везан за себе тако и за циљеве посла или организације у којој ради,
- губитак занимања за сараднике, цинизам и неосетљивост за друге, осећај
беспомоћности и безнаёа, песимизам често попраћен реченицом «И онако се ништа не
може учинити», раздражљивост и ниска толеранција на фрустрацију,
- срџба као честа емоција,
- непријатељство,
- сумњичавост,
- ригидност неприлагодљивост,
- повлачење у социјалним односима,
- учесталији сукоби и агресивни испади,
- повећана употреба алкохола,
- дувана,
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стимулирајућих средстава и лекова,
изостајање с посла,
осећај опсте слабости,
учестало разбољевање,
преосјетљивост на надражаје (звукове, мирисе, топлоту и сл.),
комуникацијске потешкоће,
губитак сексуалног интереса и настанак сексуалних проблема,
телесни симптоми: главобоље, болови у леёима, тешкоће дисања, спавања и исхране,
гастроинтестинални поремећаји
С обзиром на све наведено, уочили смо потребу за детаљнијем упознавањем с појавама
као што су стрес на радном месту, синдром сагоревања на послу као и психичко злостављање с
намером да појаснимо њихове различитости, узроке појављивања и последице за појединца и
друштво уопсте. Сагоревања на послу одвија се поступно. Прво се јављају превелика очекивања и
идеализација посла. Манифестује се као ентузијазам везан за посао, потпуна посвећеност послу,
висок степен енергије, позитивни и конструктивни ставови, добро постигнуће. Затим се јавља
почетно незадовољство послом и први знаци сагоревања.
То су први знаци телесног и менталног умора, фрустрираности и губитка неких идеала;
смањује се радни морал, а повећава досада, тешкоће у комуникацији с колегама. Долази до
повлачења, изолације и интензивнијих знакова стреса. Јавља се избегавање контакта с другим
сарадницима,
веће
комуникацијске
потешкоће,
срџба
и
непријатељство
према
околини,негативизам, депресивност и друге емоционалне потешкоће, неспособност да се мисли и
концентрисе, телесна и ментална исцрпљеност, већи број психосоматских тешкоћа.
Коначно долази до апатије и губитка интереса уз озбиљно продубљивање знакова стреса.
Јавља се ниско лицно и професионално самопоштовање, хронично изостајање с посла, хронично
негативни осећаји везани уз посао, потпуни цинизам, неспособност комуницирања с другим
особама, депресија и тескобност, напуштање посла.
-

6. ТЕХНИКЕ ВЕЖБЕ И ОПУШТАЊА КАО ПРЕВЕНЦИЈА МОГУЋИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА
У новије време свет се прилично убрзао. Време је кључна ствар у животу сваког радног
човека, па није једноставно наћи времена за опуштање нити знати се стварно опустити. Сви смо
изложени сталним временским роковима и потреби да све стигнемо "на време". На жалост, у
свакодневним активностима заправо ни не схватамо у којој смо мери изложени стресу.
Меёутим, утицај стреса кроз кратко време може бити и добар - мотивише нас да обавимо
нешто што иначе одуговлачимо, ствара осећај будности, но кроз дуже време организам и психа
кад - тад попуштају. Стога је добро бити упознат са техникама опуштања и свакодневно их
практиковати, да би одржали "здрав дух у здравом телу".
Стрес је један од највећих непријатеља пословног човека. Истраживања су показала да
само неколико минута одмора и релаксације, у периодима током радног дана, битно смањује умор
и помаже успешном држању стреса под контролом.
Како знати јесмо ли напети?
Врло је тешко проценити властиту напетост. Колико год чудно звучало, можете бити
напети а да тога уопсте нисте свесни.
При учесталом излагању стресу, човек с временом престане примећивати сам стрес и
узима га здраво за готово. Стога, следи неколико типичних симптома опсте напетости:
- напетост у мишићима
- брже куцање срца, "прескакање" и слични поремећаји
- недостатак ваздуха, вртоглавица
- хронични умор и исцрпљеност
- болови
- проблеми спавања
- губитак апетита, болови у желуцу
- главобоље, мигрене
- немогућност концентрације
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-

осећај недостатка времена, стална журба

Како приступити опуштању?
Постоји много начина опуштања, а делотворност се разликује од особе до особе. Телесна
релаксација или ментална релаксација, медитација или јога - све су то технике опуштања, а
најбољи учинак добија се комбинацијом истих, пошто је наше тело, па тако и напетост у њему,
физичке и психичке природе.
Но, за сваку врсту вежбе, па тако и вежбе опуштања треба времена и труда. Постоји
мноштво доказаних техника релаксације које можете практиковати било када и било где, а за њих
је потребно одвојити свега неколико минута. Тих неколико минута ће Вам помоћи у смањењу
напетости, и омогућити позитивнији и здравији поглед на живот.
У следећим поглављима приказацемо неке од основних и најједноставнијих техника
опуштања које можете користити свакодневно, на радном месту или код куће, у било које доба
дана.
Кратка релаксација
Током радног дана, умор се најчешће појављује у подручју врата и рамена, посебно код
канцеларијског посла за рачунаром. Једноставан начин уклањања таквог бола је затезање мишића
болних подручја:
- затегните мишиће болних подручја - врата и рамена
- притисак треба држати 5 - 10 секунди
- вежбу поновити неколико пута
Други начин смањења болова јест разгибавање болних подручја:
- ротирајте рамена у једном па у другом смеру
- ротирајте главу у једном па у другом смеру (да би разгибали врат)
Разгибавање с спроводити 5 до 10 минута с прекидима, што ћете најбоље оценити сами.
Шетњом против стреса
Када следећи пут осетите напетост у целом телу, или вас очекује стресна ситуација,
једноставно прошетајте. Ходајте око радног стола, горе и доле по степеницама, било где, само
ходајте. Наравно, најбоље би било прошетати у природи, али подразумева се да за то једноставно
немате времена. Шетња - колико год она била кратка - даће вам жељени одмор од стреса (посла),
опустиће ваше мишиће и омогућити доток кисеоника у ваше тело и мозак. Учинак је невероватан,
пробајте!
Смех
Смех је моћно средство релаксације. Насмејте се кад можете, поправиће се расположење и
вама и људима око вас и бићете опуштенији.
Кратки одмори
Када сте под стресом и схватите да једноставно не можете више, одвојите само неколико
секунди за одмор:
- одмакните се од радног стола
- зажмурите, дубоко удахните
- пробајте се опустити бар на секунду
- издахните и једноставно се вратите ономе што сте радили
Овим кратким предахом ћете смањити напетост у вашем телу и уму, омогућивши бољи,
одморнији приступ вашем проблему.
Дисање
Краткотрајни удисаји и издисаји и неправилно дисање су један од знакова стреса и
исцрпљености. Ако приметите такве симптоме, учините следеће:
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- устаните или седните усправно
- испустите сав ваздух из плућа, осетите како излази
- не размишљајте о удисају - пустите да ваздух природно уёе
- поновите поступак неколико пута, док не осетите релаксираност
Многи људи су установили да их успорено дисање изузетно опушта, посебно пре важног
говора или било какве неугодне ситуације:
- концентрисите се на успорено и смирено дисање
- осетите како вам се тело опушта сваким удисајем и издисајем
- пробајте дузе држати дах - и то би могло помоћи опуштању
Осетите своје тело
Код у претходном поглављу наведених техника дисања, врло је важно да осетите своје
тело
- код удисаја, осетите напетост у свом телу - осетите рамена, врат, лице и руке
- код издисаја, опустите мишиће и дозволите напетости да лагамо "клизне" из Вас
- поновно, код удисаја, осетите плућа и трбух и напетост у њима
- код издисаја, поново пробајте опустити мишиће и отпустити напетост
- код удисаја осетите доњи дио тела, кукове, ноге и стопала
- код издисаја "пронаёите" заосталу напетост и пустите да оде из вашег тијела
Наставите дубоко дисати следећих неколико минута, уживајући у осећају опуштености.
Руке и рамена
Једноставне вежбе за опуштање руку и згрчености мишића у шаци:
- растворите шаку и осетите напетост у њој
- пустите да руке слободно падну без вашег напора
- одуприте се нагону да поновно стиснете шаке и тиме згрчите мишиће
- поновите поступак неколико пута док се шаке не престану грчити "саме од себе"
Вежбе за опуштање рамена (рамена су изнад природног положаја):
- пустите рамена да "падну" у најнижу точку
- осетите напетост у врату и испод руку уздуж леёа
- држите их опуштенима неколико секунди и вратите у нормални положај
- сада би кицма требала бити равна - ако није поновите
Глава, врат и лице
Врат је под оптерећењем тежине главе док читамо или смо нагнути над столом:
- исправите главу и погледајте горе
- осетите напетост у врату
Као и сваки део тела, и лице има мишиће који су подложни утицају напетости:
- опустите мишиће лица
- пустите да се чело опусти, опустите вилицу, не држите уста чврсто затвореним
- будите у природном положају без "израза" лица
- опустите очи, зажмирите или их благо отворите без напрезања
Активно вежбање
Уколико имате времена и могућности, размислите да започнете активно вежбати. Активно
вежбање, попут трчања, пливања, вежбања у теретани или бављења неким спортом, приметно ће
побољшати вашу форму. Имаћете више енергије, а здравствени ризици од разних поремећаја који
настају од константног лаганог напрезања мишића при репетитивним радњама (обично на послу,
у канцеларији) биће смањени.
Трчање
-

Оптимално - лагани јоггинг, 30 мин по 3 пута недељно
Пазите да се пре трчања добро загрејете
Брзо повећава форму, троши вишак калорија
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Пливање
При вежбању, зглобови су пуно мање оптерећени (нема удара)
Измеёу осталог, вежба мишиће леёа и рамена (који често буду напети при раду у
канцеларији)
Знати опустити се, један је од услова угодног и квалитетног живота. Притиснути
свакодневним обвезама, људи често заборављају, или немају времена, неколико тренутака
посветити себи. Из претходног излагања може се видети да за технике опуштања није потребно
пуно времена. Не заборавите повремено опустити се - када је човек опуштен, много је
продуктивнији и креативнији.
Многи послови које обављамо укључују радње које мишиће руку, рамена или врата држе
под сталним лаганим оптерећењем. Таква напрезања, ако се понављају кроз дузи период времена,
могу довести до озбиљних повреда. Описане вежбе истезања и опуштања смањују могуће појаве
споменутих здравствених проблема.
-

7.

ЗАКЉУЧАК

На крају, размислите и о активнијем вежбању или бављењу неким спортом. Активно
вежбање повећава форму и даје енергију. Комбиновањем техника опуштања и физичке
релаксације помаже се у уклањању стреса, здравствених ризика и омогућује угоднији и
квалитетнији живот.
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МОБИНГ У ЗДРАВСТВУ -ПОСЛЕДИЦЕ СОЦИЈАЛНЕ ПРИРОДЕАлександра Бранковић1, Душан Милинковић1
РЕЗИМЕ
Злостављање на послу се, у нашој пракси, најчешће подводи под енглеску реч мобинг. У раду ће
бити објашњени појам и историјат мобинга, начин препознавања мобинга, врсте и последице мобинга.
Конкретно су објашњене врсте злостављања у здравству над здравственим радницима у Србији, као и
последице оваквог понашања. Изложени су и подаци истраживања која су спроведена у Сједињеним
Америчким Државама и у Великој Британији. Рад се бави последицама стресног радног окружења и
мобинга на послу, са освртом на породицу и понашање у породици.
Кључне речи: мобинг, злостављање на раду, мобинг над здравственим радницима

MOBING IN THE HEALTH SERVICE – SOCIAL CONSEQUENCES
ABSTRACT
Harassment at work is, in our practice, usually called by the English word mobbing. The paper explains
the concept and history of mobbing, way of recognition, and types and consequences of mobbing. It specifically
considers the types of harassment in the health service regarding health workers in Serbia, and the consequences of
such behavior. Also, the data from surveys conducted in the United States and in Great Britain are presented.
The paper discusses the consequences of a stressful working environment and mobbing at work, with
regard to the family and behavior in the family.
Key words: mobbing, harassment at work, mobbing over health workers

1.

УВОД

Према Закону о спречавању злоставављања на раду :
злостављање на раду је свако активно или пасивно понашање према запосленом или
групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду
достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и
које узазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење,
погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену
иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор. Под
зслостављањем се, у смислу овог закона, сматра подстицање или навођење других на горе
наведено понашање.
Закон о спречавању злостављања на раду је објављен у Сл. Гласнику РС број 36/10 од
28.05.2010. године, ступио је на снагу 05.06.2010. године, а примењује се од 04.09.2010. године
(90 дана од дана ступања на снагу).
У временском периоду од претходних двадесетак година, концепту злостављања на послу
почиње да се посвећује значајна пажња у пословним организацијама, али и у научној заједници
која све више почиње да се интересује за овај феномен. Злостављање на послу се, у нашој пракси,
најчешће подводи под енглеску реч мобинг, али се у литератури могу пронаћи и бројни други
изрази који осликавају овај феномен, попут „злостављање", „малтретирање", „виктимизација" и
„психолошки терор". Упркос томе што се у пракси користе различити називи сви се они односе на
исти феномен, који се може дефинисати као малтретирање подреёених, колега или надреёених
које, уколико се његово трајање продужи на дужи временски период, може довести до значајних
друштвених, психолошких и психосоматских проблема код жртава. Сматра се да изложеност
мобингу представља већи проблем за жртву, него комбинација свих осталих стресних фактора
којима она може да буде изложена на радном месту.
У Србији се велики број запослених сусреће са овим проблемом, али ретко ко говори о
томе из страха да се не изгуби посао који је тим жртвама и те како потребан. Људи су спремни на
1

Клинички центар Србије, Београд
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трпељивост само да би остали у сталном радном односу или бар колико толико обезбедили себи
нека примања.
Пример : први случај мобинга у Србије
Радница фабрике бисквита „Јафа“ у Црвенки, Весна Самарёић тужила је фирму због
психичког злостављања на послу. Радница је после 25 година раду у рачуноводству због
неслагања са руководсвом фирме, пребачена у магацин. Ово је први случај суёења за мобинг у
Србији, док је у развијеним европским земљама мобинг законски санкционисана појава и
означава морални терор на радном месту који доводи до менталне, психосомацке и социјалне
патње жртве. Истраживања која су спроведена у неким од земаља дала су следеће резултате: у
САД-у је сваки четврти радник изложен мобингу, у Великој Британији сваки осми, у Европским
земљама је око 15% запослених изложено мобингу
Гледајући по делатностима, изложеност мобингу је највећа у државној управи и одбрани
(14%), школству и здравству (12%), а следе хотелијерство и ресторани (12%) итд. Једно
истраживање Инфостудовог сајта за запошљавање www.послови.инфостуд.цом показало је да 12
одсто испитаника признаје да су били жртве неког облика злостављања на послу. Највећи број
посетилаца сајта, 60 процената, сматра да је мобинг веома присутан у Србији. У Београду постоји
више служби које помажу жртвама насиља на радном месту – Стоп мобинг, Антимобинг центар,
Виктимолошко друштво и други. У већем делу европских земаља, термин мобинга је устаљен и о
њему се доста зна, док је у Србији потпуно другачија ситуација. Тренутно једина земља која
мобинг посматра као кривично дело, те га тако и кажњава јесте Шведска.
2.

ПОЈАМ И ИСТОРИЈАТ МОБИНГА

Значајније интересовање за појам злостављања на радном месту се појавило у
Скандинавским земљама током осамдесетих година прошлог века. Професор Хајнц Лејман
(Хеинз Леyманн) је почео да проучава директне и индиретне облике конфликата на радом месту.
Током емпиријског рада у различитим организацијама сусрео се са феноменом мобинга што га је
навело да 1986. напише прву књигу на ту тему "Мобинг – Психолошко насиље на послу". Сам
термин мобинг (енгл. Моббинг) потиче од енглеске речи Моб (руља) и у основи је коришћен за
описивање животињске агресије и понашања жвотиња у крду. Потом је овај израз почео да се
користи и за описивање злостављања деце у школском окружењу (најчешће злостављање једног
детета од стране групе). Упркос томе што су многи сматрали да је овај израз, због свог порекла,
непримерен за описивање агресивног понашања појединаца и група, он је остао у употреби до
данашњег дана. Психичко злостављање можемо дефинисати као психичко малтретирање,
злостављање, терор на радном месту. Енглески термин Моббинг најчешће се користи у шведској,
немачкој и италијанској литератури, док у земљама енглеског говорног подручја наилазимо на
термим Буллyинг; у САД-у су најчешћи термини Wорк Абусе или Емплоyее Абусе. Пуно је
термина уз помоћ којих се покушава превести енглеска реч Моббинг: психолошко злостављање,
психолошко малтретирање, психолошки тероризам, морално малтретирање, морално
злостављање и сл. Термин мобинг Лејман је посудио из етиологије Конрада Лоренза који је тако
називао понашање неких врста животиња које, удружујући се против једног свог члана, нападају
га у намери да га истерају из заједнице, што понекад доводи и до његове смрти. Слично
понашање људи у радној средини Лејман је назвао мобингом.1
Према Лејману психичко злостављање у пословном животу односи се на непријатељску и
неетичку комуникацију коју на систематичан начин усмерава једна или више особа углавном
према појединцу, који је због тог злостављања стављен у позицију у којој је беспомоћан и у којој
се не може одбранити, а остатак групе га у њој држи помоћу сталног малтретирања. Овакво
понашање се исказује врло често (најмање једном недељно) и траје током дужег временског
периода (најмање 6 месеци). Због високе учесталости и дугог трајања непријатељског понашања,
то малтретирање доводи до значајне менталне, психосоматске и социјалне патње.

1

Kostelić-Martić, A. Psihično nasilje na delovnem mestu: ustvarimo delovne razmere, v katerem ne bo možnosti za pojav
mobinga. HRM, 5 (15), 2007, str 30
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У модерном свету радно место је једино преостало ратно поље где људи могу убијати
једни друге без ризика од привољења пред лице правде- dr Hajnc Lejman и тиме упозорију сведску
јавност на моббинг као на занемариван облик угрожавања основних људских права.
Развојем модернизације развијају се и начини размене информација, чиме се стварају све
јаче и бројније интеракције меёу људима, шти аутомацки доводи до појаве све учесталије кризе у
комуникацији. Као један од таквих све присутнијих искривљених облика понашања, нарочито
значајан за пословни свет, назива се мобинг.
Моббинг је јако широк појам који обухвата комплекс појава које почињу малтретирањем
или психолошким терором на радном месту, а завршавју се тешким последицама тог
малтретирања које се одражавају на здравље појединца, његов социјални статус и окружење.
Моббинг је насиље на рaдном месту, које почиње у психолошком домену у комуникацији, меёу
људима.
Историја људских заједница пуна је појава понижавања, малтретирања, терорисања и
злостављања. Мобинг по својој суштини такоёе припада овим појавама али је специфичан по томе
што се искључиво везује за радну средину.
Бројна истраживања која су спроведена на свим континентима показују да се на
сплеткарење, поткопавање и понижење са циљем елиминације непожељне особе из колектива
троши много више енергије, него на сам рад за који се прима плата. У ситуацији у којој се
тренутно налази наше окружење (прелазни капитализам који доводи до беспоштедне борбе за што
боље радне и професионалне позиције и материјалне интересе у конкуренцији која не поштује
никаква правила фер и коректног пословног понашања) цвета феномен психичког злостављања
који је описан у психологији рада, односно пословној психологији у последњих десетак година.
Истраживања која су спроведена у Сједињеним Америчким Државама су довела до једног
застрашујућег податка да је сваки четврти запослени подвргнут систематичном психичком
злостављању. Надаље исти аутори наводе да је истраживање у Великој Британији показало да је 1
од 8 радника био малтретиран у последњих 5 година.
3.

КАКО ПРЕПОЗНАТИ МОБИНГ

Пре свега, о мобингу говоримо зато што се мобингом угрожава углед, част, достојанство
што представља темељ човекове личности.
Злостављање је појава која за циљ има елиминацију појединца из групе.
Злостављање на раду почиње непријатељским, неетичком комуникацијом ( вербална и
невербална) која је систематична, понављајућа са намером, која се манифестује насилним
понашањем ( псохичко, физичко, сексуално) у дужем временском периоду са високом
учесталошћу ( најмање једном недељно) и у дужем раздобљу ( најмање 6 месеци). Због високе
учесталости и дугог трајања непријатељског понашања, то малтретирање доводи до значајне
менталне, психоматске и социјијалне патње“
Смер понашања је од једног или више појединаца, ка углавном једном појединцу.
Активности којима се радник злоставља могу се поделити на :
1. Напади на могућност адекватног комуницирања – надреёени и / или колеге
ограничавају могућност изражавања жртве; не примећују се знакови, на пример
дизање руке итд)
2. Напади на могућност одржавања социјалних односа - жртва се стално изолује, нико
јој се не обраћа, сви се понашају као да жтрва не постоји, жртва је премештена у
канцеларију далекоод колега, не позива се на заједнисчке састанке, неформална
дружења колега и сл.
3. Напади на личну репутацију – измишљање прича о жртви и њеном приватном животу,
оговарање, исмејавање, негативни коментари личних карактеристика жртве итд.
4. Напади на квалитет професионалне ситуације- сталне критике и приговори, претеран
контрола, кажњавања и ниска оцена рада, жтрви се не дају радни задаци и одузимају
јој се средства за рад нпр. Телефон, компјутер (синдром „празног стола“), задају јој се
задаци неприлагоёени професионалној квалификацији 8задаци су или преједноставни
или претешки и захтевају од жртве способности кеје нема, затрпавање задацима и
одреёивање кратких рокова (синдром „пуног стола“), стално мењање или додавање
радних задатака.
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5. Напади на здравље – жртва се присиљава да обавља задатке који нарушавају њено
здравље, не допуштају се годишњи одмори и слободни дани, прети се физичким
нападима, жртва се сексуално злоставља (у неким истраживањима под термином
„мобинг“ се подразумева само психолошко злостављање и проучава се одвојено од
сексуалног злостављања и физичког насиља, док су у другим физичко и сексуално
насиље само један од облика мобинга- моралног малтретирања.
По Leymannu сваки радник током свог радног века има 25% шансе да буде барем једном
жртва мобинга.
Мобинг је далеко више од повремених конфликата или канцеларсијских сваёа јер ко
практикује примену мобинга има свесну намеру (ретко несвесну) да нашкоди раднику и / или да
га на крају присили да напусти радну средину.
4.

ВРСТЕ МОБИНГА ПРЕМА СМЕРУ АКЦИЈА

Према смеру акција, мобинг можемо поделити на хоризонтални и вертикални.
Хоризонтални се јавља меёу радницима који су у једнаком положају у хијерархијској
организацији. Осећај угрожености, љубомора и завист могу подстаћи жељу да се елиминише неки
колега/колегиница, поготово ако постоји уверење да његова/њена елиминација води напретку у
каријери. С друге стране, читава група радника због унутрашњих проблема, напетости и
љубоморе може изабрати жртвеног јарца на којем ће доказати да су снажнији и способнији.
Вертикални се односи на ситуације у којима претпостављени злоставља једног подреёеног
радника, или једног по једног радника док не уништи читаву групу (тзв. стратешки мобинг,
боссинг), али и на оне у којима једна група радника (подреёених) злоставља једног
претпостављеног. Боссинг је у великој мери изражен у Србији где је, услед приватизације, у
многим предузећима било јасно да нови власници не желе, а и немају средства потребна за
улагање; њихов једини циљ био је што већи профит у што краћем времену. Вреёање, критиковање
радника, преоптерећеност радним задацима, одбијање слободних дана или годишњих одмора су
црна свакодневица свих оних који у тешким економским условима не могу да напусте једино
могуће радно место, поготово ако се ради о срединама са великим процентом незапослених.
5.

ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА

Жртва мобинга је беспомоћна и у немогућности да се одбрани од свих негативних
понашања и трпи последице :
1. Психичке
2. Психосомацке
3. Социјалне природе
Истраживања показују да се код жртава Мобинга на радном месту развијају здравствени
проблеми, углавном „ психосомацке природе“, узроковани стресом (несаница, анксиозност,
напади панике, ноћне море, депресија). Такви радници су склони развијању поремећаја у
понашању, укључујући и ПТСП ( пост – трауматски стресни поремећај) или поремећаје
способности прилагоёавања на окружење.
ПТСП прредставља изузетно трауматично стање које може смањити ново општег
имунитета организма и довести до појаве проблема са системом варења и кардиваскуларним
системом, као и проблеме са мишићима и костима. Главни показатељи ПТСП су напади тескобе,
депресивна стања, стања повећане осетљивости (манична стања), опсесивно проживљавање
ситуације које особе подсећају на догаёају који је проузроковао трауматично искуство. Поремећај
прилагоёавања није трауматичан на начин као што је ПТПС, и ако су им симптоми скоро
идентични, и он не узрокује трајне последице.
Мобинг погаёа све аспекте живота жртава и манифестује се у свим подручјима : у њеном
породичном животу, односу са пријатељима и сарадницима, кроз паничне реакције, поремећаје у
понашању, па чак и кроз идеје о суициду као једином начину изласка из проблема.
Мобинг утиче директно на погоёену особу али и на њено радно окружење и породицу.
Мобинг може довести до раздора у радном окружењу који уништава комуникацију и
смањује продуктивност, а уз то има и бројне друге негативне последице на ефикаснот и
ефективност пословања у организацији у којој злостављани ради( у овом случају здравственој
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установи). Осим што долази у ситуацију да се о њима у јавности говори у негативном контексту,
организације често долазе у ситуацију да осете и многе друге губитке, на пример финансијске
услед честог одласка на боловање.
Мобинг представља вид поремећаја у меёуљудским односима на раду који има велики
утицај на појединца и групу (појединаца) у радној средини али се његов утицај преноси и даље на
породицу и ширу социјалну средину.
6.

ВРСТЕ ЗЛОСТАВЉАЊА У ЗДРАВСТВУ НАД ЗДРАВСТВЕНИМ
РАДНИЦИМА

Злостављања је свако активно или пасивно понашање које се понавља,а има за циљ или
представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља,
положаја запосленог. и изазива страх или ствара непријатељско понижавајуће или увредљиво
окружење, погоршава услове рада и доводи до тога да се запослени излолује или наведе да на
сопствену иницијативу откаже уговор о раду или раскине радни однос. Под злостављањем се
сматра и подстицање или навоёење другог на злаостављање.
Злостављање се догаёа меёу припадницима различитих социјалних и економских слојева,
културе, образовања, полова и сексуалне оријентације. Сам појам злостављања је уско повезан са
појмом насиља. Насиље је акт агресије и злостављања који изазива или намерава да изазове срам
или понижење жртве, бол, повреду или на било који начин оштети жртву.
О насиљу говоримо када неко некога намерно повреди или учини да се осећа лоше,
односно насиље је када неко повреди нечије тело или осећања. Уколико се неки облик насиља
веома често понавља истој особи, онда се ради о злостављању. Врсте злостављања су:
- Физичко злостављање
- Сексуално злостављање
- Економско злостављање и
- Психичко злостављање.1
У последње време је све учесталија појава нове врсте злостављања, и то
- Злостављања путем мобилног телефона и интернета.
Меёутим, постоји чак и више врста злостављања, али без обзира о којој врсти да је реч,
злостављање увек изазива исти негативан утицај на квалитет живота жртве. Мобинг је, према
дефиницији, психичко малтретирање на радном месту које подразумева: давање понижавајућих
послова раднику, оговарање, сталне контроле и критике од стране колега и руководства, нападе
на здравље запосленог (не добија боловање, годишњи одмор, сексуално га узнемиравају...),
премештање у другу канцеларију, непозивање на састанке, одузимање средстава за рад (синдром
празног стола), претрпавање обавезама – синдром пуног стола...
Циљ мобинга у здравству је да се здравствени радник присили да напусти радно место и
тако економски још више деградира. Радна средина у којој преовладава овакво понашање
препознаје на основу наредних одлика: такмичарска средина са култом каријеризма, строго
хијерархијска структура, наглашена брига о економској добити уместо о меёуљудским односима,
недостатак меёусобног поштовања, недовољно дефинисане радне улоге и недостатак
професионалности.
6.1 Физичко злостављање
Од свих наведених врста злостављања најпрепознатљивије је физичко злостављање, јер
једино оно оставља физички видљив утицај на жртву, односно на људско тело или његов живот.
Физичко злостављање може да екскалира из шамара све до бруталног премлаћивања што у неким
случајевцима може и изазвати смрт жртве. Често се физичко злостављање повезује са менталним.
Сексуалним и економским злостављањем. Уоквиру физичког злостављања се убрајају: туче,
шибање, гушење, гребање, грижење, закључавање у собу,бацање ствари на жртву, шутирање и
слично.

1

Kostelić-Martić, A. Psihično nasilje na delovnem mestu: ustvarimo delovne razmere, v katerem ne bo možnosti za pojav
mobinga. HRM, 5 (15), 2007, str 35
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6.2 Сексуално злостављање
Сексуално злостављање је један од најтежих облика злостављања који оставља трајне
психофизичке и социјалне последице на жртву. Сексуално злостављање деце је посебно тежак
облик, који је предмет пажње јавности и осуде. Физичке форме злостављања укључују силовање,
инцест и сексуални напад, а психолошке, вербално сексуално злостављање и уцењивање. Захтева
посебан третман.
6.3 Економско злостављање
Економско насиље обухвата све облике надвладања и понижавања жртве или путем
економског опстанка или ускраћивања права, на пример: ограничавање права на запошљавање;
спречавање жртве да располаже својим новцем, приморавање неког другог лица на послушност
путем финансијске зависности.... За сада, економско насиље није забележено у неком
алармантном проценту код здравствених радника, мада су забележени следећи случајеви:
- неплаћање прековременог рада
- повећан обима посла
- смањења запослених
- отпуштања
6.4 Психолошко злостављање
Психолошко малтретирање на радном месту не само здравствених радника, већ и у оквиру
других професија и профила, је већ дуго потцењени облик насиља који тек од деведесетих година
прошлог века па надаље доживљава важно разматрање. Психолошко злостављање је понављајућа,
непријатна, и наметнута једнострана акција, која може оставити катастрофалне последице које
проистичу из физичке и психичке интервенције. Психолошко малтретирање на радном месту
здравственог радника обухвата низ недопустивих понашања, које је тешко набројати све, јер
постоје нови и све сложенији облици. Такво насиље обухвата вербално злостављање и псовање,
непристојно понашање и недостатак поштовања..
Деградација сарадника, задржавање информације и презир запослених је облик насиља
на радном месту који је најзаступљенији код медицинских сестара од стране надреёених.Овај
облик мобинга (психичког злоставњање) доживљава 37,4% здравствених радника у Србији и 5%
радника у Европској унији. 1
7.

ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ НАД ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА

Од свих професија у здравству, медицинске сестре су највише изложена групи мобингу.
злостављање над медицинским сестрама се повећава из године у годину. У Британији, на
пример, медицинске сестре су жртве сексуалног насиља у 69% случајева, у Ирској 48%, у САД
чак 76%, а у неким земљама, насиље је прихватљива појава.
Понеки аутори су уверени да је мобинг нешто што је уобичајно за професију медицинске
сестре. У пракси, посебно млаёе колеге често бивају изложени додељивању разноразних надимака
од стране старијих колега, понекада чак и пацијената, а који се односе на пол на пример –
сестрица, луткица...
Медицинске сестре се свакодневно ословљавају са "сестра" а не властитим именом.
Хијерархија је присутна у сваком моменту, а поготово је то изражено када се неко обраћа лекару
са "Докторе" и презиме, а медицинској сестри са "сестро", и понекада уз то име.
7.1. Социјалне последице злостављања на раду
Мобинг је теоретски и практично емоционални терор групе над јединком. Злостављање на
раду најчешће се среће у професионалном окружењу и свакој другој ситуацији у којој постоји
осећај припадности групи - чопорност - политичкој, интересној, кастинској, широј социјалној, и
по правилу се реперкутује на све аспекте овако угрожене јединке. Мобинг се ретко дешава у
бројно малим социјалним групацијама, а чине га припадници свих већих група без обзира на
1
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образовни, професионално-стручни или било који други профил. Мобинг започиње један
припадник групе, по правилу онај који има највише претходно потврненог интегритета – у
оквиру замишљене или потребне групе која постоји или је у формирању - који ће му гарантовати
заводљивост почетне идеје а у ситуацији у којој се тај припадник групе осећа из неког свог
личног разлога угрожен од стране своје будуће жртве.1
У пракси здравствене заштите се према природи посла злостављање на раду најчешће
везује за медицинске сестре и немедицинске раднике без високе стручне спреме ( спремачи,
сервисери, мајстори идт ), који су све више изложени злостављању, што доводи до неправилне
попуњености радних места, славе одговорности штићеника, који су искључиво у рукама једне
особе, хронични мањак особља, лоше мере безбедности у здравственим објектима, и интервенције
које захтевају лични контакт и емотивна ограничења.
Због злостављања на раду жртве све више окрећу боловањима, траже други посао или је
ефикасност битно смањена.... Злостављање на радном месту утиче на унапреёење радне
способности и замућености поверење у свој рад.
7.2. Утицај мобинга на функционисање породице
У данашњем времену је теже него икада направити границу измеёу приватног и
пословног, односно професионалног живота - оно што се дешава на послу пројектује се и на
приватном плану. Ако се изме у обзир да у току недеље човек трећину времена проводи на послу,
није лако када радно место и радна околина постану „ратиште“. Злостављани у почетку не верује
да је злостављан, затим касније почиње да уочава да су сви против њега и почиње се
преиспитивањем и тражењем кривца у себи, доживљајем властите неспособности и личног
обезвреёивања.
Људи који дуже време трпе било какав вид угрожавања на послу, после извесног времена
морају да пронаёу неки „ вентил“ за фрустрације које су настале услед злостављања на раду. Врло
је вероватно да ће породично окружење бити оно у коме ће таква особа покушати да испразни
негативна осећања. Агрсија се помера ка слабијима и онима од којих се очекује да имају највише
капацитета за пружање разумевања и толеранцију. Обично су то чланови породице. Често се
дешава да особа која на послу трпи угрожавање било које врсте постаје после извесног времена
и сама насилник у породици. Последице мобинга које се осећају у породици не зависе само од
врсте и интезитета притиска који особа трпи на послу, већ и од тога колики значај она придаје
свом професионалном животу. Самим тим, „колетералне жртве“ мобинга су управо породице
људи који су злостављани на раду.
8. ДРУШТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ МОБИРАНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА
Мобинг је један облик екстремно негативних социјалних интеракција на радном месту
који производи такав негативни стрес. Он је од стране разних аутора дефинисан на различите
начине, различитом комбинацијом речи, али је суштина да се мобинг, психолошки терор или
шиканирање у пословном животу односи на непријатељску и неетичку комуникацију која је
усмерена на систематичан начин од стране једног или више појединаца, углавном према једном
појединцу, који је због тога стављен у позицију у којој је беспомоћан и у немогућности да се
одбрани и држан у њој помоћу сталних малтретирајућих активности. Оне се одвијају с
високомучесталошћу (нпр. најмање једном недељно) и у дужем раздобљу (нпр. најмање 6
месеци).
Конфликти такоёе могу довести до стварања личне карактеристике појединца у
колективу, што не значи да је мобирани крив за појаву мобинга, већ су на то утицали фактори на
које жртва сама нема ефекта. Ово може имати везе са неким специфичним особинама личности,
полом, бојом коже, културним и националним припадностима. Меёутим на већину здравствених
радника у мобинга утиче нека тешка животна ситуација као што је на пример инвалидитет или
као што је то случај са на пример самохраним мајкама. Конфликт се јавља зато што се
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здравствени радник - жртва налази у таквом окружењу, где им се поједине особине личности
издвајају из личних карактеристика већине.
Тегобе на које се угрожени на послу најчешће жале су безвољност, повлачење у себе,
главобоља и повишен крвни притисак. Због страха од последица, угрожена запослена лица се
најчешће плаше да потраже помоћ од надлежних у својој фирми. Кад психички проблеми
достигну врхунац, једино решење преостаје одлазак код психијатра.
9.

МОБИНГ У СРБИЈИ

Анализирајући злостављање на раду лако се може доћи до закључка да је у Србији и
окружењу присутна изузетно специфична ситуација која је апослутно погодна за развој многих
облика нездравих односа на радном месту. Отпуштање радника је веома једноставно и безболно
по послодавца, што је превасходно последица чињенице да радно законодавство још увек није
усклаёено са свим позитивним европским законима о правима радника. Уз то злостављање
подреёених од стране надреёених, тзв. шефовање (енгл. Боссинг) представља веома чест начин
понашања у организацијама. Након приватизације у многим предузећима било је одмах јасно да
постоји вишак радне снаге и да је потребна реорганизација и модернизација. Нови власници често
нису желели, нити су имали средстава за потребна улагања, а њихов једини циљ био је
остваривање што већег профита у што краћем временском периоду.
Одговорне особе добијају од нових власника задатак да остваре постављене циљеве не
бирајући притом средства и начине на које ће то урадити. Вреёање, критиковање радника,
преоптерећеност радним задацима, ускраћивање слободних дана или годишњих одмора често
представљају свакодневницу свих оних који у тешким економским условима у којима се налазе
нису у прилици да напусте једино могуће радно место, поготово уколико се у обзир узму мања,
неразвијена места у којима је присутна велика незапосленост. Осим тзв.шефовања постоји и
психичко злостављање меёу колегама које се налазе на истим нивоима организационе
хијерархије, које се јавља у скоро свим организацијама било где у свету да се оне налазе и на свим
нивоима организационе хијерархије. Жеља за бржом и успешнијом каријером, љубомора и завист
према успеху колега доводе до психичког злостављања измеёу радника на истом положају.
Проналажење жртве према којој ће бити усмерен бес њених сарадника је само један од
патолошких начина уз помоћ којих запослени желе да се заштите од негативних последица стреса
на послу који доживљавају, као и лоших услова рада које су принуёени да трпе.
10. ЗАКЉУЧАК
Мобинг је форма понашања на радном месту, где нека особа (или више њих) злоставља и
понижава другу особу на систематичан начин, настојећи да укаља њен углед и наруши њен
људски интегритет и дигнитет, а све то у намери да је удаљи са радног места. Мобери у ствари
теже да прикрију немоћ у некој другој сфери свог живота (најчешће приватног, тј. у браку или
породици), формирајући око себе групу у којој доказују своју моћ и важност.
Проучавање мобинга започео је 1980 - их година шведски психотерапеут Хајнц Лојман.
Назив је створен од енглеског глагола 'то моб', што значи „насрнути у маси“, бучно навалити на
некога, односно од именице „моб“, која значи руља, гомила, багра, маса, олош, а скован је према
истраживањима Конрада Лоренца, који је описао понашање неких животиња које се удруже
против једног члана, нападају га и истерују из заједнице, а понекад га доводе и до смрти. У
енглеском говорном подручју често се користи и израз „булинг“ (буллyинг) који се односи
углавном на слично насиље у школи. Према истраживањима, 55% мобинга је вертикални, а 45%
хоризонтални мобинг. Вертикални мобинг догаёа се када претпостављени злоставља једног
подреёеног радника, или једног по једног док не уништи целу групу (зато се још назива и босинг енгл. боссинг - шефовање) или када једна група радника злоставља претпостављеног (што се
догаёа у 5% случајева). Хоризонтални мобинг одвија се измеёу радника на једнаком положају у
хијерархијској лествици.
Људи који дуже време трпе било какав вид угрожавања на послу, после извесног времена
морају да пронаёу неки вентил за те фрустрације. Врло је вероватно да ће породично окружење
бити оно у коме ће таква особа покушати да испразни негативна осећања. Агресија се помера ка
слабијима и онима од којих се очекује да имају највише капацитета за пружање разумевања и
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толеранцију. Обично су то чланови породице. Неретко се дешава да особа која на послу трпи
угрожавање било које врсте постаје после извесног времена и сама насилник у породици.
Последице мобинга које се осећају у породици не зависе само од врсте и интензитета притиска
који особа трпи на послу, већ и од тога колики значај она придаје свом професионалном животу.
Стога су често колатералне жртве мобинга управо породице оних људи који се баве врло
престижним занимањима.
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НЕСИГУРНОСТ ПОСЛА И ЊЕНА ВЕЗА СА ОСОБИНАМА ЛИЧНОСТИ
Марина Крњетин1, Олга Крњетин2
krnjetis@ptt.rs
РЕЗИМЕ
Основни проблем овог истраживања била је несигурност посла која услед тренутне економске
кризе заокупља све већу пажњу истраживача. Сврха истраживања била је испитивање повезаности
перцепције несигурности посла и димензија личности. Истраживање је спроведено на пригодном узорку
који је обухватао 123 испитаника. Коришћени инструменти су Big Five Inventory (BFI; John, Donahue and
Kentle, 1991) и Упитник за мерење перципиране несигурности посла (Zeytinoglu, Keser, Yilmaz and Ozsoy,
2010). Анализа добијених резултата потврдила је постојање повезаности перцепције несигурности посла и
неуротицизма, и постојање негативне повезаности перцепције несигурности посла и екстраверзије.
Кључне речи: Несигурност посла, димензије личности, BFI

JOB INSECURITY AND ITS RELATION TO PERSONALITY TRAITS
ABSTRACT
The main problem of this study is job insecurity which attracts great attention in recent years. The purpose
of this study was to investigate the relationship between perceptions of job insecurity and personality traits. The
research was conducted on a sample that included 123 participants. Instruments used were the Big Five Inventory
(BFI; John, Donahue and Kentle, 1991) and questionnaire for the measurement of perceived job insecurity
(Zeytinoglu, Keser, Yilmaz and Özsoy, 2010). The results confirmed the existence of correlation between
perception of job insecurity and neuroticism, and the existence of negative correlation between perception of job
insecurity and extraversion.
Key words: Job insecurity, personality traits, BFI

1.

УВОД

Стрес је у порасту на свим нивоима у радним организацијама и предмет је великог броја
истраживања која имају за циљ разумевање промена у напетости, узбуёењу, анксиозности,
конфликтима, емоционалним променама, фрустрацији насталим под утицајем стреса. Друга сврха
ових истраживања је проналажење начина помоћу којих би се стрес смањио на најмању могућу
меру. Данас се сматра једним од најважнијих узрочника многих радних и организацијских
проблема, и великог броја болести (кардио-васкуларних, менталних и других) (Јамбрек & Пенић,
2008).
Стрес је стање у којем се налази појединац услед дејства различитих, најчешће штетних,
агенса на структуру или функцију организма. Разликују се физиолошки, социолошки и
психолошки стрес. Јамбрек и Пенић (2008) сматрају психолошки стрес пресудним за квалитетно
деловање и активност организације. Под психолошким стресом аутори подразумевају штетне
трансакције измеёу појединца и одреёеног својства околине. Трансакција обухвата и стимулус и
реакцију, па тако под појам стреса спадају узроци, реакције и последице. Процена појединца је та
која приписује ситуацији стресогени потенцијал и има одлучујући утицај на размере у којима ће
ситуација бити стресна (Петз, 1987). Особине личности такоёе доводе до различитих
интерпретација истих ситуација. Зотовић (2002) наводи два најчешћа схватања стреса: 1. Стрес
одреёен као догађај у спољашњој средини, и то: (а) као догаёај који за већину људи представља
претњу или губитак (или, реёе, изазов); или (б) као догаёај који за одреёену индивидуу представља
претњу или губитак (или изазов); 2. Стрес као реакција на догаёај у спољашњој средини, и то: (а)
активацију интензивних осећања (најчешће непријатних); и/или (б) скуп карактеристичних
телесних реакција. Постоје и дефиниције које обухватају оба наведна гледишта: “Стрес је однос
између особе и околине, у оквиру кога особа процењује да неки аспект околине укључује претњу,
1

Влада Аутономне Покрајине Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад, Србија.
2
Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија.
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губитак или изазов за њене снаге, при чему се јављају карактеристичне промене
психофизиолошке равнотеже”.1
За организацијску психологију од велике важности су истраживања посвећена
психосоцијалним аспектима глобалних друштвених појава које описују и објашњавају њихов
утицај на појединца и организацију. Једна од таквих појава, која усред тренутне економске кризе,
заокупља све већу пажњу истраживача јесте смањење сигурности посла (Маслић Сершић &
Тркуља, 2009).
Разлоге све веће несигурности посла можемо пронаћи у карактеристикама данашњег
окружења које има следеће одлике: живот, друштво и економија постају све сложенији, радикално
се мења начин рада услед технолошких промена, прошлост више није довољна да се на основу ње
предвиёа будућност (Пржуљ, 2002). Грин (Green, 2003) наводи да промене до којих је дошло у
производњи и тржишту рада покреће комбинација три фактора настала у институционалној
структури модерног капитализма: прогресивна конкуренција и интензивирање конкуренције,
долазак и свеприсутно ширење радикалних промена у информационим и комуникационим
технологијама, као и трансформације и субверзија идеологије кензијанске државе2. Промене које
се дешавају а такоёе утичу на радни живот су и повећана економска зависност измеёу држава,
брзе промене потрошачког тржишта и повећани захтеви за флексибилношћу унутар организације
као и измеёу организација (Sverke, Hellgren & Näswall, 2006). Сигурност посла, која се све време
налазила на самом врху задовољених потреба, постала све важнија запосленима те се од 2000.
године с дна хијерархије радних вредности преместила у сам врх (Маслић Сершић & Тркуља,
2009). Дошло је до пораста утилитарног склопа вредности, посебно важности добре зараде и
сигурности посла (Маслић Сершић, Шверко, Галић, 2005).
1.1. Несигурност посла и последице
Прегледом литературе може се уочити да се проблемом несигурности посла бавило више
научних дисциплина. Тако на пример медицинска истраживања показују да је страх од губитка
посла један од главних психосоматских узрока великог броја хроничних обољења. У клиничкој
психологији се овај проблем спомиње у оквиру синдрома емоционалног стреса. Док се у
психијатрији, несигурност посла појављује као фактор у анамнези покушаја суицида. У
организацијској психологији се истражује у оквирима радне мотивације као потреба за сигурним
запослењем (Перачковић, 2002). У економији је основни фокус на објективним исходима на
тржишту рада, као што су плате и објективни ризик незапослености (Geishecker, 2009).
У теорији Јахода (1982, према Sjöberg, 2010) запослење испуњава манифестну функцију у
форми прибављања прихода, али и велики број латентних функција као што су обезбеёивање
структуираности времена, социјалних контаката, партиципацију у корисности на друштвеном
нивоу, обезбеёивање статуса, идентитета и регуларне активности. Из тог разлога претња губитка
посла дотиче и претње губитка свих наведених функција, и страх од таквих губитака може
проузроковати различите реакције на стрес. Проблем излажења на крај са стресом који
проузрокује несигурност посла, како наводе Лазарус и Фолкман (1984, према Sjöberg, 2010), је тај
што стратегије које поседује одреёена особа за суочавање са стресом су тешко применљиве у
ситуацији која још увек није стварна. Дакле, још увек није дошло до стварног губитка посла, већ
особа не зна када ће се губитак тачно десити. Тада уобичајене стратегије нису потпуно
применљиве на специфичност ситуације несигурности посла. Перципирана несигурност посла
није друштвено видљиви догаёај као што су губитак посла или незапосленост, већ унутрашње
искуство за које не постоје очигледни адектватни одговори и институционализована помоћ.
Програми дизајнирани за раднике који су замењени или незапослени мало вероватно могу да
помогну особама које се суочавају са несигурношћу посла јер само један број њих изгуби посао и
постане незапослен (Burgard, Brand & House, 2009).
Могући одговор радника на несигурност посла у краћем временском периоду може бити:
емоционалан (анксиозност, напетост, незадовољство), физиолошки (повишен број откуцаја срца,
повећана секреција катехоламина) и бихјевиорални (злоупотреба психоактивних супсатнци,
1

Зотовић, М. (2002). Стрес и последице стреса: приказ трансакционистичког теоријског модела. Психологија, 35
(1-2), стр. 4.
2
Кензијанска држава – економска теорија која каже да је активна државна интервенција на тржишту и
монетарна политика најбољи начин да се обезбеди економски раст и стабилност.
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изостајање са посла, недостатак концентрације), док у дужем периоду акумулација наведених
одговора може довести до трајнијих и израженијих последица за ментално и физичко здравље
(Gazzaniga & Heatherton, 2003; Heaney et. Al., 1994; према Burgard, Brand & House, 2009). Код
појединих особа које су изузетно забринуте за сигурност свог посла може доћи до парадоксалне
ситуације да када заиста доёе до момента губитка посла њихово здравствено стање се заправо
побољша. Код ових појединаца страх од губитка посла је штетнији по здравствено стање него
стварни губитак посла и каснија незапосленост (Geishecker, 2009). Антиципација стресног
догаёаја представља важан извор психолошког стреса једнако као и доживљена стварна
ситуација (Лазарус & Фолкман, 1984, према Rocha, Crowell i McCarter, 2006).
Ласло и сарадници (László, Pikhart, Kopp, Bobak, Pajak, Malyutina, Salavecz & Marmot,
2010) наводе више студија у којима се показало да је ниска сигурност посла повезана са
соматским обољењима, малим морбидитетом психијатријских обољења, лошијом проценом
здравља методом самосталног процењивања, затим повећаном инциденцом срчаних обољења и
фактора ризика као што су холестерол, повишени крвни притисак, гојазност. Велики број
истраживања показао је да несигурност посла има штетан утицај и на последице по здравље као
што су психолошки стрес, анксиозност, депресија, повишен ниво менталне, емоционалне и
физичке исцрпљености (Sjöberg, 2010,). Пробст и Брубакер (Probst and Brubaker 2001) својим
радом скрећу пажњу на то да је важно да организације узимају у обзир не само ефекат који
несигурности посла има на задовољство послом, здравље, намере напуштања посла, већ и на
могућност да несигурност посла може да има и потенцијално опасан утицај на ставове запослених
према сигурности на раду и на понашања повезана са тим. Запослени који осећају да је њихов
посао несигуран, могу бирати да игноришу правила сигурности. Резултати њиховог истраживања
показали су да запослени који извештавају виши ниво перцепције несигурности посла показују
смањену мотивацију за безбедност и придржавање правила, што је даље повезано са вишим
нивоима повреда на раду и несрећама.
Ласло и сарадници (2010) у студији спроведеној у 16 европских земаља, испитивали су
утицај разлика које постоје измеёу држава (у њиховим регулативама које важе за тржиште рада,
системима социјалне заштите, здравствене заштите, степена синдикалне и колективне моћи) и
њихов утицај на смањење или повећање штетног дејства на здравље. У већини земаља,
несигурност посла показала се повезана са повишеним ризиком штетности по опште здравље.
Несигурност посла је један од најважнијих стресора повезаних за послом, док се сигурност посла
сматра најважнијом карактеристиком посла у већини земаља, изузев у Немачкој, Холандији и
Шведској, где је рангирана као друга по реду после добрих односа са колегама. Добро развијен
државни режим (мере прописа на тржишту рада, синдикат, улагање и строгост у заштити
запослења и др.) не гарантује увек елеминисање негативних последица несигурности посла. У
истраживању није постојала хетерогеност у повезаности несигурности и здравља.
Родригез Феихо (Rodríguez Feijóo, 2004) је испитивала утицај различитих варијабли као
што су узраст, пол, социо-економски статус на ниво стреса код особа које су изложене ситуацији
несигурности посла. Резултати су показали да старије особе, узраста измеёу 45 - 54 године
показују виши ниво стреса него оне измеёу 35 - 44, затим да су мушки испитаници показивали
виши ниво стреса него женски, и на крају особе вишег социо-економског статуса показују нижи
ниво стреса од оних у средњем слоју.
Лонгитудинала истраживања потврёују негативан утицај несигурности посла на здравље.
Бургард, Бранд и Хаус испитивали су утицај епизодичне и упорне опажене несигурности посла у
периоду од три до десет година (Burgard, Brand and House, 2009). Резултати су показали да је
упорна, дуготрајна несигурност посла значајан и суштински важан предиктор нижег нивоа
здравља, процењиваног од стране самих испитиваних, и депресивних симптома. Епизоде губитака
посла и незапосленост су се показали повезани са доживљајем несигурности посла, али не
доприносе вези са здрављем. Слично, Роча, Кровел и МекКартер потврдили су негативан утицај
пролонгиране несигурности посла на дуготрајније постојање депресије код запосленог (Rocha,
Crowell and McCarter, 2006). Док је анксиозност током времена значајно опадала, депресија је
остала висока.
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1.2. Мере смањења несигурности послаListen Read phonetically
Гледано да несигурност посла има низ негативних последица како по запослене, тако и по
организацију свака мера којом би се несигурност посла редуковала је високо пожељна.
Организација може допринети смањењу негативног утицаја кроз пружање тачних информација,
јачање комуникације, обезбеёивањем потребне преквалификације за алтернативно запослење, као
и обучавањем запослених различитим стратегијама суочавања са стресом проузрокованим
несигурним запослењем (Hartley et al., 1991; Heaney et al., 1994; Kets de Vries & Balazs, 1997,
према Sverke and Hellgren, 2002). Постојање и перцепција подршке од стране синдиката такоёе
има улогу модератора везе несигурност посла и жалби на здравље, организацијске посвећености и
задовољства послом. Тамо где се подршка синдиката опажа задовољавајућом индивидуе
извештавају и виши степен задовољства, посвећености, здравственог стања и мање су
заинтересовани да напусте организацију (Сверке и сарадници, 2004, према Сверке и сарадници
2006). Кинунен и Нети указали су и на модераторски утицај социјалне подршке надреёених и
сарадника на перципирану несигурност, при чему тамо где је она постојала несигурност посла
опажана је мањом у пореёењу са ситуацијом где је подршка била мања, а при истим објективним
условима (Kinnunen and Nätti, 1994, према Маслић Сершић и Тркуља, 2009). Као заштитини
фактори показали су се и високи приходи од инвестиција, добри и сигурни односи са породицом
и пријатељима, као и добра финансијска ситуација (Barnes, Mansour, Tomaszewski & Oroyemi,
2009). Фери и сарадници (Ferrie at al., 2005, према Rocha, Crowell and McCarter, 2006) пронашли су
да је брачни статус значајан предиктор перцепције несигурности посла. Особе које су саме дупло
вероватније наводе несигурност у пореёењу са особама које су у брачној заједници. Д’Соуза и
сарадници (2003, према Rocha, Crowell & McCarter, 2006) добили су да су разведени или
раздвојени, или особе којима је преминуо супружник вероватније изложеније перцепцији веће
несигурности посла.
Овај рад бавиће се испитивањем повезаности субјективне перцепције несигурности посла
и особина личности. Несигурност посла и варијабле личности могу имати вишеструку повезаност.
Димензије личности могу имати директан утицај на перцепцију несигурности посла, где психички
ресурси (оптимизам, самопоштовање, унутрашњи локус контоле и сл.) могу бити повезани са
нижим нивоом перципиране несигурности. Са друге стране, може се претпоставити модераторски
утицај психичких ресурса на повезаност несигурности посла и последица (Greenhalgh i Rosenblatt,
1984, према Маслић Сершић и Тркуља, 2009), при чему се може очекивати да појединци са мање
психолошких ресурса имају снажније реакције на несигурност. Укратко следи приказ изабраног
модела личности.
1.3. Модел „Великих пет“
Модел “Великих пет” имплицира да је пет фактора оптималан број за адекватан опис
личности. Настао је на основу лексичких података, као модел персоналних атрибута базиран на
теоријској парадигми познатој као - лексичка хипотеза. Суштина лексичке хипотезе је да ће се до
описа најважнијих индивидуалних разлика личности најбоље доћи кроз изучавање језика тј.
речника. Претпоставка је да ће сви важни термини за опис личности бити употребљавани у
говорном речнику, у свакодневној комуникацији људи (Ћоловић, Митровић и Смедеревац, 2005).
Структуру модела "Великих пет" чини пет основних димензија које се називају: савесност,
пријатност, отвореност према искуству, екстраверзија и неуротицизам. Екстраверзија је
димензија која се односи на друштвеност, усмереност енергије ка социјалном и материјалном
свету. Неуротицизам се односи на емоционалну стабилност, односно склоност индивидуе ка
искуству непријатности и узнемирујућих емоција. Пријатност је димензија интерперсоналних
релација. Ова димензија укључује поверење, алтруизам и потребу да се помогне другима,
насупрот себичности, цинизму, компетитивности и сумњичавости у погледу намере других људи.
Савесност је димензија која се односи на способност самоконтроле у смислу дисциплиноване
тежње ка циљевима и стриктног придржавања сопствених принципа. Отвореност ка искуству
обухвата естетску сензитивност, интелектуалну радозналост, преференцију различитости, број
интересовања којима је неко окупиран и дубину којом их прати, потребу за променом и
независност мишљења.
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2.

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

2.1. Прикупљање података и испитаници
Основни проблем истраживања био је испитивање повезаности перципиране
несигурности посла и димензија личности. Истраживање је спроведено на пригодном узорку.
Узорак је обухватао 123 испитаника старосне доби од 21 до 62 године (М= 34, 75, Станд. дев = 11,
39), различитог степена образовања, занимања и полне припадности, са територије града Новог
Сада. У истраживању је учествовало 54 мушка испитаника, и 69 женских испитаница.
Инструменти коришћени за потребе истраживања су Big Five Inventory (BFI; John, Donahue and
Kentle, 1991), састоји се од 44 тврдње које се односе на осећања, мишљења и понашања
заједничка свим људима, задатак испитаника је да заокружи степен слагања или неслагања на
петостепеној скали Ликертовог типа, и Упитник за мерење перципиране несигурности посла
(Zeytinoglu, Keser, Yilmaz and Ozsoy, 2010), садржи 7 тврдњи за које испитаник треба да заокружи
степен слагања или неслагања на петостепеној скали Ликертовог типа. Полазна хипотеза била је
да постоји повезаност измеёу димензија личности и опажене несигурности посла.
2.2. Резултати
За утврёивање повезаности несигурности посла и димензија личности коришћен је
Пирсонов коефицијент корелације.
У табели 1. следи дескриптивна статистика за укупан узорак:
Табела 1. Аритметичка средина и стандардна девијација за скалу несигурност посла за укупан узорак

НЕСИГУРНОСТ
ПОСЛА

N

Минимум

Маxимум

Аритметичкa
средина

Стд. Девијација

Теоријско
М

123

7

33

13.93

6.61

21

Добијена је статистички значајна повезаност димензија личности - екстраверзија и
неуротицизам и несигурности посла. Табела 2. приказује добијене вредности корелација
димензија личности и несигурности посла.
Табела 2. Пирсонов коефицијент корелације између несигурности посла и димензија личности
НЕСИГУРНОСТ
ПОСЛА
N

ЕКСТРАВЕРЗИЈА

ПРИЈАТНОСТ

САВЕСНОСТ

НЕУРОТИЦИЗАМ

ОТВОРЕНОСТ

-0.18(*)

-0.15

-0.10

0.29(**)

-0.10

123

123

123

123
123
* Корелација је значајна на нивоу 0.05.
** Корелација је значајна на нивоу 0.01.

3.

ДИСКУСИЈА

Од особина личности несигурност посла показала се значајно повезана са екстраверзијом
и неуротицизмом. Повезаност са екстраверзијом је негативног предзнака што значи да
интровертне особе опажају несигурност свог посла израженијом у односу на екстраверте.
Интровертне особе могу се описати као повучене, резервисане, склоне самосталном раду и
најчешће имају мањи број социјалних контаката и сиромашније односе са партнерима. Управо у
последње две карактеристике може се наћи могуће објашњење. Као чест заштитни фактор набраја
се социјална подршка, како од стране колега, тако и породице, пријатеља и партнера.
Интровертне особе иако остварују социјалне односе, и најчешће много дубље у односу на
екстраверте, имају их ограничен број. Услед тога и подршка не мора увек бити на располагању.
Затим мањи број познаника значи и мањи број пословних контаката којим би се особа могла
окренути уколико би тражила одреёене информације о евентуалном алтернативном запослењу
уколико би се тренутни показао несигурним. Још једно од могућих објашњења може бити и то
што екстраверти чешће показују позитивну емоционалност (John, Naumann and Soto, 2008), о којој
ће бити више рећи приликом излагања следећег резултата, а такоёе су и већи оптимисти.
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Неуротицизам је друга димензија личности која је статистички значајно повезана са
перцепцијом несигурности посла. Особе са израженијим неуротицизмом наводе и већу опажену
несигурност посла. Ова димензија личности односи се на емоционалну стабилност.
Карактеристике које су чешће појављују код особа са повишеним скором на овој димензији су
склоност искуству непријатности и негативних емоција уопште. Овим особама су довољни и
стимулуси мање јачине да се осећају угрожено. Исто тако имају и слабије механизме за
превладавање стреса у односу на емоционално стабилне особе. Све наведено врло вероватно
доводи до тога да особе са повишеним скором на скали неуротицизма приликом субјективне
процене несигурности посла имају и виши скор на тој скали. Занимљиво би било испитати колико
се субјеткивна процена ових индивидуа разликује у односу на неки објективно постављени
критеријум.
4.

ЗАКЉУЧАК

Спроведено истраживање потврдило је постојање повезаности перцепције несигурности
посла и појединих димензија личности. Статистички значајна повезаност добијена је измеёу
перцепције несигурности посла и екстраверзије, и перцепције несигурности посла и
неуротицизма.
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ГАШЕЊЕ ПОЖАРА НА ПОСТРОЈЕЊИМА СА ПОЛИХЛОРОВАНИМ
БИФЕНИЛИМА
Драган Карабасил1, Козомора Миле

2

РЕЗИМЕ
Рад обраёује проблеме везане за контаминацију људи, земље и ваздуха полихлорованим
бифенилима, који се користе у разне сврхе а нарочито као трајно трафо-уље. Распрострањеност ових
опасних хемикалија у трансформаторима је врло присутна и од њих прети најјача контаминација.
Електродистрибуције, због интереса групације, о овој проблематици најрадије ћуте. Ватрогасци су
препуштени сами себи. Рад има за циљ да им пружи помоћ када се сусретну са овим опасним отровом.
Кључне речи: трајно трафо уље, канцерогени, полихлоровани бифенили, контаминација.

THE FIRE FIGHTING ON THE PCB INSTALATIONS
ABSTRACT
This paper includes problems which are connected with contamination of people, land and air by
polychloridic biphenyls, which are using like a permanent transformers oil. Applications of this dangerous
substances in the transformers is so aften. The Electrical Power Distributors on this problematics, for the sake a
social peace, mainly are in silence. The Fireman are relinqued to himself care. The main object of this paper is
speading of heli to fireman when they are in contact with this dangerous toxic substance.
Key words: Permanent transformers oil, fire, carcinogenic, polychloridic bifenyls, contamination

1.

УВОД

Трансформаторска уља су постала велика непознаница за припаднике ватрогасних
јединица после писања штампе и еколошких организација о њиховој тетности. Сви власници ових
уља проглашавају их безопасним, или врло често обичним трафо-уљима. Из тог разлога је важно
да се терминолошки појасне одреёени појмови.
Обично трафо уље је ланено уље коме су додани адитиви – диелектрични стабилизатори
чија оптровност и генотоксичност се не смеју занемарити, нарочито у пожару где су испарени и
контаминирају дим, тако да је тровање могуће удисањем и ресорпциом преко коже.
Ова трафо уља се сваке године морају обраёивати, због велике хигроскопности и апсорпције
влаге из ваздуха. Репарација се обавља у постројењима службе електроодржавања па из тог
разлога нису омиљена у предузећима електродистрибуције и електропреноса.
Синтетичка односно трајна трафо уља, се сипају најчешће једном и трају колико и
трансформатор, па је њихово одржавање занемарљиво. Ова трафо-уља се појављују под
различитим хемијским називима а најраспростраљенији и свакако најпознатији је Пирален и
Полихлоровани бифенили (РВС). Полихлорованих бифенила има 209 конгенера. За трајна
трансформаторска уља најчешће се користи пентахлоровани бифенили. Апроксимативна формула
пента-хлорованих бифенила је С12Н5Сl5.
Структурна формула полихлорованих бифенила приказана је на Слици 1.

Слика [3: Структурна формула полихлорованих бифенила
Висока техничка школа струковних студија, Институт за технологију заштите, 21000 Нови Сад, Школска 1,
Србија
2
ЈП „Електровојводина“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100
1

3

http://sr.wikipedia.org/sr-el/Polihlorovani_bifenili
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Пентахлор бифенила има 46 изомера. Пентахлор бифенил (54% хлора) је бледожута
вискозна течност са благим мирисом на угљоводонике. Физичко-хемијске особине пентахлор
бифенила су:
- молекулска тежина: 326 (апроксимативно),
- тачка кључања: 365-3900 С,
- напон пара на 200 С: 6 [mmHg],
- тачка топљења: 100 С,
- тачка паљења: 2220 С,
- растворљивост у води (на 200 С): < 1 mg/l,
- запреминска маса: 1, 505 [g/cm3].
Синоними за овај произвид су различита трговачка имена и то: хлоровани бифенили,
полихлоровани дифенили, полихлоровани полифенили, арохлор1254, аскарел, соловол, солвол,
солвотол, PCB и друго.
2.

ОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРИМА СА РСВ

Полихлоровани бифенили су многоструко ризичне хемикалије. Ризици се испољавају
преко три вида опасних дејстава на здравље, како ватрогасаца тако и будућих жртава када ови
опасни отрови продру у ланац исхране или у организам при контаминацији.
- Прва опасност представља сама хемикалија генотоксично дејство пентахлор
бифенила. Хемикалија је генотоксична и према IARC листи спада у групу 2А
хемикалија вероватно канцерогених за људе1, наведена у групи “Мешавине”, као
полихлоровани бифенили. Према OSHA (USA) МДК за пирален (са 54% хлора) је 0, 5
mg/m3, у просеку за 8 сати мерења. Према NIOSH (USA) МДК је 0, 001 mg/m3, за
радни дан највише 10 сати и радну недељу од 40 сати. NIOSH сматра пирален
потенциалним канцерогеном из радне средине (NIOSH 1992.) Горња граница је
заснована на ризику за кожу, јетру и репродуктивне органе, те на могућој појави рака,
као и на појави рака и тумора јетре, тумора хипофизе и леукемија код
експерименталних животиња. (NIOSH 1992.). Према ACGIH дозвољена гранична
вредност за МДК је 0, 5 mg/m3 у просеку за радни дан од 8 сати у радној недељи од 40
сати. Због добре ресорпције преко коже излагање овој хемикалији је ризично без
заштитне опреме и за наведене концентрације. Граница према ACGIH је за превенцију
акутних тровања и то код једнократне експозиције. Меёутим пирален спада у
кумулативне отрове и поред тога има и системске ефекте тровања. Ови ефекти
тровања су подмукли и испољавају се у блиској или даљој будућности. што се тиче
тренутне токсичности пирален је слаботоксична хемикалија. Његове кључне
опасности леже у кумулативним, генотоксичним и системским ефектима.
- Друга опасност је та што је хемикалија нечиста и добијена је хемијском синтезом,
тако да се ту појављују у мањем проценту и други хемијски производи као
контаминанти као на пример TCDD, који спада у најтоксичнију синтетизовану
хемикалију која је икада произведена (IARC листа 2А) и други отрови.
- Трећа опасност лежи у излагању пиралена температурама пожара или његовим јачим
загревањем. Излагање пламену пиралена он сагорева и доводи до стварања читаве
лепезе генотоксина који се кондезују у чаёи или се једноставно налазе у диму. Неке од
тих хемикалија су:
- полихлоровани дибензофурани,
- хлоровани бензопедиоксини,
- хлоровани феноли
- хлоровани нафталени
- угљен – моноксид,
- хлороводоник,
- чаё, и др

1

IARC Monographs on the evaluation carcinogenic risks to humans, list of IRAC evaluations, Oct. 1994, Lyon, (112 str)
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3.

ФИЗИЧКЕ ШТЕТНОСТИ

Путеви продора пирален у организам су:
- удисање контаминираног ваздуха,
- контакт са очима,
- апсорпција преко коже,
- орално при конзумирању хране или пушењу (SITIG 1991.).
Ако пирален доёе у додир са кожом одмах треба сапирати то место са много воде и то је
најефикасније урадити испод славине. Потом треба место опрати водом и сапуном, са неколико
понављања.
Одећу контаминирану пираленом одмах скинути и најпре опрати кожу добро како је
описано у предходном пасусу. Потом пажљиво испрати хемикалију из одеће. Упозорити особе
које одећу перу на опасна својства Пиралена, нарочито на могућност ресорпције преко коже.
Ватрогасци који гасе пожар на трансформаторима са пираленом не смеју у том оделу и
ципелама којима су се кретали при гашењеу ићи кући због опасности од контаминације животног
простора породице. Непосредно после гашења пожара обавезно је детаљно прање тела топлом
водом и сапуном (не детергентом).
Пре пушења (или узимања јела или лека) за време гашења пожара на трансформаторима
или постројењима са РСВ опрати руке до лаката и лице водом и сапуном. Ово је нарочито важно
и пре одласка у тоалет и дирања контаминираним рукама репродуктивних органа.
Ватрогасци за време гашења трансформатора не би смели: јести, пити, пушити, узимати
лекове или наносити на тело било какве масти пре детаљног прања целог тела укључујући и главу
водом и сапуном.
Сви ватрогасци ангажовани на гашењу пожара на трансформаторима са пираленом или
постројењима са РСВ морају користити :
- заштитна одела,
- заштитне рукавице,
- заштитне чизме,
- заштитни изолујући апарат.
У Табели 1 је приказана отпорност различитих материјала на продор пиралена кроз њих.
Табела 1: Време пенетрације пиралена и РСВ кроз различите материјале
Редни
број

Материјал

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бутил гума
Неопрен
Тефлон
Витон
Нитрил гума
Природна гума
Полиетилен

Време пенетрације
пиралена
[h]
>8
>8
>8
>8
1–4
< 1 (*)
< 1 (*)

Заштитна одела се морају испробати јер показују прилично велике разлике у хемијској
отпорности. Тушеви и пумпице за испирање очију морају се налазити у близини места где се гаси
пожар на трансформаторима са пираленом или постројењима са РСВ.
Заштитна одећа се после гашења пожара на трансформаторима или постројењима са РСВ
мора деконтаминирати. Заштитна одећа се мора чувати од уља и мазива и одржавати да би била
ефикасна.
4.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА ПОСТРОЈЕЊИМА СА РСВ

Због опасности од полихлорованих бифенила и њиховог продора у ланац исхране као и
опасности од продуката сагоревања који се генеришу при пожарима ових опасних хемикалија
превентивне мере су од изузетног значаја.
Прва мера је озбиљно прихватање ове опасности. У јавности се појављују полуистине
којима се полихлоровани бифенили појављују и приказују у најновијем светлу као веома
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безазлене хемикалије, које треба уносити у организам због њиховог “благотворног” дејства.
Наравно неки од конгенера су мањег степена генотоксичности а неки и немају то својство.
Меёутим чињеница је да се ове хемикалије добијају синтезом и да се у том процесу појављују
контаминанти који су изузетно опасни за здравље и који нису контролисани од стране
произвоёача а чија токсичност се мери у милионитим деловима грама.
Други проблем је сагоревање PCB при коме се генеришу врло опасни отрови, који због
свог присуства у диму, могу испољити своје штетно дејство по здравље због удисања од стране
будућих жртава или ресорпцијом преко коже. Симптоми тровања обично се појављују и десетак
година после експозиције.
Да би се ризик од последица примене ове хемикалије свео на минимум неопходно је
спровести следеће мере безбедности:
- Складиштење PCB мора бити у свему према упутству произвоёача, и достигнућа
науке о заштити када је у питању редукција ризика за здравље људи.
- PCB складиштити далеко од оксидасционх средстава као и од трансформатора у
експлуатацији који садрже Пирален. Посебно се то односи на прекидаче и другу
опрему која садржи ово опасно уље.
- У случају ратних опасности, бомбардовања или било којих нерегуларних и
нестабилних стања трансформатори и опрема која садржи пирален морају бити
искључени да Волтин лук не би упалио ово трафоуље и изазвао пожар.
- Трансформатори (пирален) мора бити заштићен од пламена пожара или ускладиштен
у посебној просторији, без присуства било којих других запаљивих или опасних
материјала.
- Трансформатори (пирален) морају бити заштићени од неповољног дејства технологије
из окружења; кипљење запаљеног горива, закаснело кључање запаљеног горива,
експлозије и др.
- Грејање трансформатора одбосно PCB нарочито отвореним пламеном доводи до
појаве дима и јаких генотоксина у диму који угрожавају здравље људи.
- Безусловно спречити пожар на трансформаторима односно постројењима са PCB је
императив сваког превентивног деловања.
5.

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА НА ТРАНСФОРМАТОРИМА ИЛИ PCB

За гашење пожара на постројењима која садрже PCB необично је важно имати храбар и
увежбан тим ватрогасаца, који је спреман да, у сваком тренутку, адекватно реагује на насталу
ситуацију. Одговор ватрогасних снага треба да је доведен до аутоматизма. Свако одуговлачење и
лоша реакција иду у прилог настајању већег броја жртава.
Мали пожар на складиштима PCB се лакше неутралише него исти такав пожар на
трансформаторима или другој опреми која садржи ово опасно уље и присутна је опасност од
високог напона. Пожар на посудама у којим се складишти PCB треба гасити са прахом, халонима,
угљен-диоксидом, обичном средњом или тешком ваздушно-механичком пеном и распршеном
водом. Ако је у питању пожар на постројењу под високим напоном гашење малих пожара ће се
обавити са угљен-диоксидом до називног напона од 1.000 V, односно халоном и халогеним
дериватима угљоводоника до 100.000 V. Ако ова средства нису на располагању пожар ће из малог
еволуирати у велики и катастрофалан.
Велики пожар на трансформаторима се једино успешно може гасити халонима ако се не
искључује напон. Преко називног напона од 100.000 V гашење се мора обуставити до искључења
трансформатора са напона. По искључењу трансформатора са напона најбоље резултате у гашењу
пожара даје средња пена броја пенушања 50 до 100. Добре резултате даје и фино распршена вода,
као и водена магла.
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Слика 2: Структурна формула полихлорованих бифенила

Због генотоксичности PCB и још веће опасности од продуката насталих сагоревањем овог
опасног уља, при гашењу пожара треба дејствовати:
- са што веће удаљености,
- са комплетном заштитном опремом,
- увек из смера дувања ветра,
- са најмањим могућим бројем људи у зони А хемијске контаминације.
Сво непотребно и незаштићено људство држати 800 m од ивице пожара, и то из смера
дувања ветра. Дим треба, да теран ветром буде одношен од незаштићеног људства. При гашењу
пожара, ни једним поступком ватрогасци не треба да повећавају зону контаминације PCB-ом. Не
треба да дејствују снажним млазевима воде, не треба да дозволе да PCB продире у земљу, воду
или ваздух, нарочито при употреби погрешних средстава за гашење пожара. Засигурно је
најефикаснији систем за аутоматско гашење пожара који су у нашој пракси јако мало заступљени.
На Слици 3 приказан је један такав систем у дејству.

Слика 3: Аутоматски дренчер систем за гашење пожара на трансформаторима у дејству
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6.

ПОСТУПАК СА РАСУТИМ PCB

Просипање PCB или продор у околину продуката њиховог сагоревања мора се одмах
санкционисати и извршити квалитетна деконтаминација. Ватрогасци и радници у зони А хемијске
контаминације морају имати комплетну заштитну опрему и заштитне изолујуће апарате. Сви који
не учествују у деконтаминацији и нису заштићени морају бити најмање удаљени 20 m од ивице
расутог генотоксина и то из смера дувања ветра. У смеру дувања ветра најближе назаштићено
људство мора бити на удаљености 800 m.
У случају просипања PCB неопходно је предузети следеће акције:
- Обавестити раднике спасилачке екипе која је задужена за интервенције на овом
отрову.
- Уклонити све изворе могућег пожара од расутог генотоксина, како би се спречило
сагоревање истог.
- Не дирати рукама или газити ногама расути PCB.
- Зауставити истицаwе из трансформатора / складишних посуда PCB у земљу или воду.
- Обезбедити место удеса од неовлашћеног приступа радозналаца.
Код просипања мањих количина на бетон, користити сув песак или друге апсорбенсе да се
генотоксин из локве упије. Сакупити лопатама песак са упијеним PCB, у пласричне кесе или
бурад. Коришћени алат, контаминирану одећу и обућу упковати и добро затворити у ту исту
бурад. Обавестити најближег инспектора за заштиту животне средине.
При великом отицању PCB на бетон или у уљну јаму неопходно је ограничити разливање.
Ако је спољашња температура мања од 100 С Пирален ће очврснути и тада се може лако
сакупити. При већим спољашњим температурама мора се обавити препумпавања пумпама у
пластичну бурад или вреће. Користити песак као и при малим отицањима.
При великим и малим отицањима у земљу или пешчано тло неопходно је:
- извршити увиёај што пре.
- Донети пластичну амбалажу (вреће, бурад, и др), коју власници PCB морају имати, као
и алат за копање тла.
- Акцијом мора руководити стручно лице.
- Отпочети са скидањем уљне мрље са периферије, тако да се обухвати и један део
неконтаминираног тла; око 50 cm од ивице мрље или мрља ако их има више.
- Делове контаминираног тла паковати у пластичну амбалажу коју треба добро
затворити.
- Коришћени алат и контаминирану одећу радника такоёе упаковати у пластичне вреће
и добро затворити.
- Преко овлашћених лабораторија контролисати квалитет деконтанинације тла.
- Деконтанинацију понављати све док хемијске анализе не покажу да прален није
присутан у земљи.
- Вреће и бурад са контаминираним тлом ускладиштити на сигурно место; подлога са
иловачом.
7.

ЗАКЉУЧАК

Циљ рада није да велича или умањује опасности од полихлорованих бифенила, већ да
заштити здравље ватрогасаца и становништва од генотоксичних ефеката ових опасних уља која су
код нас распрострањена и просипају се у околину немилице под плаштом њихове “слабе
токсичности” која служи као параван иза кога се крију нерад и јавашлук. Задатак ватрогасаца је
јасан и недвосмислен: на првом месту минималан број људских жртава у случају пожара. Пожари
на PCB, на жалост фабрикују жртве у блиској и даљој будућности, зависно од количине
кумулисаног генотоксина и количине ослобоёених генотоксина који су неконтролисано расејани
у животној средини.
8.
[1]

ЛИТЕРАТУРА

Јовичић др З: Опасне материје, 1996, Институт за квалитет радне и животне средине “1.
Мај” Ниш, 220 стр.

305

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

[2]
[3]
[4]

[5]

WHO IARC: IARC Monographs on the evaluation carcinogenic risks to humans, list of IRAC
evaluations, Oct. 1994, Lyon, (112 str)
Далмација др Б. и др: Мали водоводни и канализациони системи 1999. год. Нови Сад
Институ за хемију, Нови Сад, 210 стр.
***: Упутство о поступку за санирање акцидентних тровања везаних за бомбардовање
градова и индустрије од стране агресорске Северноатланске алијансе, 1999. Регионални
штеб ЦЗ за град Нови Сад и Јужнобачки округ, Нови Сад, 45 стр.
Карабасил мр Д, Крњетин др С. и др: Анализа опасних материја на подручју Новог Сада,
могућност већих акцидената – последице и превенција, 1999., ВТШ – Институ за
технологију заштите, Нови Сад, 170 стр.

306

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

ОДРЕЂИВАЊЕ РИЗИКА ОД ЕТАНОЛА – ДОЊА ГРАНИЦА
ЕКСПЛОЗИВНОСТИ У ЕКСПЛОЗИВНОЈ КОМОРИ VK 100
Eva Mračková1
РЕЗИМЕ
За нову опрему VK 100 у раду је утврёена доња граница експлозивности (ДГЕ) одабране запаљиве
течности, етанола. Прво су ураёени прорачуни запремине запаљиве течности неопходне за постизање ДГЕ.
Затим је експериментално утврёена доња граница експлозивности етанола. Направљено је пореёење
резултата. ДГЕ етанола је 3,5% запремине.
Кључне речи: експлозивна комора, доња граница експлозивности, паре запаљивих течности

DETERMINATION OF RISK ETHANOL - THE LOWER
EXPLOSION LIMIT IN THE DETONATION CHAMBER VK 100
ABSTRACT:
New machinery VK 100 is introduced in the paper, for which we determined the lower explosiveness limit
of selected flammable liquid ethanol. First calculations of the volume of flammable liquid necessary for setting the
LEL were carried out. Next the lower limit of ethanol explosiveness was experimentally determined. The two were
eventually compared. The LEL of ethanol is 3, 5 of volume %.
Key words: explosive chamber, lower explosiveness limit, flammable liquids vapours

1.

INTRODUCTION

Determination of the lower explosiveness limit (LEL) has an extraordinary importance for the
assessment of explosion danger inside technological systems, where an explosive atmosphere is present
formed by flammable liquid vapours and air oxygen. Knowledge of the LEL value is directly used to
determine the atmosphere with respect to fire danger or flammable liquid vapours explosion according to
technical standard STN EN 1127-1 Explosive atmospheres.
2.

BASIC KNOWLEDGE ABOUT AN EXPLOSION

An explosion can occur under a condition if in a closed area a finely dispersed flammable
material in sufficient concentration is blended with an oxidizing agent. In addition, a sufficiently strong
source of initiation must be present. Flammable material may be flammable gas, flammable liquid’s
vapour or mist, stirred flammable dust or a combination of these materials called hybrid blend [1].
The measurement method for determining the lower explosiveness limit is based on the ability of
flammable liquid vapours to burn explosively with oxygen after they have been ignited by a source of
ignition. The lower explosiveness limit is the minimum concentration of the flammable liquid vapours
with an oxidizer, which enables the spread of the explosive burning. It forms the boundary between an
explosive and non explosive mixture. It is a number determining the minimum amount of
homogeneously dispersed combustible matter in an oxidizing atmosphere (air) that after initiating by a
sufficiently powerful initiation is able to develop a temperature high enough to ignite next, not yet
reacting layers of the mix. This unwarranted process keeps spreading in the entire space capacity, in
which the mixture is generated. The value of the LEL quantity is set in volume %. [1]
3.

THE AMOUNT OF THE EXPLOSIVE MIXTURE

The density of flammable liquid vapours with air is given by the pressure of liquid’s vapours,
which depend on temperature. Gases and vapours of a liquid with lower density than of the air, rise faster
the lower is their density. During this process they gradually mix with air. The coefficient of diffusion
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determines the amount of an explosive mixture in closed space only if in this space there is no air flow.
In case of air flow the amount is influenced especially by convection.
The formation of an explosive atmosphere is influenced by operating conditions, if the material
is in closed space and if there is an outflow possibility also any aerating and the spatial distribution. For
example we must take into account the presence of flammable materials and mixtures in spaces which
are not ventilated enough like holes, sewers and shafts. In case of gases and vapours even small air
ventilation (a natural draught, movement of a person) can cause air to mix with combustible [2].
In case of liquids, the surface area of vaporization and the working temperature have also
influence on the formation of an explosive atmosphere.
4.

THE RELATION BETWEEN TECHNICAL AND SAFETY PARAMETERS

Explosiveness limits express the explosiveness of saturated vapours of the flammable liquids.
These are temperatures, at which, in closed space, sufficient amount of flammable liquid vapours is
formed that has reached the concentration explosiveness limits.
KEY:
Koncentrácia
obj% - concentration
volume %
Tlak nasýtených
prár – saturated vapours
pressure
Horná
medza
výbušnosti UEL – upper
explosiveness limit UEL
Hmla – Mist
Pary – Vapours
Dolná
medza
výbušnosti LEL – Lower
explosiveness limit LEL
Teplota
Tempereature
Fig. 1 Range of flammable liquids vapours explosiveness

In case of flammable liquids a direct connection is formed between the partial pressure and the
flammable liquid’s concentration based on its surface temperature. The concentration of flammable
liquid and the partial pressure are functions of temperature depicted with the curve of saturated vapours
pressure (Fig. 1). To each temperature, a certain concentration, expressed in volume % of the lower and
upper explosiveness limit corresponds and these are marked as lower and upper temperature
explosiveness limit (DTMV a HTMV).
5.

LIQUIDS VAPOURIZATION INTO A STAGNANT ENVIRONMENT

Vaporization of flammable liquid into a stagnant environment is called molecular diffusion. It is
a relatively slow process, which does not enable the liquid’s vapours to spread to large distances. On the
contrary, it enables the vapour to concentrate at its source and hence it leads to creation of local
explosive concentrations.
In such case, the way the vapour concentration diversifies above the flammable liquid level is
important, depending on temperature and time of vaporization, the possible proportions of the area of
hazardous concentration and the evaporated liquid’s amount (Fig. 2).
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KEY:
kapalina - liquid

Fig. 2 Formation of an explosive vapour concentration above the flammable liquid free surface

In Fig. 2 the vapour concentration change over the flammable liquid surface is illustrated. The
origin of the coordinate system x-y is located at distance x from the surface of the flammable liquid, at
which it holds true that the concentration of flammable liquid vapours equals to zero. On the vertical axes
y, the distances from the origin of the coordinate system are displayed. The liquid’s surface is at the
distance x – y.
The concentration change above the surface can be described by the formula:
c = a . yn + b
(1)
where:
c – vapour concentration at the considered point over the flammable liquid surface volume %
y – distance of the considered point from the origin of the coordinate system m
a, b – constants, which can be defined from the boundary conditions 6.

LABORATORY PART

Experimental equipment VK 100
Explosive Chamber VK 100 is a cubic, not elongated vessel. Its length l is less or equal to two
diameters d : 1 2.d. With the increasing capacity of the vessel decreases the rapidity of explosive
pressure’s growing. This characteristic is in case of cubic vessels described by the so-called Cubic
relation:
dp
dt

were:
(dp/dt)max
V
K(G), K(St)

1

.V

3

konst .

K G , resp . K St

2

max

- the maximum speed of the explosive pressure’s growth MPa.s-1 or bar.s-1
- capacity of the vessel m3
- cubic constant for gases or dusts MPa.m.s-1 or bar.s-1

This cubic constant can be a technically safety parameter if the following conditions are satisfied
– the optimal concentration of explosive mixture, the same shape of the vessel, the same rate of mixture’s
turbulence, the same kind and energy of the initiating source as realised in the VK 100. Validity of the
cubic relation according to (3) in case of flammable liquids vapour mixtures begins from vessel’s
capacity 5 l and in the case of dust-air mixtures from capacity 40 l.
Description of the technical apparatus for measuring the lower explosiveness limit and in
the explosiveness extent
The technical apparatus for the lower explosiveness limit measuring - explosion chamber VK
100 is laboratory equipment for the determination of explosiveness limits of flammable liquid vapours.
The equipment has a frame construction, the chamber itself is on the upper part of the frame, on the
bottom part there are the pneumatic valves, the stirring equipment, the explosion source, the fire
extinguishing equipment and the additional electrical.
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Inside the chamber there is a heating plate which can be taken out and which serves the
evaporation of the tested liquid. This plate is powered by 24 VAC, the temperature is scanned by a
thermocouple and regulated by a HT60B regulator.
Two high voltage electrode leads aimed at initiation are inserted to the chamber’s s inner space.
The chamber has further a gas input, an electro valve for flammable liquid gases stirring, an electro valve
for chamber cleaning and an electro valve of the fire extinguishing equipment. Inside the chamber an
intensive streaming can be carried out by the use of a blender with variable rotation speed. The device
control is provided by an external desk, where the operating elements are placed in vertical plane. Their
functions are mutually locked-out in the particular modes. This allows a safe operation and forecloses an
accidental hanging.
Description of the apparatus – Explosive chamber VK 100
Explosive chamber 100 l
The main part of the apparatus is the explosive chamber. It is made from steel in form of a
cylinder with a capacity of 0, 1 m3. The upper side is open and can be closed with an easy ruptable paper
covering with a mouth for the flue gas exhaust. On the side wall there are hardened glass windows for
process monitoring. The temperature plate for flammable liquids with temperature adjustment is part of
the equipment. In the flammable liquid test we let the plate to heat up to 200 ºC.
Equipment for mixture stirring
4 dish formed stirrers into which the weighted powder samples are inserted are installed on the
chamber’s bottom. For the stirring air dosing (from a 6 bar pressure vessel) a pneumatic valve is used,
which is managed by an electro pneumatic valve. We do not use the stirrers in our test, because the
flammable liquid vapour concentration is low, it would get away earlier we could initiate it.
Source of initiation
Initiation is solved according to technical standard STN EN 1839.
Two pairs of high voltage electrode leads aimed the fixation of the initiation source are inserted
into the chamber’s s inner space. In case of common LEL determination a chemical initiation is used - a
standard one. In case of gases and liquids it is a fuse wire. In our case we used other source of initiation –
initiation with electrostatic capacity sparkle. The high voltage value was 15000 V/25 mA.
Operator control unit
In the operator control unit box there is a timer which enables to set the time of stirring, the time
of delayed initiation for stirred dust and to do all these processes automatically in the desired sequence.
We have set for this experiment the time of delayed initiation as 0 second and the initiation length as 1
second.
Gases and dust mixtures
The chamber is equipped with air and inert gas supply. The chamber has also an attached dust
mixtures reservoir (e.g. inert powder fire extinguishing media). The reservoir’s content is blown into the
chamber by force of air or inert gas. In our experiment we shall not use it.
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Fig. 3 Operator control unit with HT60B

Fig. 5 Explosive chamber ready for
measuring

Fig. 4 Inner space VK 100

Fig. 6 Operator control unit VK 100

Testing equipment
The above presented schema on Fig. 6 illustrates in principle the explosive chamber testing
equipment [3].
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KEY:
motor 12 V – 12 V engine

príruba - flange

guľový spätný ventil - ball- miešadlo - stirrer
type check valve
mechanický
uzáver
- filter - filter
mechanical seal
ventilator - ventilator
rozvir. trysky - jet for
swirling
kompresor - air pump
kyslíkový snímač – oxygen
sensor

papierová membrána –
diaphragm from paper
komora - chamber
elektroventil – electro
valve
rýchloupínacie skrutky quick-closing screws

Fig. 7 Explosion chamber scheme [3]

7. EXPERIMANTAL SUBSTANCE – A FLAMMABLE LIQUID BELONGING TO
ALCOHOL GROUP - ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
For industrial use ethanol is produced by a reaction of ethylene with sulphuric acid, by catalytic
hydratation of ethylene and by synthesis from fossil materials or gas. The so-called ethanol fermentation
and the following distillation of ethanol to asked purity is another method. Ethanol is the basic
component of alcoholic drinks. Also is used as solvent (medicines, cosmetics, cleaning and disinfecting
agents, etc.) and as base material for further processing (acetaldehyde, butadiene, diethyl ether, ethylene,
vinegar, etc.) [4]
Table 1 Basic characteristics of ethyl alcohol [4]

molecular formula
CAS number
melting temperature
density at 20 °C
heat of formation
LEL
flash temperature

C2H5OH
64-17-5
- 114, 15 °C
789, 42 kg.m-3
- 277, 6 kJ.mol-1
3, 5 volume %
13 °C

structural formula
molecular weight
boiling temperature
vaporization heat
combustion heat
UEL
self-ignition
temperature

CH3-CH2-OH
46, 07 g.mol-1
78, 39 °C
836, 99 kJ.kg-1
29, 67 MJ.kg-1
15 volume%
363 °C

Formula of 1 mol fuel complete combustion is:
C2H5OH+3O2+11, 28N2 -1366, 83 kJ 2CO2+3H2O+11, 28N2 (3)
Contact with liquid can cause eyes, skin and nose irritation. Consumption can cause intoxication.
These effects are temporary. High concentration vapours can also cause eyes and respiratory tract pain
[4].
Aerosols of liquids and mists create drops with a size less than 1 mm. Practically there are often
aerosol and mist drops with proportions of 0, 001 mm and 0, 1 mm. In case of gases and superheated
vapours of flammable liquids in mixtures with air, oxygen, chlorine and other oxidizing agents an
explosion hazard threatens if:
Safety factors are usually considered:
k B 1 LEL

c SKUT

k B 2 UEL

kB1 = 0, 5,
kB2 = 1, 04 till 1, 1 for low UEL rate
kB2 = 1, 32 till 2, 52 for high UEL rate
(e.g. H2, C2H2, CH3OH.)
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8.

METHODS OF RESULTS ASSESMENT

Calculation method for the assesment of volume concentration for ethanol
The mode of evaluation is based on physical, chemical and dynamic principles of a liquid’s
behaviour. Vapours concentration above the liquid’s surface is directly proportional the saturated
vapours pressure
pn

c SKUT

100 %

po

(5)

where:
cskut - vapour concentration [volume %]
pn

- liquid’s saturated vapours pressure [Pa]

p0

- pressure of the surrounding [Pa]

In a closed equipment or tank the actual flammable liquid vapour concentration is equal to
saturated vapours concentration:
cskut=cs
(6)
where:
cskut - vapour concentration [volume %]
cs - flammable liquid’s saturated vapour concentration [volume %]
saturated vapours concentration is calculated according to (6)
pS

(7)
. 100
p PRAC
where:
ps
- liquid’s saturated vapours pressure at the assigned temperature [Pa]
pprac
- working pressure [Pa]
The vapours volume concentration cv can be calculated to mass concentration c m in g.m-3
according to the mathematical formula:
cS

cm

M .c v

(8)

100 .V t
where:
cm
- mass concentration [g.m-3]
M
- gram molecule [ kg.kmol-1]
Vt
- molar volume at the temperature t PRAC [m3.kmol-1]

The molar volume Vt at the temperature tPRAC is to calculate:
Vt

Vo .

T PRAC

po

To

p PRAC

(9)

where:
Vo = 22, 4135 m3 .kmol-1 (at T0 and p0)
po = 1, 01325.105 Pa
TPRAC = tPRAC + 273, 15 K
To = 273, 15 K
tPRAC
- working temperature [°C]
pPRAC
- working pressure [Pa]
The calculation of the gas’s capacity results from the state equation of a perfect gas which has
the form
(10)
p V
n R T
whereas for the amount of substance n stands
n

m

(11)

M

313

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

p V

m

R T

M

V plynu

m R T
M

(12 )

p

Because the liquid’s weight is a non-measurable quantity it is necessary to express it via capacity
and via density using the formula
m kvap

V kvap .

V kvap .

V plynu

M

(13 )

R T
p

Through the combination of formulas (11) and (12) we get the final form of the formula for
liquid’s volume calculation.
V plyn .M

V kvap

p
(14 )

R T

where:
n – amount of substance mol
m – mass of the gas g
M – gram molecule of the gas g.mol-1
R – universal gas constant 8, 314 Pa.m3.K-1.mol-1
T – gas temperature K
– liquid density kg.m-3
p – gas pressure Pa
V – gas volume at the given pressure and temperature V
The introduced mathematical procedure was used for the theoretic calculation of flammable
liquid’s vapours concentration.
9.

RESULTS AND DISCUSSION

Calculation Results of the needed volume Vkvap of the flammable liquid ethanol for its LEL
assessment are presented. The presented calculation is realised under the given conditions (Table1):
M = 46, 07 g.mol-1
= 789, 42 kg.m-3
T = 20 °C
V výbuchového priestoru = 100 l (volume of the outburst space)
On the basis of calculations we get the results listed in Table 2
Table 2 Needed amount V kvap for assessment of ethanol LEL

measuring
number
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vkvap ml
9, 46
9, 22
8, 98
8, 73
8, 49
8, 25
8, 01

vapour capacity
in the VK m3
0, 0039
0, 0038
0, 0037
0, 0036
0, 0035
0, 0034
0, 0033
314

liquid mass g
7, 470
7, 278
7, 087
6, 895
6, 704
6, 512
6, 320

LEL volume
%
3, 9
3, 8
3, 7
3, 6
3, 5
3, 4
3, 3
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8.

7, 76

0, 0032

6, 129

3, 2

Table 3 Experimental assessment of low explosiveness limit

measurin flammable liquid
g
ethanol amount ml
number
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9, 46
9, 22
8, 98
8, 73
8, 49
8, 25
8, 01
7, 76

LEL volume %

3, 9
3, 8
3, 7
3, 6
3, 5
3, 4
3, 3
3, 2

test results
P- positive, N- negative
number of the experiment
1.
2.
3.
4.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

5.
P
P
P
P
N
N
N
N

On basis of the experiments the low explosiveness limit (LEL) for ethanol was confirmed as 3, 5
volume % It corresponds with the literature Wiley, VCH [4] stated in Table 1.
10. CONCLUSION
The measurements principle was to create flammable liquid vapours with air oxygen and to
produce an explosive system initiated by an energy source - starter. Purpose of the measuring was to find
the minimum of a flammable liquid vapour or mist concentration in air whereat in the mixture at the
given initiatory energy an explosion spread occurs. Experiments were carried out by atmospheric
pressure and the VK 100 chamber’s structural temperature.
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СВОЈСТВА УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ И РИЗИЦИ ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА У ОБЈЕКТИМА ПРОИЗВОДЊЕ
Ненад Радосављевић1, Александар Ђерисило1
РЕЗИМЕ
Током индустријских процеса производње угља, прераде и потрошње, екстракција угљене прашине
је неизбежна. Угљена прашина, као запаљива и експлозивна, представља елемент опасности од пожара и
експлозије у постројењима везаним за индустрију угља.
У раду се анализирају индивидуални фактори који дефинишу запаљива и експлозивна својства
угљене прашине, услове који могу утицати на пожар и експлозију, развој пожара, као и методе развијене да
спрече стварање услова за почетак пожара и експлозија.
Кључне речи: угљена прашина, експлозија

CHARACTERISTICS OF THE COAL DUST RELATED TO THE FIRE AND
EXPLOSION HAZARDS IN THE COAL PRODUCTION
ABSTRACT
During the industrial process of coal production, processing and consumption, extracting of coal dust is
unavoidable. Coal dust, being inflammable and explosive, is an element for fire end explosion hazard in the plants
relаted to the coal industry.
This paper analyze individual factors which define inflammable and explosive characteristics of coal dust,
conditions which can affect fire and explosion, fire evolving, and methods developed to prevent creating conditions
for starting fires and explosions.
Key words: Coal dust, explosion

1.

УВОД

Издвајање угљене прашине одвија се у свим технолошким фазама производње, припреме,
прераде и потрошње угља. У рудницима је издвајање прашине везано за фазе бушења, минирања,
резања, утовара, транспорта, сепарисања и дробљења угља док се у енергетици оно појављује у
фазама допреме, млевења и сејења.
Запаљивост (тињавост) и експлозивност су својства угљене прашине која за просторе у
којима се она издваја и зоне у којима се таложи, представљају потенцијални ризик појаве пожара
или експлозија. Ова својства прашине проистичу из њених физичких и хемијских карактеристика.
2.

ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ

Прашину представљају чврсте честице материјала крупноће измеёу 1 и 500 микрометара
(μм). Са становишта запаљивости (тињавости) и експлозивности најважније физичке
карактеристике угљене прашине су гранулометријски састав, специфична површина и
специфична тежина.
Гранулометријски састав
Када је у питању гранулометријски састав наталожене угљене прашине, а узимајући у
обзир њена запаљива и експлозивна својства основна подела је извршена на:
- "грубу прашину" која у свом саставу садржи више од 70% прашине која је крупнија од
71 μм и
- "фину прашину" која у свом саставу има више од 70% честица ситнијих од 71 μм.
Наталожена угљена прашина у свим просторима за производњу, прераду и потрошњу
угља по правилу углавном спада у фине прашине. Гранулосастав прашине има велики утицај на
експлозивна својства угљене прашине. Експлозивна својства прашине се повећавају са смањењем
1
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величине честица па је тако утврёено да је код експлозија прашине мрких угљева брзина
сагоревају приближно пропорционална квадрату пречника честица. Фина прашина се брже и
лакше пали и у смеши са ваздухом снажније експлодира. Грануло састав од 0 до 200 μм нема
утицај на тињавост угљене прашине.
Специфична површина
Специфична површина наталожене угљене прашине представља укупну површину свих
честица садржаних у јединици масе прашине. Вредност специфичне површине зависи од врсте
угља и његовог састава и површине зависи од врсте угља и његовог састава и креће се од 1, 9 до 4,
5 м2/г. Већа специфична површина подспешује тињавост и експлозивност прашине.
Запреминска маса
Запреминска маса (г/цм3) наталожене угљене прашине зависи од петрографског састава
угља и минералних примеса. Већа специфична маса наталожене прашине када је у питању иста
врста угља смањује експлозивну карактеристику и повећава температуру тињања исте.
3.

ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ

Када су у питању тињавост и експлозивност угљене прашине најзначајније три хемијске
карактеристике њеног састава су садржај влаге, пепела (инертне материје) и испарљивих
састојака (волатила).
Садржај влаге
Код експлозивности угљене прашине садржај влаге може имати знатан утицај јер се
експлозивна карактеристика угљене прашине обично смањује са порастом садржаја влаге. Влага
смањује лебдљивост угљене прашине и смањује температуру пламена код експлозија, меёутим у
случају изузетно снажног иницијалног паљења она може и појачати експанзију. Утврёено је да
прашина мрких угљева и лигнита при садржају влаге измеёу 35% до 40% престаје бити
експлозивно опасна. Што се тиче тињавости повећање садржаја влаге нема значајнији утицај на
температуру тињања меёутим он може донекле продужити време потребно за стварање ужареног
језгра.
Садржај инертних материја (пепела)
Битна улога инертних материја је у отежавању развоја експлозије угљене прашине тако да
се сматра да угљене прашине које садрже изнад 70% инертних материја немају експлозивну
способност. Посебно значајна чињеница је да је садржај инертних материја у наталоженој
прашини увек већи од инертних материја у угљу из кога је та прашина настала. Ова чињеница је
последица сегрегације прашине, неких особина угља односно минералних примеса у угљу као
што су жилавост, еластичност, кртост и слично. Утврёено је да садржај инертних материја у
наталоженој прашини, у зависности од технолошког процеса, може бити 20% до 60% већи од
садржаја у угљу.
Садржај испарљивих материја – волатила
Испарљиве материје су производ хемијских реакција распадања органског дела угљене
материје. Доказано је да угљене прашине са садржајем испарљивих материја мањим од 12%
немају експлозивну способност. Са порастом волатила све до 25% експлозивност нагло расте и
затим се значајније не мења. Код мрких угљева испаравање волатила почиње на температури од
200ºЦ и до 400ºЦ испари око6, 2% истих. Најинтензивније издвајање волатила је на температури
од 400ºЦ до 700ºЦ када их се издвоји близу 40%.
4.

ЗАПАЉИВОСТ – ТИЊАВОСТ УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ

Наталожена угљена прашина у слоју дебљем од 5мм понаша се као топлотни изолатор јер
спречава одвоёење топлоте која се развија услед рада уреёаја и инсталација. Слабо одвоёење
топлоте прогресивно повећава температуру на површини уреёаја што у слоју прашине доводи до
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оксидације и појаве ужареног језгра. Када се формира ужарено језгро процес горења се одвија
лагано у слоју наталожене прашине, а прелази у отворени пламен када доёе у додир са другим
запаљивим материјама. Брзина одвијања овог процеса зависи од физичких и хемијских
карактеристика прашине, карактеристика примарног извора топлоте као и од средине у којој се он
одвија. Посебан проблем је што се појава тињања на дневној или вештачкој светлости не може
уочити све док температура жара не преёе 500ºЦ.
Када тињање прашине преёе у отворени пламен, због топлотне депресије долази до
струјања ваздуха који покреће осталу наталожену прашину и пожар се врло брзо шири.
Температуре тињања наталожене прашине наших лигнита крећу се измеёу 220ºЦ и 270ºЦ
што је прилично мала вредност ако се узму у обзир радне температуре појединих агрегата у
енергетици, и одредбе стандарда SRPS N.S8.850 који дефинише максималне радне температуре
уреёаја у односу на температуру тињања.
5.

ЕКСПЛОЗИВНОСТ УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ

Експлозивност је својство угљене прашине да у смеши са ваздухом у одреёеној
концентрацији уз одговарајући извор паљења сагорева у виду експлозије.
Доња граница експлозивности (SRPS B.Z1.065/1991.) представља минималну масу
прашине у јединици запремине ваздуха која ствара смешу способну за експлозију. Опасна угљена
прашина је она прашина која у одреёеној концентрацији експлодира, врши даље узвитлавање
прашине и изазива нову експлозију.
Када се у одговарајућу смешу прашине и ваздуха унесе потребно јак извор паљења, због
њихове велике специфичне површине, из ситних честица прашине долази до брзог издвајања
испарљивих материја (угљоводоника) који попуњавају простор измеёу честица и први се пале.
Пошто се у простор експлозије не доводи нови кисеоник није могуће успоставити
стехиометријску смешу па је сагоревање угљеника из прашине делимично. Уколико је брзина
сагоревања велика долази до наглог прираштаја притиска и уколико је он већи од 70 бар/с
створиће се потребни услови да се експлозија пренесе на следећи простор. На овај начин среија
експлозија у подземној експлоатацији угља се може проширити на већи део јаме.
Најзначајнији фактори који дефинишу експлозивну карактеристику (Ек) прашине су
садржај испарљивих материја, садржај несагорљивих материја, садржај влаге и просечна
крупноћа честица прашине. У табели 1.1 дат је скраћени приказ карактеристика угљене (добијена
млевењем угља) и наталожене прашине у два различита објекта. У табелама 1.2 и 1.3 дат
упоредни приказ испитивања експлозивне карактеристике угљене (1.2) и наталожене (1.3)
прашине мрког угља из рудника Боговина. Из табела и дијаграма (1.2) се види да је прашина из
угља експлозивна, док је наталожена прашина од истог угља (таб. 1.3) показала да не прелази
експлозивну карактеристику Ек која износи 70 bar/s и није у стању да пренесе експлозију.
6.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Мере заштите у подземној експлоатацији, где код нас преовладава производња мрких
угљева, су прописане одговарајућим правилницима и стандардима. Оне се углавном своде на
квашење и инертизацију угљене прашине за разлику од светске праксе код нас се не врши
превентивна уградња активних водених и камених брана које се активирају у случају експлозије
угљене прашине. У припреми и потрошњи угља мере заштите се спроводе у складу са стандардом
о класификацији простора угрожених експлозивном прашином и стандардом о електричним
уреёајима у просторима угроженим запаљивом прашином.
7.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Напред изнета својства угљене прашине представљају значајан ризик како за запослене,
тако и за технолошки процес и опрему у области производње, прераде и потрошње угља.
Да би се успешно управљало ризицима који су скопчани за својства угљене прашине
неопходно је пре свега детаљно изучавање тих својстава као и дефинисање свих могућности
рационалне промене или ублажавања истих.
За разлику од прашине камених и мрких угљева који су у свету детаљно испитани,
испитивање прашине лигнита је раёено спорадично.
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Иако у нашој земљи у укупној производњи и потрошњи на лигните отпада више од 95%,
систематска испитивања запаљивих и експлозивних карактеристика ових угљева нису вршена.
Поред одреёивања тињавости и експлозивних карактеристика значајан сегмент овог истраживања
би био испитивање утицаја физичких и хемијских карактеристика на тињавост и експлозивност.
Посебну пажњу би требало усмерити на испитивање утицаја инертних материја на својства
угљене прашине јер на то упућују и подаци из табеле 1.1.
И поред свега бар када је у питању управљање ризицима у припреми угља, преради угља и
енергетици основни начин управљања ризицима треба да буде систематско предузимање мера и
поступака којима ће се издвојена угљена прашина одстранити са места издвајања чиме ће се
спречити њено таложење у радним просторима.
8.

ЗАКЉУЧАК

Својства угљене прашине исказана кроз запаљивост и експлозивност су најчешћи узроци
несрећа и штета у технолошким процесима третирања угља па им из тог разлога треба посветити
посебну пажњу.
9.
[1]
[2]
[3]
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10. ПРИЛОГ
Табела 1.1

Карактеристике испитиваних узорака угља
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Табела 1.2
Ispitivane
koncentracije
prašine
(g/m3)

75

125

200

225

250

375

500

Резултати експлозивности за узорак бр. 1 узет у руднику Боговина код Зајечара

Redni broj

1
2
3
Prosek
1
2
3
Prosek
1
2
3
4
Prosek
1
2
3
4
5
Prosek
1
2
3
4
5
Prosek
1
2
3
Prosek
1
2
3
Prosek

Ostvareni
maksimalni
nadpritisak
Pmax(bara)
0.57
0.66
0.59
0.61
4.81
4.67
3.73
4.40
6.39
6.44
6.53
6.53
6.47
6.62
6.66
6.52
6.62
6.61
6.61
6.89
7.05
6.80
6.85
6.91
6.90
7.46
7.74
7.48
7.47
7.45
7.40
7.41
7.42

Maksimalni
vremenski porast
pritiska
dp/dt (bara/sec.)
23.57
18.54
18.45
20.19
36.99
29.81
22.64
29.81
91.13
72.68
86.94
79.20
82.49
113.48
102.03
92.25
117.96
121.41
109.42
118.24
118.99
117.78
118.62
113.21
117.37
127.14
129.24
130.45
128.94
124.86
130.64
153.56
136.35
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Srednji vremenski
porast pritiska
Pmax/Δt
(bar/sec.)
6.67
3.00
6.20
5.29
15.61
14.68
7.60
12.63
39.79
31.96
37.88
38.96
37.15
42.98
42.66
41.26
41.12
44.36
42.48
43.75
55.08
45.88
46.25
47.14
47.62
55.14
55.75
58.53
56.47
53.48
57.50
62.53
57.84

Eksplozivna
karakteristika
Ek (bara/sec.)
12.54
7.46
10.70
10.23
24.03
20.93
13.11
19.35
60.22
48.20
57.39
55.55
55.34
69.84
65.98
61.70
69.64
73.34
68.10
71.92
80.96
73.51
74.07
73.05
74.70
83.74
84.88
87.38
85.33
81.72
86.67
97.99
88.79
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2
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1

10

Експлозивна карактеристика узорка У-1

E k(b a ra /se c.)

P m a x(b a ra )

Слика 1.2
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Табела 1.3

Ispitivane
koncentracije
prašine
(g/m3)
250

375

500

750

1000

1500

Резултати експлозивности за узорак бр. 5 узет у руднику Боговина код Зајечара

Redni
broj

Ostvareni
maksimalni
nadpritisak
Pmax(bara)

Maksimalni vremenski
porast pritiska

dp

(bara/s)

dt

Srednji vremenski porast
pritiska

Pmax

(bara/s)

Eksplozivna
karakteristika
Ek (bara/s)

t

1
2
3
prosek

3, 75
3, 64
3, 71
3, 69

24, 81
23, 09
28, 56

7, 35
7, 97
7, 72

13, 50
13, 57
14, 85
13, 97

1
2
3
prosek

4, 92
4, 89
4, 94
4, 92

27, 31
26, 85
30, 21

16, 98
14, 44
17, 52

21, 53
19, 69
23, 00
21, 41

1
2
3
prosek

6, 18
5, 97
6, 06
6, 07

65, 88
63, 55
52, 18

30, 18
28, 62
25, 70

45, 05
42, 65
36, 62
41, 44

1
2
3
prosek

6, 26
6, 45
6, 57
6, 43

57, 43
87, 59
83, 30

30, 07
38, 39
36, 00

41, 58
57, 99
54, 76
51, 44

1
2
3
prosek

6, 21
6, 15
6, 29
6, 22

76, 69
63, 76
57, 48

33, 07
25, 23
26, 63

50, 36
40, 11
39, 12
43, 20

1
2
3
prosek

5, 68
5, 66
5, 61
5, 65

36, 91
33, 54
30, 05

15, 59
15, 37
14, 44

23, 99
22, 71
20, 83
22, 51
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Слика 1.2

Експлозивна карактеристика узорка У-5
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ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ LASTFIRE – ИСТРАЖИВАЊА И
ТЕСТИРАЊА ВАТРОГАСНЕ БРИГАДЕ ФЕР
László Pimper1
РЕЗИМЕ
У раду је представљена организација LASTFIRE и дат је преглед истраживања обављених у
Ватрогасној бригади ФЕР са циљем да се скрати време потребно за гашење пожара и побољша безбедност
током те операције. Тестирање је спроведено на резервоарима различите величине са разним пенилима.
Измеёу осталог, експериментално је доказано да што је већа удаљеност од извора пенила, то је мања брзина
пенетрације. Пажња је такоёе посвећена испитивању дизајна и подобности фиксне и полу-фиксне опреме за
заштиту од пожара инсталиране на резервоарима за складиштење.
Кључне речи: циљеви, пожар, гашење, резервоар, пенило, спринклер системи

TASKS AND OBJECTIVES OF THE ORGANIZATION LASTFIRE - RESEARCHES
AND TESTS OF FER FIRE BRIGADE
ABSTRACT
The paper presents the organization LASTFIRE and gives a survey of research activities conducted in the
FER Fire Brigade aiming to shorten the time needed for fire extinguishing and improve the safety of the operation.
The tests were conducted on tanks of different sizes with various foam agents. Among other things we
experimentally proved that the longer the distance from the foam source is, the lower the penetration speed is.
Attention was also paid to examining the design and suitability of the fixed and semi-fixed fire protection
equipment installed on storage tanks.
Key words: objectives, fire, extinguishing, tank, foam, sprinklers

1.

ATMOSPHERIC STORAGE TANK FIRES

1.1 Types of atmospheric storage tanks
When speaking about tank fire we are usually thinking about large atmospheric aboveground
storage tanks because it is the most characteristic construction. Beside this it can be declared that the
basic rules must mostly be applied also in case of fighting any other kind of fuel fires.
If the topic of the examination is fire fighting it is reasonable to categorize the large atmospheric
storage vessels according to their roof construction. Therefore, there are three main kinds of tank type:
- Fixed cone roof tanks
- Open top floating roof tanks
- Internal floating roof tanks.

1

FER Firebrigade and Services PLC Department, Százhalombatta, HU
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Fixed
cone roof
tank
Open top
floating
roof tank

Internal
floating roof
tank

The fixed cone roof tanks are usually used for the storage of “black”, heavy products, such as
heating oil, vacuum distillation and bitumen. For the storage of lighter, more volatile products open top
and internal open top floating roof tanks are used. [1]
1.2 The most typical tank fires
When examining the fire types involving storage tanks it can be determined that the most
important factor, having also impact on the intervention opportunities, is the construction of the vessel.
Examining the occurrence frequency of tank fires in general I show you the statistical data [2],
published by LastFire project, as the quotient of number of fires and tank-year. The project investigates
incidents occurred on atmospheric storage tanks having their diameter above 10 meters.
According to their finding the average probability of tank fires is 3, 84 x 10 -4. Exceeding this
average probability there are fires, with the highest frequency, on open top floating roof tanks with the
probability of 6, 51 x 10-4 [2].
However, when evaluating this data it has to be taken into account that the largest storage
capacity tanks are built in this construction form because of the difficulties faced when covering such big
diameters with a fixed cone roof. This finding is supported by another source [3] that says that in case of
tanks above 40 meters dia the general frequency of tank fires is 1, 5 -1, 6 x 10-3/ tank-year.
The frequency of fires in case of fixed cone roof (2, 28 x 10-4) and internal floating roof tanks (1,
-4
46 x 10 ) is lower.
Examining the spatial form and dimension of the flames some typical tank fire types can be
identified.
Tank fire type

Frequency

Rim seal fire

3, 19 x 10-4

Vent fire

3, 24 x 10-5

Pipe, flange, valve fires

2, 65 x 10-5

Bund fire

1, 99 x 10-5

Pool fire on tank roof

1, 32 x 10-5

Full surface fire

8, 60 x 10-5

Vapour explosion

4, 31 x 10-5

Cavern explosion

5, 14 x 10-5

Others

4, 63 x 10-5
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The probability of the occurrence of tank fire types [2]

1.3 Special tank fire phenomena
During tank fires the appearance and danger of such special phenomena have to be taken into
account as a result of which burning flammable liquid leaks into the surrounding area or in lucky cases
into the bund.
With the spread of the burning fire into the bund there are together the:
- Frothover
- Boilover1 and
- Slopover phenomena
Slopover phenomenon can occur in case of tanks containing fuel on higher temperature than the
ambient one (heated, insulated tanks). If a liquid stream is applied into the contained fuel, and the
temperature of the contained fuel exceeds the boiling point of the liquid, the evaporating liquid causes a
sudden pressure increase in the tank, and as a result splitting or explosion of the tank occurs.
Boilover phenomenon can occur if the water at the bottom of a tank, from the heat wave due to a
longer surface fire, reaches its boiling point and evaporates; then its volume increases 1.700 folds. As a
result of the sudden volume expansion the vapour stream throws the hot burning fuel up and it spreads in
the vicinity of the tank increasing the fire surface and its heat radiation. (Figure 2 [4])
In case of boilover the time factor also has extraordinary importance. The sinking speed of the
100 – 115 °C layer-temperature, which is characteristical of the given fuel, defines the expected time of
the boilover. If this heat wave reaches the water layer at the bottom the boilover occurs.
Frothover is a phenomenon when the dissolved water content of the fuel boils and as a result
burning fuel overflows the tank.
Some of the professional literatures [1] [2] do not make difference between the two types of
boilover, while the others [3] [4] [6] [7] clearly dissociate the two mechanisms.
If the fire fighting foam immediately evaporates on the hot, burning fuel layer the phenomenon
of slopover occurs. The burning flammable fuel suddenly froths and the hot burning fuel overflows the
tank.

Heat radiation (kW/m2)

Time (min)
Development of heat radiation during slopover [4]

Besides the reviewed phenomena there are some external effects that might be the cause of the
spread of fire to the bund, such as earthquakes, terrorist attacks or other incidents in the surrounding area.

1

In some professional literatures the comprehensive name for Boilover- and Slopover-like phenomena
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The spread of fire to the bund might also occur as a consequence of different defects or technological
failures.
2.

THE LASTFIRE GROUP [8]

2.1 What is LASTFIRE?
LASTFIRE stands for „Large Atmospheric Storage Tank Fires”. The LASTFIRE Group is a
consortium of international oil companies reviewing the risks associated with fires in storage tanks and
developing the best industry practice to mitigate the risks.
Since its original inception in 1993 the LASTFIRE Group has become the World’s recognised
international industry forum on all aspects of Storage Tank Fire Hazard Management. It is now quoted
regularly by legislators as a recognised source of reliable data and guidance.
In addition, through research work, ti has increased industry knowledge on incident statistics,
boilovers, foam application, detection systems, floating roof structures and tank operation. One of the
most valuable aspects of the Group is the interaction with fellow professionals that occurs at the 6
monthly meetings and trough regular correspondence.
The Group objective is to extend its membership and continue its role as the recognised
international oil and petrochemical industry forum on best practices of Fire Hazard Management of
Storage Tanks.
2.2 Who are the current members?
-

ADCO
AFS
BP
IDEMITSU
MERO
MOL
NESTE OIL
PETRONAS
QUATAR PETROLEUM
SAUDI ARAMCO
SHELL
TAKREER
TOTAL
ZADCO

2.3 How does LASTFIRE Work
The approach of the LASTFIRE Group is holistic, including incident prevention as well as
incident mitigation and response. It addresses any issue including tank construction and maintenance that
may have a bearing on fire risk reduction.
Each member company has three designated LASTFIRE contacts, one being a Steering Panel
member. The Group communicates regularly and meets twice a year to discuss in-house incidents,
research progress, Steering Panel decisions etc. followed by sessions where external speakers are invited
to give technical presentations on any relevant subject of interest.
The Steering Panel meet prior to each Group Meeting and at other times as thought necessary to
prioritise research projects, set budgets and make decisions on publication of results and guidance
documents.
2.4 Standard deliverables available to members:
Incident Database
The LASTFIRE Statistical Database is developed from information provided by the Members
anomymously and complied by the LASTFIRE coordinatiors Resoure Protection International. It
provides the most rigorously collected information on tank fire incidents and relates it to the relevant
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tank population to derive probability. Originally based on open top floating roof tanks, it has been
extended to include fixed roof and internal floating roof tanks. The statistics provide an essential input
into Risk Analyses and Cost Benefit Analyses both for regulatory requirements and for company risk
assessments to determine cost-effective and justified response policies.
Incident Review
Annual listing/review of incidents from inside and outside Group and, where possible, details of
the causes/failures leading to the incident with lessons learned and any relevant Group recommendations
on preventing future similar events.
Risk Reduction Options Document (PRO)
A comprehensive review of potential risk reduction measures that can be implemented on site. It
is updated annually based on research work, incident experience and feedback from Members therefore
reflects true operational experience rather than theoretical capability.
LASTFIRE Standards/Specifications
A test protocol for the evaluation of a fire fighiting foam and its performance related to the
specific requirements of a storage tank fire.
Industry Research reports and Best Pactice Guidance Documents
2.5 LASFIRE Research Work
Boilover Studies
The group has carried out extensive Boilover Studies with the aim of providing responders with
better information on time to boilover, boilover consequences and fire fighting foam application
strategies.
Lightning Study
The LASTFIRE Group was requested to comment on the API/EI lightning study related to
storage tanks.
Future Research projects
Future research includes important issues such as:
- Vapour Suppression properties of different quality foams
- Foam Application Rate
- Effectiveness of Large Monitor Packages
- Internal Floating roof tank fire extinguishing systems
- Vapour measurements under geodesic domes
MOL Plc. has been a member of the project since 2003 and with active participation has
contributed to the researches. The Group represents itself in the Steering Panel and the six-monthly
meetings with three representatives.
3.

RESEARCHES AND TESTS OF FER FIRE BRIGADE

Almost fifty years ago the construction of two industrial establishments was started in
Százhalombatta. Together with the units of Danube Refinery and Dunamenti Power Plant, for the
protection of the two establishments, an industrial fire brigade was set up and started its development.
By our days FER Fire Brigade carries out the provision of the tasks of an industrial fire brigade
from four fire stations and on three sites. Besides the ones in Százhalombatta, there are also fire brigades
working under the supervision of the company on the sites of Komárom and Algyő.
Beyond the harmonized operation of the three industrial fire brigades of FER there are mutual
aid contracts made between FER and the Fire Brigade of Slovnaft Refinery in Bratislava and the Fire
Fighting and Technical Rescue Ltd. in Tiszaújváros.
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FER Fire Brigade provides safety to its owners and partners with the best available technical
solutions in its resources. As a result of conscious coaching and the large number of special
supplementary activities our professionals are excellently trained.
With a high-standard and wide-ranging interventional reliability, and with a great many
supplementary activities FER Fire Brigade serves the owners' high level protection in a cost-effective
system.
Our researches and tests are basically connected to the intervention tasks of our operational area
and they are completed with different kind of measurements.
The most important target areas of our researches are as follows:
1. Foam firefighting
- 1 % mixing rate foam agents
- Firefighting by high expansion rate (HEX) foam
- Comparison tests of different foam agents
2. Tank fire fighting
- Extinguishment of large pool fires
- Special dangers of tank fires (e.g. boilover, slopover, frothover)
- Model tests
- Elaboration of the handbook of fighting large storage tank fires
3. Overpressure ventilation
- Fighting cable tunnel fires by using overpressure ventilation
- Smoke removal
4. Handling hazardous materials, flushing and diverting gas clouds
5. Response opportunities in case of emergencies with the presence of hazardous gases
During the more than one-century history of the oil industry the hydrocarbon storage tanks have
grown out from the ground together with the crude oil refining establishments. After the small storage
capacity tanks the large ones also appeared. Parallel with the increase of the stored amount the danger
also got bigger and bigger, involving the extent of the danger of fire and explosion.
Besides the growing amounts, the appearance of the latest products and the changing
technological features, the more and more rigorous safety and environmental expectations also make
necessary the continuous development of the special field of interventions.
Therefore, it is no wonder that we put great significance on the issues of the fighting storage tank
fires.
The importance of tank fire protection and within its frame tank fire fighting is increased by the
fact that it is widely spread within the industry and it needs special preparedness and resources. In the
field of the oil and chemical industry it is almost generally true that in the establishments the
authoritative fire- and planning-scenario is the fire of the largest storage tank and its bund.
3.1 Extinction of spill fires
We extinguished flammable liquid spill fires of various sizes with heavy foam and medium
foam. The size of the liquid surface ranged from a few square meters to 1, 200 (twelve hundred) square
meters.
The primary objective during these fire-fighting tests was to appraise the real extinction
performance of foam blankets generated with the use of 1% foam agents. We progressed to the next firefighting tasks – involving larger surfaces and posing thereby higher challenges – following the
convincing experiences gained with smaller fire surfaces.
We put out the flames on the 1, 200 square meters surface – representing the largest “spill fire” –
several times in scarcely 40-45 seconds with one single foam gun of 10, 000 liters per minute capacity
mounted in our mobile fire-fighting center built primarily for the purpose of extinguishing tank fires.
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Starting from the findings of the previous comparative tests, these tests were conducted with the
use of two 1% foam agent types. After evaluating the test results, we have selected the extinguishing
agent (STAMEX AFFF 1%) more suitable for us because of its shorter extinction times and properties,
and this has been on hand since then in the foam agent containers of our fire-engines (one quick response
fire-truck and one mobile fire-fighting center).
3.2 Boil-over test
The storage tank fire was simulated by a 1.2 m diameter, 30 cm high round tray under the
conditions defined in the scope of the LASTFire project. The ratio of crude to water is shown in the
figure below.

The phenomena observed are summarized in the list shown below:
0 minute
Ignition of fire
29 minutes 45 sec.
Noise phenomenon indicating ever stronger boiling
30 minutes 05 sec.
Start of boil-out
30 minutes 36 sec.
Start of intensive boil-over
30 minutes 56 sec.
Fire surface reaches maximum size
31 minutes 34 sec.
Minor ejection accompanied by noise phenomenon
31 minutes 44 sec.
More intensive ejection accompanied by noise phenomenon
31 minutes 49 sec.
Most intensive ejection, scattering burning material even outside
the area of flame volume
from 32 minutes 36 sec. Minor noise phenomena indicating ejection
from 36th minute
Extension of fire surface begins to decrease (in lack of
combustible material)
by 37th minute
Fire surface less than 1 square meter
by 39 minutes 40 sec. Fire surface less than 0.1 square meter
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During boil-out the fire had spread to an average distance of 2.1 meters from the wall of the
container in all directions.
The largest radial expansion during boil-out was 2.8 meters.
Burning material was scattered to more than 3 meters distance from the tray during ejection.
The steps of the process and the extent of the area affected are well illustrated in the enclosed
photos.

3.3 Investigation of burn-out rate:
In the course of the test series we measured on various smaller surfaces the thickness of material
layers burned off per minute in the case of diesel and gasoline fuels. Each test was repeated three times
with the results shown in the table below:

BURN-OUT RATE
(mm/minute)
GASOLINE
DIESEL
(95)

COMBUSTION VESSEL
DIAMETER
(cm)

SURFACE
(m2)

10.0

0.0079

0.88

3.30

26.0

0.0531

1.32

3.30

37.5

0.1104

1.60

3.00

57.0

0.2550

1.70

3.10

We could not perform accurate measurements during tank fire extinction tests due to measuring
difficulties and the influence of environmental (such as wind) effects.
3.4 Tests of re-ignition effect:
The objective was to investigate the foam breakdown and re-ignition inducing effects of the hot
tank shell.
We placed the combustible material in a container with a quarter square meter surface and then
heated the wall of the container from outside with a gas torch. at the height of the liquid level, while
monitoring the temperature. We repeated this test also in the case of foam blanket covered liquid surface.
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Gasoline and diesel fuels were used as combustible materials.

Our findings were as follows:
- The heated wall ignited the gasoline already at a low temperature, but no ignition occurred in
the case of diesel fuel even in spite of the diesel layer next to the wall already boiling.
- The foam blanket broke up next to the hot shell and then ignition occurred at this part in the
case of gasoline.
- When the torch was removed, the foam blanket/film put out the fire again.
- Continuous heating maintained the blaze and foam breakdown spread out (very slowly).
3.5 Full surface tank fire fighting tests
Fire-fighting tests were conducted with two sizes of storage tanks:
- with 50 m3 tank - 14 times
- with 20000 m3 tank - 2 times
3.5.1

Tank fire fighting tests on 50 m3 tank

Under varied conditions, with 1 parameter changed each time:
- Pre-combustion time:
1.3, 4.6 & 10 minutes
- Extinguisher:
- heavy foam jet nozzles:
- with air induction,
- without air induction
- medium foam jet nozzle: 30 l/minute capacity
- foam generator:
one - 30 l/minute capacity
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Lánghőm érséklet - benzin
1000,00
900,00
800,00

Hőmérséklet

700,00
600,00

láng hőm. jobb felső

500,00

láng hőm. hátul alul

400,00

lán hőm. jobb közép

300,00

láng hőm. jobb alsó

200,00
100,00
0,00
0

5

10

15

20

Idő (perc)

3.5.2

Full surface tank fire fighting tests on 20.000 m3 storage tank

The most important features of the two tests:
- Nominal tank volume: 20.000 m3;
- Diameter: 42 meters (fire surface: 1385 m2), height: 16 meters.
- Full surface tank fire fighting;
- The use of foam pourers is excluded;
- Mobile, non-aspirated monitor, 10.000 l/min capacity;
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Fire fighting test done on tank No 20.008

Figure shows the change of the flame temperature above the liquid surface from different
distance from the shell in dependence of time.
1400,0

1200,0

1000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

-200,0
1 m-re a palásttól

6 m-re a palásttól

11 m-re a palásttól

16 m-re a palásttól

21 m-re a palásttól

Change of the flame temperature above the liquid surface
(2005 May 19)

The figures unambiguously justified the thesis that in the inner zone of the flame where there is a
lack of oxygen the intensity of burning is smaller and the temperature of the liquid and flame is lower.
Therefore, it is determinable that the most expedient way to apply the foam is to apply it to the
centre of the liquid surface. This way the smallest possible damage of the foam can be assured while
spreading on the surface.
During our tests we took IR shots of the tank and the flame (Figure).
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Temperature of the flame (IR shots)

On the bases of the IR shots the vertical layers of the flame can be divided into three zones.
Between the hot, flat zone stretching above the tank and the topmost, innermost, hotter, turbulent and
oxygen-rich zone there is an other one with lower temperature. The application of the foam through this
zone, just above the tank shell, provides the smallest possible damage of the foam.
3.6 Foam flow tests
While fighting large tank fires the task can clearly be separated into two parts:
- Extinguishment of the open liquid surface fire,
- Putting out the flames next to the hot tank shell. [2]
The extinguishment of an open liquid surface fire by making an unbroken foam blanket is
usually “quite simple”. The task of the responders, depending on the method of foam fire fighting
(mobile or built-in), is to establish an unbroken, airtight foam blanket. In case of fix, built-in foam
pourers it is done by the self-spreading of the foam. In case of mobile equipment it is done by the
appropriate use of the foam stream.
Next to the hot tank shell it is extremely difficult to establish an unbroken, airtight foam blanket.
The liquid touching the hot shell is continuously boiling; its vapours go through the foam blanket and
keep on the flaming. This phenomenon is called “wall effect”; however, its investigation was not the
topic of the tests I am speaking about. [9] [10]
We measured the foam flow on a 12 meters by 50 meters, 600 m2 pool, made of soil.
Total number of the foam flow tests is four:
- 2 „cold”, tests without fire:
1 time with medium expansion rate foam (MEX),
1 time with low expansion rate foam (LEX).
- 2 fire fighting tests („hot tests”):
1 time with MEX foam,
1 time with LEX foam.
The expansion rates were: in case of LEX foam 7, 8; in case of MEX foam 31, 6 volt.
The applied foam ensured 4 l/min/m2 application rate, calculated on the full surface.
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Fire fighting and foam flow tests

Figure shows the summarized figures of the foam flow tests. When using low expansion rate
foam our previously stated idea, according to which the measured penetration speed, because of the
damage of the foam caused by the heat, stays behind the one measured during the cold tests, was
justified. However, against our expectation the results of those tests done by medium expansion rate
foam showed the opposite. We measured higher penetration speed during the fire fighting tests than
during the cold ones.

IR measurements

4.

SUMMARY

The 1 % mixing rate foam that we used during the tests passed brilliantly the exam in both MEX
and LEX form. Based on the results of the recent, high-number fire fighting tests it is justified that
today’s 1 % mixing rate foam agents offer appropriate and cost-effective solution for carrying out the
task.

The processes of extinguishing the fire of a 20, 000 cubic meter storage capacity tank
and a 50 cubic meter capacity tank under the same conditions are clearly comparable.
The enclosed data show that the shell temperatures developed similarly in the case of
both tank sizes. In respect of extinguishing time almost identical data were obtained in both
cases with the use of the same foam agent, “gun” type and solution strength.
The tests conducted on smaller containers with various foam agents have also
demonstrated that the selection of foam agent type has a great influence on the time need for
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extinction. In our tests the film-forming agents provided shorter extinguishing time in all cases,
but – at the same time – no detectable difference could be observed in the extinguishing results
of foam agents of the same nature, applicable at 1% and 3% mixing ratio.
We proved that the fire fighting foams, similar to the applied one, regarding e.g. in type,
expansion rate), are capable of flowing to longer distances (over 50 meters) without being shot. We
experimentally proved that the longer the distance from the foam source is, the lower the penetration
speed is.

During the fire-fighting tests we paid attention also to examining the design and
suitability of the fixed and semi-fixed fire protection equipment installed on storage tanks.
We can state that the general practice for the design of shell-cooling sprinklers is not
satisfactory. They leave the top section of the shell above the cooling-spraying ring without
protection and no protect is provided also for the same section by the positive cooling effect of
the stored material mass. We recommend the shell-cooling sprinklers to be re-located to the
highest shell section possible in order to enable them both to improve the protection of the shell
and to reduce the re-ignition effect of the hot surface – possibly shortening the time needed for
putting out the fire and improving the safety of the operation
We used foam agents with various foam-forming capacity during the extinction tests. It
became obvious that foam blankets generated by foam generators able to provide higher foamforming capacities result in faster extinction. We recommend to give preference to this type
when selecting foam generators for storage tanks.
5.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
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ОБУКА ВАТРОГАСАЦА ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ РЕГИОНА
МУРМАНСК ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОЖАРА И ИЗВОЂЕЊЕ
СПАСИЛАЧКИХ ОПЕРАЦИЈА У МУРМАНСКУ
1

2

Sergey Druzhininskiy , Alexander Zakharov

РЕЗИМЕ
У региону Мурманска има доста потенцијално опасних објеката, а још много тога треба да буде
изграёено јер је Мурманск званично проглашен „капијом ка Арктику”. У раду су изложени напори да се
повећа безбедност од пожара, примењује процена ризика и предузимају мере за смањење ризика од
катастрофа и претњи по становништво и територију. Различите категорије радника ватрогасне службе
пролазе посебну обуку, али тренинзи се организују и за раднике у предузећима у облику екстерних студија.
Кључне речи: тренинг, пожар, ризик, безбедност

ORGANIZATION OF TRAINING FOR FIREFIGHTERS OF THE FIRE SERVICE OF
THE MURMANSK REGION FOR SUPPRESSION OF FIRES AND CONDUCTING
RESCUE OPERATIONS IN MURMANSK
ABSTRACT
In the Murmansk region there are a lot of potentially dangerous structures, and many more are to be built
as Murmansk has officially been declared a “gateway to the Arctic”. The paper deals with the efforts to increase fire
safety, implement risk assessment and provide measures to reduce risks of disaster and threats to the population and
territories. Different categories of employees of the Fire Service undergo special trainings, but trainings are also
organized for workers in enterprises in the form of external studies.
Key words: training, fire, risk, safety

1.

SPECIAL INITIAL TRAINING OF FIREFIGHTERS.

In 2005, the Fire Service was established in Murmansk region - Office of Civil Defense, Civil
Protection from emergency situations and fire safety of the Murmansk region, and 6 regional units of
State Fire Service in their composition - 34 fire departments, which badly suffered from a lack of trained
personnel, with initial training and fire-technical education, as Fire Service was created on the basis of
municipal units, where education had one.
For organizations of all types of training by the Management of Civil Defense and Emergencies
and Fire safety Murmansk region prepared a package of documents for obtaining a license for
educational activities and in 2007 licensing department issued a license.
At the level of the Murmansk region adopted a resolution on 11.07.2008, № 329-PP "training
programs for civil defense, protection from emergencies, fire safety and security of people in the water
bodies" only approved 14 programs, of which 9 of preparation of fire experts.
Beginning in 2005, annually held a special initial training of firefighters, fire trucks and drivers
fire dispatcher communications. Special initial training is divided into two forms of training: external
studies and courses of training at Educational and Methodological Center.
Information about the passage of a special initial training presented:

№

The categories of students

External studies

Course at

1

Firefighters

83

349

2.

Fire engine driver

31

116

3

Fire communication manager

18

13

1

Head of the civil defense emergency preparedness agency of Murmansk region
Deputy chief of the department for international cooperation of Saint-Petersburg University of State Fire Service of
Emercom of Russia
2
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Education in the form of external studies is as follows. Employee or business unit manager wrote
a reasoned decision for the training of workers in the form of external studies at the head of the Office of
Office of Civil Defense and Emergencies and PB of the Murmansk region. Upon receiving a positive
decision in the territorial division is made thematic plan, schedule, secured a mentor for students and
employees are trained in the form of external studies. After examining those in the bulk of the program
committee of the Office shall prepare the required exams and training for hot firefighter in 72 hours,
followed by certification.
During the period of initial training at UMC firefighters are trained in the volume of the
program, followed by certification for hot firefighter. Also, the program adds 20 hours of medical
training for certification to the rescue of the Russian Federation, during the passage of a special initial
training certified by the rescuers of the Russian Federation 180.
2.

WORK ON THE CERTIFICATION OF FIRE AND RESCUE UNITS.

Office of Office of Civil Defense and Emergencies and Fire safety is working on certification of
firefighters in the rescue of the Russian Federation and the fire brigade of the Fire Service of the
Murmansk region as emergency rescue teams in all: Certified 19 fire stations and 723 certified
firefighters on the rescue of the Russian Federation.
To conduct rescue operations at the firehouse, which are certified as emergency rescue teams
established models of cars to work out ways and methods of carrying out rescue operations in case of
accident.
Skills development
One important aspect of training is the training of the employees of the Fire Service of the
Murmansk region.
Undergo further training in approved programs at Educational and Methodological Center the
following categories of workers:
- The chiefs of fire departments and their deputies;
- Commander of the guard commanders and offices;
- Manager of fire communications;
- Drivers of fire and rescue vehicles;
In the period from 2005 to 2010 have been training the following categories of workers slide
№
The categories of students
Quantity
1

Chief, deputy chief of the fire stations

21

2.

Commander of the guard, squad

247

3

Manager of fire communications

142

4

Driver fire and rescue vehicle

267

Increased training of managers of the Office of Civil Defense and Emergencies and Fire Safety
Murmansk region and the territorial divisions of the Fire Service of the Murmansk region is carried out
in schools of State Fire Service of EMERCOM of Russia, in 2008-2009 were training program role of
territorial authorities of State Fire Safety in the organization of firefighting and rescue in units of fire
protection at the present stage:
- The Academy of State Fire Service of Ministry of EMERCOM of Russia, Moscow - 19
people
- At the University of Fire Service of Ministry of EMERCOM of Russia St. Petersburg - 30.
- The institute retraining and Academy Fire Service of Ministry of EMERCOM of Russia 3
specialists have been retrained under the program: "An independent risk assessment of fire
safety"
- Training of specialists in a branch of St. Petersburg University of State Fire Service of
EMERCOM of Russia on the basis of representation in the city of Murmansk.
- In 2005 office agreed with the university for training employees in the form of units
"externship" specialty "Fire Safety" with qualifications "technician ".
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During the 2005-2008. were trained and received certificates 196 employees. With each set were
arranged session, interim certification, the place of work was carried out training in the post of Chief of
the Guard, a legally inspector. Thus, the tension was reduced personnel shortage at the firehouse remote
settlements: Revda, Lovozero, Lesozavodsk, Zelenoborsky, Feminized, Nickel.
In 2008, 2010g.g. submitted documents to the site of 961 people, of whom 172 representative of
Fire Service of the Murmansk region. Currently, two specialties, "Fire Safety and Safety of technological
process and production taught 735 students from various professional fields of activity.
Employees of the Management of Civil Defense and Emergencies and Fire Safety of Murmansk
region and the representation of a lot of preparatory work on informing the population about the prestige
of teaching at the university. In simple terms were organized promotions, appearances on television and
radio. Printed leaflets, which were posted on public transport, carried on mailboxes, the city bus service
with advertising on the sides.
This work was carried out in close collaboration of the University and the Office of Civil Defense,
Civil Protection and Emergency Situations of the Fire Safety of the Murmansk region. As a result of this
work in 2008 made 60% of students - a fire service workers of the subject, in 2009., 2010. - 30%. The
Office of Civil Defense, Emergencies and Protection of Fire Safety Murmansk region, its leader Druzhininsky Sergey - pays great attention to training as an important component of human resources.
In 2010 a representation was filed by Citizens for admission - 322 of them 86 workers of Fire
Service of the Murmansk region. On specialty "Fire Safety" - 106 applications, the "Security process and
Industry " - 216 complaints.
Resolution of the Government of the Murmansk region № 209 May 20, 2010. approved the list
of potentially hazardous sites and critical infrastructure of the Murmansk region (173 objects): 8 nuclear and radiation hazardous, 76 - fire and explosion, 49 - chemically hazardous, 39 hydrodynamically dangerous, 1 - environmentally dangerous.
Murmansk region is among the five regions of the prospective development of the Russian
Federation.
Currently, in addition to the above-mentioned potentially dangerous objects on the territory of
the Murmansk region are designed and planned to build a 2-OIL complexes, reconstruction of the
junction (the seaport, railway transport hub), the second phase of the Kola nuclear power plant, energy
enterprises, developing the Shtokman field, ore processing plant being built.
Murmansk has officially declared a "gateway to the Arctic."
Provision of fire safety, risk assessment and impact of modern technology, the implementation of
measures to reduce risks of disaster, the constant readiness to make effective use of available forces and
means in the event of threats to the population and territories - the most important functions of the state,
executed by employees of the Fire Service will be the Murmansk region.
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ЕКОТОКСИКОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА ПРОИЗВОДА САГОРЕВАЊА И
ПОДЛОГЕ
Vávrová M.1, Zlámalová Gargošová H1., Doležalová Weissmannová H1., Čáslavský J1.,
Ivan Chromek2, Iveta Marková2, Eva Mračková2
vavrova@fch.vutbr.cz, zlamalova@fch.vutbr.cz, dolezalova@fch.vutbr.cz, caslavsky@fch.vutbr.cz,
chromek@vsld.tuzvo.sk, markova@vsld.tuzvo.sk, mrackova@vsld.tuzvo.sk
РЕЗИМЕ
Рад се бави проучавање гашење пенилом које је припремљено од воденог раствора Sthamex агенса.
Пенило је примењено на пожар А групе. После примене уследила је процена еколошких параметара
супстанце за гашење - пенила, и земљишта на коме је примењена.
Кључне речи: вода, Sthamex концентрат, гашење, екотоксиколошка евалуација

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF THE BURNING PRODUCTS AND FIRE
PLACE SOIL
ABSTRACT
The article is dealing with the study of extinguishing by the foam which was prepared from the Sthamex
foam agent water solution. The foam was applied on the fire of “A” group. The foam application was followed by
the ecological parameters evaluation of extinguishing substance – foam, and the soil on which it was applied.
Key words: Water, Sthamex foam concentrate, extinguishing, Ecotoxicological Evaluation

1.

INTRODUCTION

Fire protection of forests against fire has to solve also the problem of used fire extinguishing
substances appropriateness except the preventive precautions. The fact, that the forest fire liquidation is
not easy is also confirmed by the theoretical analyses of this problem [1, 2, 3, 4, 5].
Forest as well as the fires of agricultural land are extinguished by their perimeter [1]. In previous
years, the specialists from the sphere of forest fire extinguishing [2, 3, 6, 7] refer to the insufficient
extinguishing efficiency of water as a extinguishing substance. Chromek [1], based on the practical
experience and realized computation for the basic model of forest fire with the perimeter of 420 meters
[1], introduces that if there would come to the localization and liquidation of an forest fire up to the 30
minutes, there will be consumed ca. 12 m3 of water [8, 9, 10]. Into the water, due to the increasing if its
utility parameters as well as for the fire extinguishing purposes, mainly the increasing of extinguishing
efficiency of water, there are added the additives – tensides called foam concentrates in the fire fighting
practice [8, 9]. The special English terminology uses the term „Fire Extinguishing Agent“ or „foam
agents“ [11], but often also only the term „fire retardant“ [12], but it does not put the nature of these
additives well. First experiments to increase the efficiency of the fire extinguishing substance by the
forest fires extinguishing abroad are dated to 1956. The pilots of water bombers in the area of
Medocine`s National Forests, U.S.A. started to use the mixture of NaCaBO3 with the water for forest
fires extinguishing. However, there was found out that this mixture everlastingly reduces the fertility of
the land after the fire season. Therefore they began to mix the water with the bentonite (podzol) or Na 2S
a its water solution. By its adhering to the herbs, tree branches and stems, it prevent against the repeated
activation of burning in the place of this way keeping check. This remedy is used for forest fires
extinguishing in the U.S. A. and Canada in the present time, too [1, 5]. In the previous years, there was
large market supply of the A3F Dr. Sthamex foam concentrates in our conditions. These were specialized
for the extinguishing of “A” and “B” group fire, and were advised by the specialist from fire
extinguishing sphere [8, 14, 15]. Since the acquired results showed the excellent extinguishing
parameters of these concentrates, the aim of this article is to verify the extinguishing efficiency of

1
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selected A3F foam agent on the “A” group fire model and to evaluate this area from the ecological
aspects point of view.
The above mentioned preparations show according to producer data excellent extinguishing
properties, but our goal was to prove their effects on the environment after their application. Sinapis alba
toxicity test together with two alternative ecotoxicity tests, Thamnotoxkit and Daphtoxkit, were employed
for this purpose.
The protection of human health and environment against harmful effects of chemicals is
described in the Czech Law No. 356/2003 Sb. about chemical and chemical preparations. Another actual
legal act is REACH - European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006).
The evaluation of the toxicity of chemicals and chemical preparations is the basic demand of this act.
Another important step is the evaluation of ecotoxicity, which is used for the identification of the
environmental risk arising from certain compound. Standard ecotoxicity tests, as well as tests of
phytotoxicity and alternative toxicity tests are used for this purpose. The main advantages of alternative
toxicity tests are their availability, speed, sensitivity, and ease of use.
In order to evaluate the effectivity of extinguishing agent STHAMEX-AFFF 3% FL the
experiment based on the application of extinguishing foam prepared from this agent was realized. The
preparation was according to the producer data classified as dangerous chemical compound with
identification Xi – irritating, R 36-52/53 [16]. Water with this agent was used for the extinguishing of
fires from various materials. Subsequently, the toxicity of the fire residuals was evaluated using three
selected tests.
2. EXPERIMENTAL PART - 1
2.1 Samples
“A” GRoup fire model – ignition of the wooden construction on the open grass area.
The experimental “A” group fire model is composed from wooden prisms creating the stack,
which is put on the metal frame base with the height of 250 mm, width of 900 mm and the length equal
to the experimental fire model. The metal frame is made of squares of 50 x 50 mm by the ISO 657-1
standards. The scheme of the experimental ”A” group fire model is introduced in Figure 1. The wooden
prisms with the dimensions 40 x 40 x 500 mm were made of spruce timber. These were drought in the
vacuum dryer. By the weight method of the moisture measurement the moisture of the prisms was
assigned to 10.5 %. This way the requirements of the STN EN 3-1 (92 0501) standards [17] were kept.
According to the material economy, the fire model was constructed based on the PrEN ISO 14520-1
standard [4]. This standard introduces, that the wooden prisms stack is composed from four layers made
of six prisms of dried spruce or fir timber with the moisture of 9-11 %. The prisms have square crosssection with the dimensions 40 x 40 mm a length of 450±50 mm.
For the fire ignition the flammable liquid mixture (water:fuel:kerosene in ratio 3:1:1) was used.
The stack was not reinforced to find out if there will be broken its integrity during the extinguishing.
Еxtinquishing agent – foam
For the experiment purposes, there were supposed the methodology introduced in the STN EN 3
standards [17]. There was made the water solution of STHAMEX-AFFF 3% FL (according to the
producer data).
The foam was made of STHAMEX F-15 multi-purpose synthetic foam concentrate on the basis
of surface surrounded actively acting substances. The chemical composition ad the foam concentrate
parameters are introduced in Table 1.
Table 1 Technical properties of STHAMEX F-15 [1]
Properties
density
pH
Viscosity, temperature 0 °C
ratio of admixture

Value
1, 04±0, 02 kg.l-1
6, 5-8, 5
60 mm2.s-1
Hard foam 3 %
Concentration of foam agent 3 %
Light foam 2-3 %
Foam agent, 0, 5-1 %
ecological properties
physiologically harmless
biodegradable
Chemical characterization [16] Foam agent, which containing fluorinated and non- fluorinated active-surface substances
Chemical contents [16]
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5, Xi)
Synthetic active-surface substances (patent, Xi)
fluorinated active-surface substances (patent, Xi)
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Experimental method
The extinguishing foam was produced by the use of HIRO, the water aerosol extinguishing
system. The scheme of fire extinguishing system is demonstrated on Figure 1. The vat for the
extinguishing substance (1) is filled with water and foam concentrate (3% concentration) through the
filling mouth (5). After the produced foam solution stirring, the filling mouth is closed. Then the valve
on the compressed air bottle (2) is opened and the pressure is set on 8 bar (0.8 MPa), using the regulative
valve (3). This way the vat with the foam solution gets under the pressure and the foam solution is
squeezed out of the vat bottom by hose (7) to the branch (4).
From the top of the vat, there is terminated another hose,
through which the compressed air flows to the branch to
aerate.
Figure 1 Scheme of the HIRO extinguishing system,
foam solution and foam production process [5].
Figure description:
1. Vat with an extinguishing substance. 2.
Compressed air bottle. 3. Regulative valve with the
manometers. 4. Branch. 5. Filling mouth. 6. Safety valve. 7.
Hoses.
Owing to the STN EN 3-1 (92 0501) standards, the
experiment started with the incendiary mixture lightning and
parallel starting-up of a timer and the above described
apparatus. The experimental “A” group fire model had been burning next 6 minutes that represented the
total burning time of 8 minutes and creation of the experimental fire model itself. Next the fire
extinguishing followed. To evaluate this experiment positively, it was important to extinguish all the fire
flames not to occur repeatedly in the 3 minutes time interval of the survey. The way of extinguishing and
time of fire put out was surveyed.
2. 2 Experimental part – 2: ecotoxicology
Design of experiment
Various pieces of various materials used in cars were placed on the grassland and set to fire.
Most of the materials under test belong to the group of A, only fuels were from group B.
Extinguishing solution prepared as 3% water solution of the synthetic foaming agent STHAMEX
F-15 based on surfactants was used.
Ecotoxicological Evaluation
For the purpose of ecotoxicological evaluation of fires and extinguishers effects artificial
controlled fires were realized which were after flaring up quenched by extinguishing foam prepared from
synthetic surfactants based agent STHAMEX F-15 as 3% water solution. Samples of soil and vegetation
from the place after application of extinguishing foam were taken for comparison. Materials used for
fires were following: wood, polyurethane foam, diesel oil, polystyrene, plastic bumper. The experimental
fires were realized in the area of fire-brigade of the town of Zvolen on the grassland. After 15 minutes of
burning the fires were quenched. After cooling of the fire places the samples of fire residuals were taken
into the 50-liter plastic bags. All samples were transported to the ecotoxicological laboratory of the
Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, Faculty of Chemistry, Brno
University of Technology.
Within the range of this evaluation also the ecotoxicological effects of extinguishing agent
STHAMEX F-15 as water solution of various concentrations were also evaluated. Due to the consistence
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of samples the ecotoxicological evaluation procedure of water leaches of wastes was selected.
Following the guideline of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 28/2008 for the
evaluation of wastes leachability [14] the water leachates were prepared. Ecotoxicity of extinguishing
agent and samples from the fire places was evaluated using tests employing water invertebrate organism
Thamnocephalus platyurus, which is wide-spread in our nature, and tiny crustacean Daphnia magna.
Another applied test was the phytotoxicity test using representant of higher plants - white mustard
(Sinapis alba). All these tests are described in details in literature [15 – 20].
3.

RESULTS AND DISCUSSION

3. 1 Results of „A“ group fire model extinguishing
The fires of materials belonging to the “A” group were especially evaluated. Among the
important parameters of the measurements belonged the extinguishing time, consumption of
extinguishing concentrate and the decrease of the air pressure. Following Table 2 shows these parameters
for wood.
Table 2: Values of measured parameters

Foam
concentrate
STHAMEX
F-15

Foam
Air
Extinguishing Concentrate
Concensolution
pressure
time
consumption
tration
consumption decrease

Foam
expansion
ratio

[ sec ]

[l]

[l]

[ Mpa ]

[%]

[-]

9

0.135

4.5

1.3

3

10.7

It follows from the obtained results that the model fire was extinguished in short time (in 9
seconds) using 4.5 liters of extinguishing solution. Using the 3 % concentrate, the STHAMEX F-15
concentrate consumption reached the value of 0.135 liters. Heavy foam was prepared from the
concentrate with foaming number 10.7. In other cases we concentrated on the eco-toxicological
evaluation of fire places. The run of experiment is demonstrated on Figure 2 up to Figure 4.

Figure 2: Marking out of the experimental area for the purpose of model fire burning and next extinguishing

Figure 3: Demonstration of the extinguished area which was used for the extraction of soil samples
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Figure 4: Extraction of samples for the ecotoxicological tests

For the evaluation of toxicity three tests were selected. Test organisms Daphnia magna and
Thamnocephalus platyurus assessed the load of the water compartment of the ecosystem when water
solution of STHAMEX F-15 foaming agent was used. Another test used for the evaluation of toxicity of
the STHAMEX F-15 water solution was phytotoxicity test using test organism Sinapis alba. Obtained
results are presented in Table 4.
Table 4: Ecotoxicological evaluation for the STHAMEX 15

Foam Concentrate

STHAMEX F-15

Daphnia magna

Thamnocephalus platyurus

Sinapis alba

24h EC50

24h EC50

72h IC50

24 ml/l

8 ml/l

32 ml/l

Because after fire quenching the extinguishing agent enter the environment and could potentially
influence living organisms, the evaluation of its effects was realized according to Supplement 1 of the
Regulation of Ministry of the Environemnta and Ministry of Public Health of the Czech Republic No.
376/2001 Sb. about the evaluation of dangerous properties of wastes. The ecotoxicity property is
evaluated using 4 organisms mentioned in paragraph 1 of the Supplement 3 of above mentioned
Regulation. As dangerous is declared that leachate which shows ecotoxicity on at least one from the test
organisms mentioned by this regulation, which are as follows:
- Poecilia reticulata or Brachydanio rerio (time of test 96 h.),
- Daphnia magna (time of test 48 h.),
- Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) or Scenedesmus subspicatus (time of
test 72 h.),
- seed of Sinapis alba (time of test 72 h.)
Ecotoxicity is limited following the Regulation by the value of LC(EC, IC)50 ≤ 10 mL/L
where
LC50 is
concentration causing death of 50 % of tested fish individuals during the test
duration,
EC50 - concentration causing death or immobilization of 50 % of tested organisms Daphnia
magna,
IC50 - concentration causing 50% growth inhibition of the algal culture or 50% growth
inhibition of the Sinapis alba root in comparison with reference sample during the test duration.
In our case the ecotoxicity was evaluated using organisms mentioned in the Table 4. From the
values presented in this table follows that the water solution of the STHAMEX F-15 extinguishing agent
doesn’t show the dangerous property H14 Ecotoxicity. The value of 24h EC50 for Daphnia magna was
established as 24 mL/L, for another testing organism Sinapis alba was determined as 32 mL/L. In spite
of the fact that both values were lower than the limit value of LC(EC, IC)50 ≤ 10 mL/L, it is I important
in the case of the potential ecotoxicity evaluation of fire places deal alsi with the extinguishing agent
applied. As follows from Table 4, for the third testing organism Thamnocephalus platyurus, which
represent broad type of crustacean in our waters, the value of 24 LC50 was determined as 8 mL/L. This
value represent certain risk for the water ecosystems in the case of the application of thisd extinguishing
agent.
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For the evaluation of ecotoxicity only the organisms mentioned in the Table 2 were available.
From the values presented in this table follows that the extinguishing agent STHAMEX F-15 doesn’t
show the dangerous property H14 Ecotoxicity. Testing organism Thamnocephalus platyurus shows
higher sensitivity to this agent. If the ecotoxicity tests were demanded using this organism, the effects of
this extinguishing agent on the environment would be evaluated more strictly.
4.

CONCLUSION

Based on the performed experiments, there was tested the extinguishing efficiency of the foam,
which was prepared from the STHAMEX F-15 foam agent (concentration of 3%) in the water solution.
Coming out of the performed experiment, organized in the sense of relevant standards and using the
above mentioned equipment, there were obtained the following parameters:
- Extinguishing time – 9 sec.
- Concentrate consumption – 0.135 l
- Foam solution consumption – 4.5 l
- Air pressure decrease – 1.3 MPa
- Foam expansion ratio – 10.7
5.
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МОДЕЛИ ПОЖАРА - УТИЦАЈ ОТВОРА НА ЗГРАДАМА НА БЕЗБЕДНОСТ
ЉУДИ
Слободан Крњетин1, Олга Крњетин2
krnjetis@ptt.rs
РЕЗИМЕ
У раду су приказани модели пожара, који показују директну зависност трајања и интензитета
(достигнутих температура) од архитектуре објекта. Наглашен је посебно велики значај распореда и
величине отвора на фасадама и крововима, али и примењених материјала у зградама. Упоредно су
анализирани захтеви ЕВРОКОДОВА (Усклаёених европских граёевинских норми) који се односе на утицај
отвора на режим пожара и домаћих, важећих одредби, које се односе на отворе на зградама као дела
Система за одвоёење дима и топлоте насталих у пожару, а које су дефинисане Правилником о техничким
системима за одвоёење дима и топлоте насталих у пожару. Утицај положаја и величине отвора упореёен је
и са одредбама важећих техничких препорука СРПС ТП 19 које су ураёене у складу са немачким
стандардом DIN 18230/87. Показани су технички детаљи, који се могу применити у реализацији отвора на
крововима, као „димне одушке“ или отвора који преузимају функције „експлозивне одушке“.
Кључне речи: модели пожара, ефекти отвора, безбедност, регулатива

MODELS OF FIRE - THE EFFECT OF OPENINGS IN BUILDINGS ON THE SAFETY
OF PEOPLE
ABSTRACT
The paper presents models of fire, which show a direct dependence on the duration and intensity (achieved
temperature) of the architecture building. It is emphasized the great importance of the layout and size of openings
on the facades and roofs, and used materials in buildings. A comparative analysis of requirements Eurocodes
(harmonized European construction standards) related to the impact of opening the fire regime and domestic,
applicable provisions, relating to the holes in the buildings as part of the system for smoke and heat caused by fire,
and as defined in the Regulations on technical systems for smoke and heat caused by fire. The influence of the
position and aperture size was compared with provisions of current technical recommendations TP mere 19 that
were made in accordance with German standard DIN 18230/87. They presented the technical details, which can be
applied in the implementation of holes in the roof, as "smoke vents" or openings that take over the
functions"explosive vents"
Key words: fire models, the effects of the opening, security, regulation

1.

УВОД

Приликом пројектовања зграда величина и распоред отвора на омотачу зависи од великог
броја фактора, првенствено од намене објекта, а њихова основна функција је да се обезбеди
потребно природно осветљење и природна вентилација. Меёутим, код многих, посебно
сложенијих објеката, отворима се решавају и други важни захтеви корисника, као што су:
- безбедност људи у објекту (принудни излази, алтенративни путеви за евакуацијау у
случају удеса – пожара, земљотреса, експлозија),
- могући улази за ватрогасце приликом интервенција,
- путеви за брзо извоёење топлоте, дима и отровних гасова насталих у току пожара,
- експлозивне одушке (путеви за усмеравање ударног таласа који настаје у случају
експлозија у објекту)
- отвори за регулацију пожара контролисаном вентилацијом (којом се усмерава развој
пожара и обезбеёује безбедност ватрогасаца).
- противударни вентили којима се омогућује херметизација унутрашњег простоара (код
објеката склоништа основне заштите),
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енергетска ефикасност зграде (отвори као пријемници соларне енергије код пасивних
соларних зграда),
- потребна визуелна комуникација са околином (контрола околног простора, поглед –
панорама).
Све наведене захтеве веома је тешко ускладити јединственим архитектонским решењем,
будући да су многи меёусобно неускладиви и по положају и по величини, техником решењу и
материјализацији. Због тога је потребно посебно проучити појединачне захтеве и према
приоритету значаја појединих функција, зависно од намене, положаја и величине зграде, одабрати
најбољи распоред отвора на згради.
-

2.

УТИЦАЈ ОТВОРА НА РАЗВОЈ ПОЖАРА

За прорачун пожарног дејства на граёевинске конструкције Еврокодовима (Усклаёене
европске граёевинске норме) уводе се: стандардна пожарна крива (СРПС ИСО 834), спољашна
пожарна крива, (обе су већ у примени и у домаћим стандардима), угљоводонична крива (за
угљоводонична пожарна оптерећења) и параметарске пожарне криве. (Важе за секторе до 100 м2
површине пода, без отвора на крову, максималне висине од 4м и уколико се ради углавном о
пожарном оптерећењу на бази целулозе). Значајно је што се Еврокодовима омогућује коришћење
"еквивалентног времена изложености пожару", које је уведено и у наше правилнике (СРПС ТП 19
- Техничке препоруке за граёевинске техничке мере заштите од пожара индустријских зграда,
ураёене у складу са немачким DIN 18230/87).
У првом кораку, према Еврокоду 1, срачунава се "Еквивалентно време" трајања пожара те
изражено у минутима, на основу срачунатог специфичног пожарног оптерећења qР кwh/м2 , уз
уважавање карактеристика одвоёења топлоте кроз отворе на објекту помоћу фактора W, као и
карактеристика продора топлоте кроз ободне граёевинске елементе, помоћу коефицијента
конверзије kb m2/kWh :
te= qR . W. kb

Коефицијент вентилације W се може срачунати на следећи начин:
W = (6.0/H)0.3 . 0.62+90. (0.4- v)4 /(1+bv.

h)

0.5

где су: H - висина пожарног сектора, v =Av/A - однос површине отвора у фасади Av,
према површини пода пожарног сектора A, h= Ah/A - однос површине хоризонталних отвора у
крову Ah према површини пода пожарног сектора A. (Важи ограничење да је 0.025
0.25).
v
bv = 12.5 . (1+10 .

v-

2
v

) 10.0

(За мање пожарне секторе А 100 м2 коефицијент W се може одредити и другом методом
која је описана у ЕВРОКОДУ 1. део 2.2. анекс Е. Исти коефицијент се може срачунати и према
поступку који је описан у DIN 18230, а касније преузетом у нашим СРПС ТП 19, али се сматра да
ова метода даје превелики значај отворима на згради на дужину трајања пожара, те треба
прихватити предложену варијанту према ЕВРОКОДОВИМА).
Колико је велики утицај положаја и величине отвора на трајење пожара може се видети из
Табеле 1. где фактор одвоёења топлоте W за случај објекта са кровним отвором може имати
ведност 0, 5 док код објеката без кровних отвора, где су зидни отвори постављени само на једној
фасадној страни може имати вредност 3, 2. То у прорачуну практично може значити да трајање
пожара у хали без кровног отвора може да буде пет пута дуже од хала са кровним отворима.
На основу одреёеног еквивалентног трајања пожара у другом кораку се срачунава
потребна класа отпорност према пожару појединих граёeвинских елемената (F15 – F180).
Програм FIRE TEST - 2 за пожарну анализу зграде аутора С. Крњетина, детаљније је приказан у
[1]. Важно је знати да величина отвора на омотачу зграде, као и пожарно оптерећење, веома утиче
и на висину достигнутих температура током пожара [5]., а што је приказано на Слици 1. и Слици
2.
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Табела 1. Одређивање фактора одвођења топлоте W
према СРПС ТП 19 (исто важи и у DIN 18230)

Слика 1. Ефекти величине отвора на температуру током пожара

Може се закључити да за исто пожарно оптерећење у једној хали, могу да се разликују
(снизе) достигнуте максималне температуре током пожара за преко 350ºС ако се угради двоструко
више отвора на омотачу. Поред отвора, који се предвиёају за брзо извоёење дима и топлоте из
објекта (високи отвори), морају постојати и ниже постављени отвори који треба да омогуће улаз
хладног ваздуха и да спрече ефекат подпритиска, који би успорио или потпуно зауставио
оддимљавање. Препоручује се да површина ових ниских отвора буде двоструко већа од високих
отвора. Исти однос се препоручује код интервенције ватрогасаца, код пожара контролисаних
вентилацијом (на пример у подрумским или сутеренским просторима). Непознавање ефекта
наглог прилива свежег ваздуха у пожаром захваћени простор (backdraft) може да има трагичне
последице. (У пожару у једном стамбеном објекту у Паризу 15.9.2002. године повреёено је пет
ватрогасаца старих од 22 – 27 године. Прва информација је била да је дошло до експлозије земног
гаса, меёутим, касније је утврёено да су експлодирали продукти горења – дошло је до двојног
backdraftа). Детаљније о новим могућностима предвиёања и моделовања ширења пожара видети у
[2] (Yeoh and Yue, 2009), а теоријске основе везане за динамику пожара погледати у [3]
(Драиздеил Д, 1990).
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Слика 2. Температурни режими пожара у лабораторијским условима са разним пожарним
оптерећењима

3.

ОТВОРИ КАО ДИМНЕ ОДУШКЕ У ОБЈЕКТИМА

За прорачун потребне укупне површине којом би се најефикасније обавило одвоёење
топлоте и дима у пожару, за једноетажне зграде у Европи се често примењују следеће методе:
- рачунски поступак приказан у DIN 1823 - deo 2. и
- поступак компаније COLT, којим се на основу готових номограма могу одредити
геометријске и аеродинамичке карактеристике отвора за оддимљавање [4].
Код нас у Србији, укупна површина отвора, који су предвиёени за одвоёење дима и
топлоте насталих у пожару (димних одушки), дефинисана је Правилником о техничким
системима за одвоёење дима и топлоте, зависно од величине просторије, врсте производње или
материјала који се складишти, а на бази потребне бездимне зоне, која за просторије висине до 6 м
износи 3 м, а за више хале најмање половину средње конструкционе висине. Величина отвора у
односу на површину пода креће се од 0, 18 до 8, 94 %. Поред ових отвора, обавезно морају
постојати и отвори за довоёење свежег ваздуха, укупне површине најмање два пута веће од
отвора система за одвоёење дима и топлоте.
Код складишта са већим површинама отвора наилазимо на познату противречност: са
једне стране велики отвори омогућују правилно одвоёење дима и топлоте и омогућују бољу
видљивост и приступ за гашење пожара, меёутим, истовремено омогућују бржи прилив кисеоника
и као последицу имају бржи развој пожара и појаву виших температура. Због овога, димне
одушке се постављају само код оних објеката, до којих се може очекивати брзи долазак
ватрогасних возила (за највише 15 минута).
Код правилног решавања одушки, веома је значајно формирање димних сектора и
подсектора у објектима, граёевинским елементима или завесама (баријерама), које се спуштају од
крова више од 25% рачунске дебљине димне зоне и које ограничавају ширење дима и топлоте.
Максимална величина димног сектора износи 1600 м2, а максимална дужина сектора 60 м (Слика
3).
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Слика 3. Ефекти димних одшки са димним завесама у пожару

Конструкција"шед" (тестерастих) кровова је најприкладнија за решавање правилног
одимљавања. Правилно решено пожарно проветравање нуди, у пореёењу са пожаром без
проветравања, многобројне предности:
- настали дим и топлота се непосредно одвајају у слободан простор, нема опасности од
задимљеног простора;
- хладан ваздух који надолази у подручје пожара, хлади околни материјал и смањује
ширење пожара, ватра се задржава на ужем подручју;
- жариште је видно и због минималне концентрације гасова доступно ватрогасцима,
успешност ватрогасне акције је потпунија;
- нема гашења на слепо и тиме проузроковане штете;
- нема опасности од експлозије због несагорелих гасова испод плафона, јер одлазе на
слободан простор;
- температура кровне конструкције не достиже критичну вредност за челик и армирани
бетон;

-

ватра се брзо савлаёује, штета је мања, обнова бржа и застоји су крaћи.

Слика 4. Димне одушке

Поред специјалних клапни које искључиво служе за одвоёење дима и топлоте (вентуси),
као одушке се могу користити и следећи елементи:
- надсветла на фасади уколико су застакљена обичним стаклом (неармираним) до
дебљине д = 3 мм,
- отвори за природну вентилацију (лантерне) дуж слемена крова,
- надсветла код шед-кровова, застакљена стаклом дебљине д 3 мм,
- прозори на фасадама, ако су високо постављени (растојање од таванице до горње
ивице прозора највише 40 цм).
4.

ОТВОРИ КАО ЕКСПЛОЗИВНЕ ОДУШКЕ У ОБЈЕКТИМА

Притисци који настају приликом експлозије уобичајених пара, гасова или прашина у
смеси са ваздухом креће се од 2 до 7 бара. Да би зграда издржала експлозију нема смисла
конструисати је тако, да издржи притисак од 7 бара, јер треба имати у виду да обичан зид од
опеке дебљине 30 цм, може да буде разорен унутрашњим притиском од 0, 3 - 0, 8 бара. Заштита
зидова и других носивих конструктивних елемената може се постићи правилном изведбом
експлозивних одушака, које смањују максимални притисак експлозије изнутра. Њихова правилна
изведба мора да спречи и развијање разорног и високог негативног притиска, до кога долази услед
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хлаёења остатака продуката експлозије, а да притисак усмере у правац који је најпогоднији.
Познатији начини експлозивног одушавања су:
а) Отворени одушци
Ово је најефикаснији начин за смањење притиска експлозије, али могућност формирања
слободних отвора је често ограничена климатским факторима или нужношћу спречавања
улажења прљавштине и влаге из околине.
- Жалузине - зидни одушци на местима где нису потребни прозори.
- Врата хангарског типа - посебно ефикасна врста одушке, једноставне изведбе. Чине
је сва велика хангарска или челична роло-врата у бочним зидовима, која стоје
отворена за време рада. У хладним данима је потребна строга контрола да особље не
би жртвовало сигурност за комфор и затворило врата у току рада погона.
- Кровне лантерне - отворене. Препоручују се у погонима, где постоји могућност
појаве гасова лакших од ваздуха. Ове велике кровне вертикалне одушке, истовремено
служе и за одвоёење гасова ветрењем, као на слици 5.

Слика 5. Кровне лантерне као експлозивне одушке

б) Затворени одушци
У свим објектима где се спроводи климатизација, или грејање или где технологија не
дозвољава формирање великих слободних отворених површина, потребно је извести затворене
одуушке. Основни принцип при конструисању елемената за затварање одушака је да се мора
отворити брзо и аутоматски чим порасте унутрашњи притисак.
- Врата - да би служила као елемент за затварање одушака, морају се отварати према
споља, бити лаке конструкције, а браве морају функционисати аутоматски.
- Прозори - предвиёени за осветљење и вентилацију, погодном изведбом или
адаптацијом могу послужити и као елемент за затварање експлозивних одушака.
Препоручује се израда обешених прозора са отварањем око хоризонталне осовине,
изведба прозора са обрнутим зубом ("квент") и отварањем према спољашности,
израда покретних прозорских оквира. Чврстоћа стакла на притисак експлозије може се
снизити ако се споља загребе дијамантским резачем. Најповољнији су резови обилка
слова X, започетих на 5 цм од углова и у средини прекинути (око 5 цм), чиме се
спречава прскање плоче услед вибрација. Уместо стакла могу се употребити и лако
ломљиве пластичне плоче или еластичне плоче, које би лако искакале из лежишта.
- Лаки ("летећи") кровни панели - један од најекономичнијих начина експлозивног
одушавања. Један део крова (или цео кров) изводи се од лаког материјала, тако да у
експлозији буде лако подигнут и збачен, а ударни талас буде усмерен навише. Као
кровни покривач могу се користити лимене плоче, кровне лепенке на жичаној мрежи,
пластичне или стаклене плоче (теж. до 50 кг/м2).
- Лаки зидни панели - постављају се као један део унутрашњих зидова измеёу чврстих
преградних зидова, тако изведених да се код експлозије лако избијају. Могу бити
изведени и у облику дијафрагми лагано усидрени у зидове, а као испуне могу се
употребити следећи материјали: импрегнисана хартија, тканина импрегнисана
парафином или пластичним материјалима, лако ломљиве или савитљиве плоче,
металне фолије.
- Надсветла – светларници - за велике просторије, где је недовољно одушавање преко
зидова или прозора, раде се надсветла у таквe конструкције, која омогућује њихово
лако пробијање или отварање у условима повећања притиска. Не препоручују се
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тешке конструкције светларника са противтегом, јер повећавају инертност отварања.
Дебљина стакла и одговарајућа површина:
3 mm
- 0, 8 m2
4 mm
- 1, 0 m2
5 mm
- 1, 5 m2
(Тачне величине отвора одушки могу да се одреде рачунским путем, а орјентационо, према руским
СНиП-у, износе 0, 03 - 0, 05 м2 на 1 м3 запремине, за експлозивно угрожене погоне.)

Слика 6. Прозори као експлозивне одушке (Х-рез) и прозори са обрнутим зубом - квентом

5.

ЗАКЉУЧАК

Пракса у пројектовању јавних и пословних објеката као и већих тржних центара, а
посебно индустријских и складишних зграда, показује да се отворима не поклања довољно пажње
као детаљима, који могу да имају пресудну улогу за безбедност корисника зграде, као и
ватрогасаца. Наведени технички детаљи су примери добре праксе, којима се може остварити већа
безбедност али и мултифункционалност отвора на омотачу зграде.
6.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА О НАСТАНКУ ПОЖАРА И
ПОСЛЕДИЦАМА ПОЖАРА
Силвана Павић1, Драган Живковић1
РЕЗИМЕ
Учесталост пожара, огромне материјалне штете и људске жртве намећу потребу комплекснијег
сагледавања овог проблема и предузимање широке друштвене акције, потпунијих и ефикаснијих мера, како
на плану превентивне заштите, тако и на сузбијњу и онемогућавању тежих последица. Тенденција пораста
броја пожара и страдалих у пожaру у стамбеним објектима захтева истраживање да ли је у питању
незаинтересованост или немар становништва.
Овај рад има за циљ да укаже на потребу веће едукације становништва из области заштите од
пожара, као и потребу за формирањем јединственог тима стручњака заштите од пожара који би се бавио
искључиво проблематиком образовања становништва за заштиту од пожара
Кључне речи: пожар, информисаност, незаинтересованост, обука

INFORMING CITIZENS ABOUT THE CONSEQUENCES OF FIRE AND FIRE
ACCURENCE
ABSTRACT
The frequency of fire, enormous material damage and human casualties call for the complex study of this
problem and to take broad social action, more complete and effective measures, both in terms of preventive care as
well as in fighting and preventing more serious consequences. The tendency of increase in the number of fires
casualties in the fire in the apartment houses that require considering whether it is the indifference or neglect of the
population.
This paper aims to highlight the need for greater education of the population in the area of fire protection
and the need for the creation of a single expert team of fire protection that would deal exlusively with education of
the population for fire protection.
Key words: fire, information, indifference, training

1.

УВОД

Пожар уопште, без обзира на величину представља озбиљан економски проблем за сваку
земљу.
Учесталост пожара, огромне материјалне штете и људске жртве намећу потребу
комплекснијег сагледавања овог проблема и предузимање широке друштвене акције, потпунијих
и ефикаснијих мера, како на плану превентивне заштите, тако и на сузбијaњу и онемогућавању
тежих последица.
Овај рад има за циљ да укаже на потребу веће едукације становништва из области заштите
од пожара.
Тенденција пораста броја пожара и страдалих у пожару последица је, пре свега,
несавесног и немарног односа људи према имовини као и нa предузимању одговарајућих мера
заштите.

1

ЈП „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд
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Табела1: Структура извршених интервенција ВСБ Београд oд 2005-2010 год.

Тех. инт. у
саобраћају

Тех. инт. са
ОПМ

306

125

28

82

343

376

2006

3532

3532

17

315

127

15

134

268

308

2007

5564

4292

3

313

147

14

97

364

334

2008

5539

4296

12

321

139

17

96

316

342

2009

5478

3909

4

370

191

31

54

489

434

2010

5139

3379

8

409

174

33

71

385

680

Остало

Услуге

Дежурства

Техничких
интервенција

8

Експлозија

3186

Пожара

Укупно
интервенција
4454

Год.
2005

Табела 2: СТРУКТУРА ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО МЕСТУ НАСТАНКА 2005-2010 год.

Саобраћајна средства

Отворени простор

Остали грађевински
објекти

Пословни простор

Стамбени објекат

Укупно интервенција

Год.
2005

4454

1273

263

684

1627

607

2006

4716

932

172

1165

1821

626

2007

5564

1247

181

775

2734

627

2008

5539

1437

197

744

2541

620

2009

5478

1595

301

783

2158

641

2010

5139

1611

387

772

1915

554

2.

САДАШЊЕ СТАЊЕ

У протеклој 2010. години припадници ВСБ Београд интервенисали су 2670 пута на
граёевинским објектима. Упореёујући предходне године број интервенција на граёевинским
објектима се знатно повећао у односу на број интервенција на отвореном простору а нарочито
број интервенција на стамбеним објектима граёана. Најчешћи узрочник пожара је људски фактор
односно немар и непажња приликом употребе грејних тела у зимском периоду, спремања хране у
кухињама, употребе боца са пропан бутаном, бацања опушака од цигарета, преоптерећена
електроинсталација, а у два случаја је утврёено да се радило о намерном паљењу стамбеног
простора од стране власника.
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ЛОКАЦИЈА ДОГАЂАЈА
САОБРАЋАЈНО
СРЕДСТВО; 554;
11%

ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКАТ; 2670; 52%
ОТВОРЕН
ПРОСТОР; 1915;
37%

Слика 1. Локација пожара

На овим интервенцијама у 2010. години настрадало је 10 лица од последица тровања са
димом.
У преко 20% случајева узрок настанка пожара на граёевинским објектима је неисправна
електро инсталација односно преоптерећеност и загревање ел.инсталација, проводника,
осигурача, спратних табли и то нарочито у зимском периоду.
Стање заштите од пожара у стамбеним објектима је веома лоше, већина стамбених
објеката нема исправну хидрантску мрежу са прописаним притиском воде за гашење, апарате за
гашење почетних пожара, паничну расвету и др. У већини случајева приступни путеви објектима
су закрчени паркираним путничким возилима станара због чега је немогуће интервенисати са
специјалним возилима за спасавање и гашење на висинама. Путеви евакуације у зградама и
степенишни простори су углавном закрчени и испреграёивани са челичним решеткама, излази на
кров и отвори за одимљавање закључани због чега није могуће спровести адекватну и брзу
евакуацију угрожених станара у случају настанка пожара.
Према статистици ЈП „Градско стамбено“, од уграёених 15000 хидраната чак 13000 није у
функцији, а у 14000 зграда постоји 3500 апарата за гашење почетних пожара.
3.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Мере заштите се предвиёају још у пројектовању и изградњи објекта и имају за циљ:
- да се смањи могућност избијања пожара
- смањење брзине ширења и преношења пожара
- лакше спашавање људи и материјалних добара угрожених пожаром
- бржу локализацију пожара уз мање опасности по ватрогасце
Стамбени објекти изграёени су углавном од бетона, односно од материјала отпорних
према пожару, али и поред тога присуство горивих материјала у стамбеним објектима није мало.
Доношењем новог закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/2009) у
поглављу „Правила заштите од пожара“ предвиёено је да Скупштина станара у зградама, односно,
Савет станара у стамбеним зградама треба да донесе Правила заштите од пожара, која ће
обухватити:
- упознавање са опасностима, мерама заштите, поступком у случају пожара и
правилном употребом уреёаја, опреме и средстава за гашење пожара
- редовни сервис/преглед опреме
- забрану пушења у подрумским просторијама
- исправност инсталација:електричних, громобранских, хидрантских, вентилационих и
др.
- проходност ходника и степеништа
- одредити места за прилаз интервентних возила
Уколико нису спроведене набројане превентивне мере, ватрогасци се суочавају са низом
проблема, а у њиховом отклањању се губи драгоцено време. Врло чест случај је да ватрогасци не
могу да приступе објекту због непрописно паркираних возила, закрчених ходника и степеништа,
ојачаних улазних врата и слично.

356

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

4. ИСТРАЖИВАЊЕ О ИНФОРМИСАНОСТИ СТАНАРА О ЗАШТИТИ ОД
ПОЖАРА
Радници Ватрогасно спасилачке бригаде Београд имају обавезу да у току месеца врше
превентивне обиласке високих стамбених објеката на територији коју покривају и да након
обиласка организују вежбе на истим. У току 2010. године ураёена су 193 обиласка и 126 вежби на
високим објектима.
Приликом обиласка примећен је веома лош одзив и незаинтересованост станара.
У објектима у којима није вршен обилазак од стране радника Ватрогасно спасилачке
бригаде Београд ураёено је истраживање о информисаности граёана о заштити од пожара. У
истраживању је као инструмент за прикупљање података коришћен упитник са сајта
Министарства Унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације.
Истраживање је спроведено у две стамбене зграде висине 15 и 17 спратова, на Новом
Београду. У зградама не постоје апарати за гашење почетних пожара, као ни паник расвета, а
хидрантска инсталација није у функцији.
Нису прикупљани општи подаци који се тичу пола и старости и степена образовања.
Укупан узорак је 176 испитаника.
Станари су одговарали на следећа питања:
1. Да ли се број ватрогасне службе налази поред телефона, на видном месту?
Број испитаника који је оговорио са ДА износи 37% док је број испитаника који је
одговорио са НЕ 63%
2. Да ли Ваша деца знају број телефона ватрогасне службе и како да правилно дају
податке
о
месту
и
врсти
догаёаја?
Проценат оних који су одговорили са ДА73%, док је проценат оних који су
одговорили са НЕ 27%
3. Да ли одржавате излазне правце слободним од намештаја који би вам могао блокирати
пут
и
онемогућити
евакуацију?
82 % испитаника одржава путне правце слободне од намештаја, док 18% не обраћа
пажњу на евакуацију
4. Да ли лако запаљиве материјале и опасне предмете (шибице, упаљаче и сл.) држите на
безбедном
месту,
ван
домашаја
деце?
71% опасне предмете држи на безбедном месту, а 29% не држи
5. Да ли сте у последње време контролисали ваше електро и плинске инсталације?
32% је одговорило са ДА и 68% је одговорило НЕ
6. Да ли стављате оригиналне осигураче одреёене снаге у вашу разводну таблу?
87% испитаника је одговорило са ДА и 13% НЕ
7. Да ли електо-моторе одржавате редовним чишћењем од наталожене прашине и
прљавштине?
ДА је одговорило 56%, док је 44% одговорило НЕ
8. Да ли су ваши шпорети, камини, димњаци и чункови чишћени и проверавани у
последње
време?
Одговори су се односили викендице и куће на селу и то 86% чисти димњаке и
шпорете, док 14% не проверава сваке сезоне
9. Проверавате ли да ли сте добро угасили цигарету пре него што испразните пепељару,
нарочито
пред
спавање?
ДА је одговорило 96% док је негативан одговор заокружило 4%
10. Да ли су ваши противпожарни апарати сервисирани у задњих шест месеци?
НЕ или не знам је одговорило 89% док је са ДА одговорило 11 (%)
Попуњавање анкете је показало да су станари обавештени о опасностима од избијања
пожара, али чињеница да у згради не постоје апарати за гашење почетних пожара, као ни паник
расвета, а хидрантска инсталација није у функцији, говори о томе да нису сагледали потребу,
односно обавезу да спроведу превентивне мере заштите од пожара у целој згради, или преко
Скупштине станара или неког другог облика организовања.
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5. АНАЛИЗА АКЦИЈЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА КОЈИ СЕ ДОГОДИО 2009 У
СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ У БЕОГРАДУ
Објекат је стамбени, а спратност објекта је: ПО; + ПР; + 8. На сваком спрату се налази 5
станова.
Објекат је зидан опеком а меёуспратна конструкција је армирано бетонска, са
светларником од армираног стакла на крову и излазом у лифт кућицу. У објекту непостоје отвори
за вентилацију.
У 00.02 сата стигла је дојава да гори стан. Ватрогасци су у 00.12 часова стигли на лице
места и затекли стан у приземљу у разбукталој фази пожара који се ширио кроз два прозора и
степенишним простором на више етаже. У приземљу је горело троје врата као и троје врата на
првом спрату. Због немогућности приласка возилом до улаза у објекат формирана је пруга од 5
„Б“ црева.
По локализацији пожара у 00.18 су се стекли услови да два ватрогасца опремљена
изолационим апаратима крену степеништем ка врху зграде ради отварања луфтера на крову и
прегледа степеништа и станова, и утврёивања стања. Око 00.30 часова утврёено је да постоји
једно настрадало лице на степеништу трећег спрата, а неколико минута касније да је наёено још
једно настрадало лице на степеништу седмог спрата.
Да подсетимо, једна од највећих опасности за људе представља дим. Дим се из просторије
захваћене пожаром шири према осталим просторијама. Дим се у почетку шири путем сталне
циркулације ваздуха у хоризонталном правцу, кроз отворе на зидовима (прозори, врата, канали и
сл.). Након повећања темературе пожара, у вертикалним каналима долази до ефекта димњака,
односно брзог ширења дима према горњим спратовима. До тога долази зато што је загрејани дим
лакши од околног ваздуха.
Пожари у зградама углавном код станара изазивају панику услед које предузимају низ
нелогичних радњи а све у циљу бежања од ватре и дима, па није редак случај страдања управо од
дима.
6.

ЗАКЉУЧАК

Један од основних проблема јесте немогућност већег ангажовања стручних лица из
области заштите од пожара који би континуирано могли да спроводе обуку становништва из
области заштите од пожара.
Досадашња пракса је показала да чак и добро срочени нормативи, мере и правила у
интересу заштите добијају на тежини тек када људи почну да на њих обраћају пажњу. Пошто су
грешке у области заштите од пожара неприхватљиве, јер последице могу бити трагичне,
неопходно је да се сви субјекти придржавају својих обавеза.
Треба размотрити могућности формирања јединственог тима стручњака заштите од
пожара који би се бавио искључиво проблематиком образовања становништва за заштиту од
пожара и мерама заштите од пожара, како би се избегло брзоплето одраёивање законске обавезе
обичне набавке средстава и опреме, већ да се прво упознају са општим начелима о заштити од
пожара, опремом и средствима за гашење као и начином гашења.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НЕКИХ ФАКТОРА НА РИЗИК НАСТАНКА
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
Миленко Петрић1, Верица Миланко1, Жељка Илић2
РЕЗИМЕ
У раду је приказана примена регресионе анализе на процену утицаја температуре ваздуха и
удаљености места пожара од саобраћајница, на ризик настанка пожара на отвореном (шумски пожари и
пожари ниског растиња). Иако се добијени резултати односе на једно уско географско подручје, изведени
закључци се могу уопштити. Такоёе је демонстриран метод у области у којој се он ретко користи.
Кључне речи: регресиона анализа, пожари на отвореном.

RISK АSSESSMENT OF FIRE APPEARANCE OF WILDLAND
ABSTRACT
Using regression and correlation analysis we give a risk essessment of fire appearance of woods.
Although, results are given on the bases of observations of a small region, the results can be generalized.
Key word:s and Phrases: regression and correlation analysis, fire of woods.

1.

УВОД

Процене ризика појаве пожара на отвореном простору се заснивају на процени
метеоролошких, вегетацијских и рељефних фактора. Разне земље су развиле различите методе
процене пожарних ризика које у већини случајева нису меёусобно компатибилне.
При анализи утицаја неких фактора на вредност посматраног
обележја од интереса је, са једне стране, утврёивања да ли уопште постоји зависност
измеёу посматраног фактора и обележја, те које је јачине и смера, а са друге стране, налажење
функције која изражава ту зависност. Ова функција се назива регресија или модел и служи за
процену вредности посматраног обележја, за дате вредности фактора. Да би се модел могао
користити мора се проверити његова ваљаност – провести општи тест или тест адекватности
модела. Такоёе се мора проверити значајност параметара модела [3]. Параметри који нису
значајни, детерминишу факторе који не утичу битно на посматрано обележје, већ је њихов утицај
случајан и занемарљив.
Од више метода које се користите [1], [2] за анализу сличних проблема овде користимо
регресиону анализу.
2.

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И ИЗБОР МОДЕЛА

Анализа утицаја температуре ваздуха и удаљености места пожара
од саобраћајница, врши се на примеру 102 пожара на отвореном, у 2009. години, у
општини Требиње, Српсака Република. Температуре су изражене у степенима Целзијуса и
груписане су у разреде ширине 5 степени. Удаљености од саобраћајница су изражене у стотинама
метара и, такоёе, су груписане у разреде ширине 50 метара. Подаци су дати у Табели 1.
Табела 1. Број пожара са датом температуром и удаљеношћу од саобраћајница

x 2 \ x1
[0; 0.5)
[0.5;1.0)
[1.0;1.5)
[1.5; 2.0)
1
2

[5;10)

[10;15)

[15;20)

[20;25)

[25;30)

[30;35)

[35;40)

3
1

1
2
1

3
1
1

10
6
7

21
10
10
2

3

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1,Србија
Републичка управа цивилне заштите Републике Српске
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41
20
19
2

[2.0; 2.5)
[2.5; 3.0)
[3.0; 3.5)
[3.5; 4.0)
[4.0; 4.5)
[4.5; 5.0)
[5.0; .)
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2
1
1
4

3

11

1

1

7

1
7
102

1
1
1

2
8

1
6

6

2
26

1
48

Да би се елиминисао утицај броја дана на број пожара, вредности у Табели 1 су подељене
са бројем дана у години (2009.) са одговарајућом просечном температуром (број пожара по дану
са задатом просечном температуром) и потом помножене са 100 (број пожара за 100 дана са
задатом просечном температуром). Ови подаци су дати у Табели 2.
Табела 2. Број пожара са датом температуром и удаљеношћу од саобраћајница за 100 дана
[5;10)

x 2 \ x1
[0; 0.5)
[0.5;1.0)
[1.0;1.5)
[1.5; 2.0)
[2.0; 2.5)
[2.5; 3.0)
[3.0; 3.5)
[3.5; 4.0)
[4.0; 4.5)
[4.5; 5.0)
[5.0; .)

[10;15)

[15;20)

[20;25)

[25;30)

[30;35)

[35;40)

3.45
1.15

1.72
3.45
1.72

5.26
1.75
1.75

13.89
8.33
9.72

60.00

2.30

1.72

40.38
19.23
19.23
3.85
7.69

1.39

60.00

124.70
33.91
32.42
3.85
73.10

20.00

20.00

1.75
3.85
3.85

2.30
9.20

1.72
10.34

10.52

2.78
36.11

1.92
92.31

1.75
12.57
140.00

Када су у питању узроци пожара, подаци за општину Требиње показују да је 54 % узрока
непознато, 41 % је непажња. Узроци занемарљивог броја пожара су намерно изазивање (2 %),
гром (2 %) и далековод (1 %).
Времена (дневна) настанка пожара су дата у следећој табели.
Табела 3. Број пожара (к) у зависности од времена настанка (Т)
T
K

[00;08)
3

[08;10)
5

[10;12)
8

[12;14)
12

[14;16)
23

[16;18)
29

[18;20)
12

[20;22)
8

[22;24]
2

Из претходне табеле се види да је већина пожара настала измеёу 12 и 20 часова, што је
било за очекивати.
При испитивању зависности случајних величина задатак истраживача је да на основу
истраживања, података у литератури ..., претпостави облик зависности ових величина. У природи
су зависности врло често линеарне, односно полиномске, али могу бити и разне друге. Једна
претпоставка о облику зависности две величине се може добити посматрањем дијаграма
расипања парова ових фактора.
Дијаграми расипања, који изражавају, зависност броја пожара од температуре ваздуха и
броја пожара у зависности од удаљености од саобраћајница, приказани су на Слици 1 и Слици 2.
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Слика 1. Зависност броја пожара од температуре ваздуха
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Слика 2. Зависност броја пожара од удаљености од саобраћајница

3.
Y

b0

ЛИНЕАРАН МОДЕЛ

Због честе појаве у природи линеарне зависности, прво се проверава линеарна зависност
b1 X 1 b 2 X 2 , броја пожара са једне стране ( Y ), и са друге, температуре ваздуха ( X 1 ) и

удаљености места пожара од саобраћајница ( X 2 ). Коефицијенти у горњем моделу се одреёују
методом најмањих квадрата и дати су у другој колони ( Estimate ) наредне табеле.
Estimate
ParameterTable

1

22.7629

x1

1.57778

x2

SE

TStat

8.80982

2.58381

0.328384

3.33155

4.80467

2.29215

PValue
0.0177366

,
0.000107837

1.45346

0.161607

RSquared 0.540979, EstimatedVariance 156.738,

ANOVATable

DF

SumOfSq

MeanSq

FRatio

PValue

Model

2

3694.48

1847.24

11.7855

0.000415265

Error

20

3134.77

156.738

Total

22

6829.25

Дакле тражени модел је
Y

22 . 7629

1 . 57778

X1

3 . 33155

X2 .
b

Из последње колоне ( PValue ) прве табеле се види да су 0 и b1 значајни, док b 2 није
значајан ( PValue су мање (није мања) од 0.05). Даље се види да је утицај температуре ваздуха на
број пожара директан, а удаљености од саобраћајница обрнут. Са повећањем удаљености смањује
0 . 000415 у другој табели је мање од 0.05),
се број пожара. Цели модел је адекватан ( PValue
али због незначајности коефицијента уз удаљеност од саобраћајница, овај модел се не може
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користити за процену броја пожара у зависности од температуре ваздуха и удаљености од
саобраћајница. Стандардна грешка модела је S y 12
4.

156 . 738

12 . 5195 .

НЕЛИНЕАРАН МОДЕЛ

Са дијаграма приказаних на Слика 1 и Слика 2, се види да постоји висок степен
корелираности квадратног облика измеёу броја пожара и температуре ваздуха (коефицијент
корелације је r 2 0 . 989379 , праг значајности општег теста 0.00109) и измеёу броја пожара и
удаљености од саобраћајница (коефицијент корелације је r 2 0 . 861776 , праг значајности
општег теста 0.00254). Оба коефицијента корелације су значајна.
Претходно сугерише да се за модел зависности броја пожара и температуре ваздуха и
удаљености места пожара од саобраћајница узме
Y

b0

2

b1 X 1

b11 X 1

b2 / X 2 ,

у којем је са X 1 означена температура ваздуха у степенима Цалзијуса, а са
X 2 удаљеност места пожара од саобраћајница у стотинама метара.
Отуда проверавамо ваљаност модела облика Y b 0 b1 X 1 b11 X 12
Сумарни резултати за овај модел су дати у следеће две табеле.

1
ParameterTable

x1

Estimate

SE

TStat

PValue

38.0327

19.7958

1.92125

0.0698317

4.71473

2

x1
1

x2

b2 / X 2 .

1.66811

2.82639

0.0107847

0.125367

0.0330299

3.79558

,
0.00122205

3.36246

1.32501

2.53768

0.0200766

RSquared 0.762857, EstimatedVariance 85.2375,

ANOVATable

DF

SumOfSq

MeanSq

FRatio

PValue

Model

3

5209.74

1736.58

20.3734

3.69834 10

Error

19

1619.51

85.2375

Total

22

6829.25

Дакле, тражени модел је
Y

38 . 0327

4 . 71473

X1

0 . 125367

2

X1

3 . 36246

.

X2

Из прве од горњих табела се види да је слободан члан значајан са прагом значајности
мањим од 0.07, док су остали коефицијенти значајни са праговима значајности мањим од 0.05.
Цели модел је адекватан са коефицијентом корелације r 2 0 . 762857 и прагом значајности
модела мањим од 4 10

6

. Стандардна грешка модела је S y 12

85 . 2375

9 . 23 , која је мања

него код претходног модела, што поред осталог, сведочи да је овај модел бољи од претходног.
Поредећи укупне резултате за овај модел и резултате за линеаран модел закључује се да овај
модел даје боље оцене броја пожара у зависности од посматраних параметара.
Он се може, на основу општег теста, користити за процену броја пожара при одреёеној
температури и удаљености од саобраћајница. На пример, при температури од 22 степена и
удаљености од 150 метара, може се очекивати, у сто дана,
Y

38 . 0327

4 . 71473

22

0 . 125367

22

2

3 . 36246
1 .5

пожара.
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5.

ЗАКЉУЧАК

Претходне анализе показују да се за утврёивање утицаја разних фактора на појаве пожара
и разне параметре пожара, може користити метод регресионе анализе. Он омогућава давање
несубјективних процена вредности разних пожарних параметара. На основу ових процена, могу
се планирати мере заштите од пожара.
Наведена анализа сведочи и о релативности обима узорка. Узорак од 102 опсервације у
многим проблемима би представљао репрезентативан узорак. Меёутим у овде разматраном
примеру тај узорак је мали. Требало би, за добијање релевантнијих процена, посматрати број
пожара кроз више година. Тако би се елиминисале специфичности једне године (кишна, сушна,
...). Непостојање пожара у неким периодима у Табели 1 није последица њихове немогућности у
том периоду, него малог обима узорка.
За обраду статистичких података у овом раду кориштен је програмски пакет
Mathematic a .
6.
[1]
[2]
[3]
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ПРИМЕНА КОНАЧНИХ МАРКОВЉЕВИХ ЛАНАЦА НА РИЗИКЕ ОД
ПОЖАРА
Бранко Милисављевић1, Тима Сегединац
branmyl@gmail.com, tsegedinac@gmail.com
РЕЗИМЕ:
Изложена је примена коначних Марковљевих ланаца за процену ризика од пожара као подесна
методикa, јер се са једноставним математичким апаратом, могу да добију поуздани и употребљиви
резултати. У раду је наведен пример који илуструје примену коначних Марковљевих ланаца на процену
ризика од пожара.
Кључне речи: пожар, ризик, коначни Марковљеви ланци.

APPLICATION OF FINTE MARKOV CHAINS ON FIRE RISK
ABSTRACT:
It is exposed the application of finite Markov chains to estimate the fire risk as a suitable metodology,
because with a simple mathematical device, it can obtain reliable and usable results. In this paper is listed an
example that illustrates the finite Markov chains to estimate the fire risk.
Key words: fire, risk, finite Markov chains.

1.

УВОД

Детерминистички модел пожара не може да обухвати кретање и понашање људи у нејкој
згради или просторији, као ни простирање продуката сагоревања, који могу да блокирају
предвиёене путање евакуације. Ово може да се опише применом теорије вероватноће на
недетерминистичке моделе пожара, тј. на случајне процесе.
Недетерминистички (или стохастички) модели пожара дају могућност да се процене и
предвиде кретања: пожара, дима и људи, у границама поузданости метода теорије вероватноће.
Ови модели се баве коначним исходом пожара (оштећеност на површини која је била захваћена
пожаром, ширење пожара изван просторија захваћених пожаром) што може да буде довољно како
за противпожарну заштиту тако и за проблематику осигурања, јер не захтева претерано познавање
ни теорије ширења пожара и ни путања евакуације људи са пожаром захваћеног простора [2].
Код процене ризика од пожара у одреёеној згради или стану, веома је погодан
детерминистички концепт. Тај концепт садржи разматрање ланца критичних догаёаја (стања) који
настају у простору током времена и вероватноћа које повезују те догаёаје (та стања). Један од
таквих модела су Марковљеви ланци, који се овде користе. Њихова примена је веома широка у
различитим областим, па и у процени ризика од пожара [2] – [7].
2.

СТОХАСТИЧКА ПРИРОДА ПОЖАРА

Пожар, као што је познато, представља сложени физичко – хемијски процес, који обухвата
сагоревање, размену материје и топлоте а одвија се током времена у простору. Све ове појаве
узајамно су повезане и описују се параметрима пожара, као што су, на пример: брзина сагоревања
и температура. Параметри пожара зависе од низа различитих услова, од којих су многи случајне
природе, односно стохастичке [1].
Развој пожара може, уопштено, да се опише као низ стања, као што су: ширење пожара у
одреёеном простору, прелазак на нови простор, односно, прелазак из једног стања у неко ново
стање. Прелазак пожара из стања у стање описује вероватноћа прелаза. Ови прелази се одвијају у
дискретним тренуцима времена (време није непрекидно!). Дужина трајања сваког од стања
пожара, по својој природи, је случајна величина – тј. има стохастичку природу. Трајање сваког
стања описује временска расподела вероватноће. Низ случајних величина представља Марковљев
1 Висока техничка школа стуковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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ланац, ако има следећу Марковљеву особину: ново стање неког процеса, у односу на садашње
стање, не зависи од прошлог стања, које је довело до садашњег стања. Марковљева особина се
назива и "процес без памћења" (the memoryless process). Коначни Марковљев ланац је случајни
процес, који прелази из стања у стање у дискретним тренуцима времена. Број ових прелаза је
коначан.
Математички модел
Математички, прелазак пожара из неког стања Si у ново стање Si, описује се на следећи
начин. Ако је пожар у стању
уз вероватноћу прелаза:

si

у тренутку τ, тада он може да преёе у ново стање Si у тренутку τ 1
p ij

p ij

Вероватноће прелаза из стања у стање најпогодније се представљају у матричном облику.
Нека посматрани стохастички модел пожара представља систем са n стања. Тада матрица прелаза,
односно матрица вероватноћа прелаза Марковљевог ланца у тренутку τ има облик:
p 11

p 12

p1 j

p1 n

p 21

p 22

p2 j

p2 n

pi1

pi 2

p ij

p in

pn1

pn 2

pnj

pnn

P

P

.

Оваква матрица P назива се стохастичка матрица. За све елементе p ij стохастичке
матрице P важи:
0

p ij

1 , i, j

1, 2,

, n.

У сваком тренутку систем може да се налази само у једном од стања s i , i

, n. Та

1, 2,

стања се меёусобно искључују, зато је за сваку i – ту врсту матрице P збир свих вероватноћа p ij
једнак 1, тј.:
n

p ij

1,i

1, 2,

, n.

j 1

На главној дијагонали матрице прелаза P у стањима s1 , s 2 ,
вероватноће задршке
рачунају се као:

система: p11 , p 22 ,

, si ,

, p nn .Вероватноће

, p ii ,

, s n , налазе се

задршке

система

n

p ii

1

p ij
j i

Вероватноћа да је у стању s i у тренутку τ пожар, описује вероватноћа стања p i , (i

1, 2,

, n). Зато се вектор
p

p1 , p 2 ,

, pi ,

, pn

p

назива расподела вероватноће стања односно расподела вероватноће Марковљевог
ланца у тренутку τ. Како посматрани пожар може да буде у само у једном од стања s i , i 1, 2, ,
n у тренутку τ, онда је збир свих вероватноћа стања:
n

pi
i 1
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Овај израз се назива и услов нормираности. Стање s n , чија је веоватноћа p n , може да
представља стање када је пожар угашен, ако се такво стање разматра у овој анализи ризика од
пожара.
Вектор расподеле вероватноћа неког следећег стања, при преласку из стања s i , које
постоји у тренутку τ, у неко ново стање s ј , које постоји у тренутку τ
p

1

p

1, јесте:

P

Овај израз представља рекурентну релацију за векторе расподеле вероватноћа стања,
sj .
када систем прелзи из стања s i у стање s ј , тј.: s i
Пример
Нека систем за који се врши оцени ризика од пожара има пет стања, тј. n
вероватноћа прелаза:
p 11

p 12

p 13

p 14

p 15

0 .3

0 .2

0 .2

0 .2

0 .1

0

p 22

p 23

p 24

p 25

0

0 .4

0 .3

0 .2

0 .1

0

0

p 33

p 34

p 35

0

0

0 .5

0 .3

0 .2 ,

0

0

0

p 44

p 45

0

0

0

0 .6

0 .4

0

0

0

0

p 55

0

0

0

0

1

P

5, са матрицом

а да је у тренутку τ у стању s i овог система пожар, нека описује вектор расподеле
вероватноће стања:
p

0.1 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.3 .

p1 , p 2 , p 3 , p 4 , p 5

На основу рекурентне релације за векторе расподеле вероватноћа стања може да се
одреди колика је вероватноћа да се у наредном тренутку τ 1, када посматрани систем преёе у
стање s ј , у том стању јави пожар, тј.:

p

1

p

P

p

0 .3

0 .2

0 .2

0 .2

0 .1

0

0 .4

0 .3

0 .2

0 .1

0

0

0 .5

0 .3

0 .2

0

0

0

0 .6

0 .4

0

0

0

0

1

0 .1 , 0 .1 , 0 .2 , 0 .3 , 0 .3

1

0 . 03 , 0 . 06 , 0 . 15 , 0 . 28 , 0 . 48

Види се, на пример, да је у стању 4, у тренутку τ, вероватноћа појаве пожара била 0.3, а у
тренутку τ 1, она износи 0.28; док за стање 5 те вероватноће износе 0.3 односно 0.48.
Напомена: Може да се уочи да све врсте матрице P задовољавају услов:
5

p ij

1 ;i

1, 2,

, 5,

j 1

као и да компоненте вектора p

и p

1

5

pi
i 1
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3.

ЗАКЉУЧАК

Марковљеви ланци могу врло једноставно и успешно да се користе када се јављају
вероватноће које дефинишу прелаз из једног у друго стање у дискретним тренуцима времена.
Због тога је њихова примена у процени ризика од пожара веома прихватљива.
4.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
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МОГУЋЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА БОЦА СА ТНГ-ОМ
Жарко Р. Митић1
toc@toc.vs.rs
РЕЗИМЕ
Све више домаћинстава, радионица, средњих и малих предузећа има уведену стабилну инсталацију
за течни нафтни гас или користе плин пропан – бутан/течни нафтни гас из боце. У стабилној инсталацији
налази се под притиском углавном земни гас (ЛНГ) који је лакши од ваздуха и приликом неконтролираног
излажења одлази у горње делове просторија. Течни нафтни гас тежи је од ваздуха, те у случају испуштања
испуњава просторе од пода према врху. Течни нафтни гас у домаћинству, радионицама, средњим и малих
предузећима није опасан ако се правилно користи.
Кључне речи: контејнер гаса, стабилне гасне инсталације, запаљиве гасове, гас, пожара и
експлозије

POSSIBLE RISK TO FIRE AND EXPLOSION HANDLINGWITH GAS CONTAINER
UNDER PRESSURE LPG (PROPANE – BUTANE)
ABSTRACT
Every day more and more households, workshops, small and medium companies use advantage of stable
gas installation or use gas from mobile gas container. Gas in stable house installation is LNG ( Liquefied Naturale
Gas) under pressure. This gas is lighter than air and if leakage occurs in installation it will go in the upper parts of
rooms. Opposite, the propane-butane is heavier than air and will go in bottom parts of the room. Generally speaking
using of gas (LPG or propane-butane) has many benefits comparing to using of other energy source
Key words: gas container, stable gas installation, flammable gases, throttle, fire and explosion

1.

УВОД

Течни нафтни гас (ТНГ), меёународно прихваћена ознака ЛПГ – (Liquefied Petrol Gas) је
смеша засићених угљоводоника са 3 и 4 угљеникова атома углавном пропана, н-бутана, изобутана, пропена, бутена...) који су једини у гасном стању под атмосферским притиском и
температуром од 150Ц. Карактеристични по томе што прелазе у течно стање на нормалној
температури под малим притиском - од 1,7 до 7,5 бара. Прецизније, на температури од 70°C
њихов притисак није виши од 31 бар, а густина течне фазе на температури од 50°C није мања од 0,
4 кг/дм3. Главне сировине за производњу ТНГ су земни гас и нафта. Пропан и бутан, као
најважније компоненте течног нафтног гаса, на температури околине и при атмосферском
притиску у гасовитом су стању. Течни се назива због тога што се на релативно ниском притиску
лако претвара у течност и у таквом се стању транспортује и складишти.
Пропан и бутан су угљоводоници који се појављују у већим количинама код дестилације
нафте, као и приликом производње и рафинације земног гаса.
Користи се у домаћинству, индустрији, занатству и малој привреди као замена за струју и
друге енергенте. Због својих изузетних својстава, као јединствени извор топлотне енергије, у свим
развијеним земљама света увелико је заменио класична горива. Све више га користе и возачи
путничких возила.
Течни нафтни гас сагорева бурно, ослобаёајући велику количину топлоте, а продукти
сагоревања су угљендиоксид и водена пара. Највиша температура пламена сагоревања (са
ваздухом) је око 1900°C. Течни нафтни гас за широку потрошњу се одорише, тј. додају му се
материје препознатљивог мириса (нпр. етил-меркаптан, органско једињење које садржи сумпор),
тако да се веома мале концентрације гаса у ваздуху могу намирисати. Максимално дозвољена
концентрација у радној околини износи 1800 мг/м3, односно 1900 мг/м3 (за пропан, односно
бутан). Карактеристике течног нафтног гаса су да је безбојан, запаљив, експлозиван и загушљив
1
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гас карактеристичног мириса. Пошто је 1,9 пута тежи од ваздуха, задржава се на најнижим
местима у просторијама, са којих својим присуством истискује кисеоник. Спада у групу
загушљиваца. Није отрован већ само у веома великим концетрацијама има лако наркотично
дејство. Један килограм пропан-бутан гаса даје топлотну енергију од цца 12,8 кWх. Тако да
плинска боца од 10 кг има укупну енергетску вредност од 128,0 кWх, а боца од 35 кг има 448,0
кWх.
Са ваздухом ствара експлозивне смеше које се лако могу запалити у присуству отвореног
пламена или варнице. Меёутим, у односу на друге запаљиве гасове, границе експлозивности
смеше ТНГ-а су веома уске, границе запаљивости су 2 ÷ 9 вол% (за смешу пропан-бутан 35:65, за
пропан - 2,1 ÷ 9,5, а за бутан - 1,9 ÷ 8,5.) То значи, да ако у просторији или одреёеном простору
има мање од 2% или више од 9% смеше пропана и бутана неће доћи до експлозије чак и ако
постоји извор паљења (због вишка, односно мањка кисеоника)
Октански број течног нафтног гаса креће се у распону 90 ÷ 110, а (горња) топлотна моћ му
је измеёу 25,5 МЈ/дм3 (за чисти пропан) и 28,7 МЈ/дм3 (за чист бутан) - у зависности од састава.
У свету је 2009. године укупно потрошено око 250 милиона тона ТНГ-а, од чега као
погонско гориво око 36 милиона тона ТНГ (што је око 14%). Те године је у Европи укупна
потрошња ТНГ-а била 18 милиона тона, од чега је 3,4 милона тона (19%) потрошено као
аутомобилско гориво (остатак за потребе домаћинстава и индустрије). Годишња стопа раста
светске потрошње ТНГ-а је 12-15%.
Европска унија и Савет Европе подржавају масовнију употребу ТНГ: 29. новембра 2000.
године Европска комисија усвојила је такозвану Зелену књигу о сигурном снабдевању - (енгл.
Греен папер: Тоwардс а Еуропеан стратегy фор тхе сецуритy оф енергy супплy), у којој је као
један од циљева наведена потреба замене 20% горива у друмском превозу алтернативним горивом
до 2020. године. (Сада је учешће алтернативних горива на нивоу неколико десетине процената.)
Под алтернативним горивом се у ширем смислу сматрају горива која су у стању да замене
постојећа класична горива за погон моторних возила, као што су моторни бензин и дизел гориво.
2.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Потрошачи на гас морају бити инсталирани од стране професионалних лица и
инсталирани на проверену инсталацију. Радове на вашим потрошачима и гасним инсталацијама
препустите овлашћеним фирмама.
Проверите да ли су боце са ТНГ-ом правилно постављене, у складу са упуствима.
Прикључно гумено црево и редукциони вентил прегледајте и утврдите непропустљивост код
сваке замене боце. Испитивање не пропустљивости спојева и савитљивог гуменог црева се
проверава раствором воде и детерџента за прање посуёа или сапуницом. Ако се појављују
мехурићи и осети карактеристичан мирис значи да спојеви нису исправни и да их треба затегнути
или заменити.
Да би се избегле опасности од појаве пожара и експлозије, од посебне је важности уредно
одржавање уреёаја који раде на ТНГ, при чему нарочито треба обратити пажњу на следеће:
од прекипеле течности горионик се временом запуши, па течни нафтни гас гори црвеним
или жутим пламеном, што је знак непотпуног сагоревања. Ради тога је потребно опрати горионик,
разводник и поклопац врелом водом, раствором сапуна или соде. Ако посуёе опет чаёи, треба
позвати стручњака дистрибутера,

-

горионик потрошача не сме се чистити иглом или жицом тврёом од месинга,
гумено црево временом стари и пропушта гас, па га је потребно после 12 до 18 месеци
заменити новим. Оно треба да је чврсто навучено на пипке регулатора и потрошача
бар 2 цм и осигурано обујмицом (шелном).
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-

-

од посебне је важности обратити пажњу на исправност регулатора чији је задатак да
течни нафтни гас из боце, који је под нормалним условима под притиском од 4-6 бара,
смањи на горионику потрошча на радни притисак. Уколико се посумња у исправност
регулатора (снажно неконтролисано истицање гаса), забрањено је потрошачу, тј.
кориснику да сам врши поправку истог, већ је дужан да се обрати за помоћ стручњаку
дистрибутеру,
гумени заптивач на регулатору треба изменити чим се деформише,
треба имати на уму да неисправне боце са ТНГ-ом могу пропуштати гас и на
варовима. Код сваке промене боце са ТНГ-ом, промените и заптивач измеёу боце и
редукционог вентила. Не правите заптивач сами, јер течни нафтни гас има способност разлагања нек-их гумених материја. Заптивач купите у овлашћеној
продавници,

после сваке употребе боце са ТНГ-ом затворите вентил на боци. У противном гумена
цев је под притиском течног нафтног гаса, а тиме и ваш потрошач-уреёај. Није
искључено да неки од сигурносних система на потрошачу-уреёају може отказати.
Прикључна цев може бити оштећена или порозна те уколико главни вентил на боци са
ТНГ-ом није затворен, може услед излажења гаса, кроз неко време настати запаљива
или експлозивна концентрација течног нафтног гаса у просторији са ваздухом.
У случају пожара изнети боцу са ТНГ-ом на отворено, а ако је боца са
ТНГ-ом остала у
просторији где је пожар, упозорите на то руководиоца ватрогасно-спасилачке јединице. Услед
развијања топлоте у пожару, садржај боце ће се загрејати и може доћи до експлозије. Течни
нафтни гас из боце не сме се претакати у резервоаре за ТНГ возила, јер то може бити врло опасно
по онога ко то ради и његову околину (уосталом данас постоји разграната мрежа гасних станица
за точење ТНГ-а).
-

Боце се не пуне на станици за аутогас. Зашто?
У боце не треба сипати ТНГ на пумпи за аутогас. У сваку боцу како је већ речено
номинално стаје 10 кг или око 17 литара ТНГ-а. Боце за пропан-бутан се пуне по тежини и за
њихово пуњење се граде посебна постројења такозване пунионице.
На резервоарима за аутогас постоји сигурносни вентил који дозвољава пуњење до 80%
запремине. Ово је због тога што ТНГ испарава на повишеним температурама па уколико нема
простора, ако је боца за ТНГ напуњена до врха, поменутих 20 кг, онда нема простора за ширење
парне фазе и долази до деформације боце. Самим тим безбедност боце се смањује.

Пре дужег одсустовања из просторија, треба затвори течни нафтни гас на главном
прикључном вентилу боце за ТНГ. Пре дистрибуције течном нафтном гасу је додат вештачки
мирис, како би се испуштање изван инсталације или боце могло осетити мирисом. Уколико се
осети присуство течног нафтног гаса у просторији (по мирису), знак је да течни нафтни гас
неконтролисано истиче. У том случају не сме се палити електрично осветљење, упаљач, шибица
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или друга средства за паљење, већ је потребно отворити прозоре и врата ради проветравања
просторије, а након тога проверити исправност спојева на целој гарнитури потрошача течног
нафтног гаса премазивањем сапуницом сумњивих места.

Уколико неки од спојева покаже мехуре, знак је да на том месту излази течни нафтни гас.
Ако сам корисник не може да спречи излажење течног нафтног гаса из боце, дужан је да одмах
исту изнесе ван зграде и позове стручњака-дистрибутера течног нафтног гаса да уочене
неправилности отклони.
Код земне бое са ТХГ-ом поступити на следећи начин
Одговор на ово питање занимаће многе који у стану или кући, имају неки уреёај (шпорет,
пећ, агрегат) који користе за свој рад ТНГ-ом. Надамо се да нећете морати више да зовете у помоћ
комшије, пријатеље или скупе мајсторе да би ти заменили боцу са ТНГ-ом. Поћићемо од тога да
имате боцу са ТНГ-ом пред собом и да сте већ имали прилике да је погледате, бар из знатижеље.
1. Први и најважнији корак је да увек проверите да ли је боца коју треба заменити
затворена, тако и она коју желите да замените. На врху, унутар заштитника (који
уједно служи и за ношење боце), налази се вентил. На рукохвату вентила увек има
исписан смер и правац затварања и отварања протока течног нафтног гаса. Запамтите:
ако из неког разлога нисте у могућности да прочитате ознаке на вентилу, онда морате
да знате да се вентил (гледан одозго) увек отвара супротно од кретања казаљке на
сату, а затвара у правцу кретања казаљке на сату.
2. Затворити вентил на боци коју треба заменити, окретањем рукохвата вентила у смеру
казаљке на сату,
3. Одвити матицу регулатора, окретањем у смеру казаљке на сату,
4. На пуној боци проверити да ли је вентил затворен, окретањем рукохвата вентила у
смеру казаљке на сату,
5. Одвити слепу навртку окретањем у смеру казаљке на сату,
6. Проверити заптивку на регулатору притиска (треба да буде неоштећена и исправно
намештена), завити матицу регулатора на пуну боцу у супротном смеру од казаљке на
сату. За следећи корак треба да имате виљушкасти кључ број 27 или подешавајући,
такозвани француски кључ, а могу се употребити и клешта „папагајке˝. Овако
опремљени треба да одврнуте већ постављено одводно црево са регулатором притиска
на искоришћеној боци, а са нове, некоришћене, одвити заштитну матицу (поклопац).
Треба обратити пажњу: у овом случају, и навој црева и навртка (поклопац вентила),
се одврћу и заврћу супротно од конвенционалног смера.
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Значи, гледајући на вентил, одвртање се одвија у правцу кретања казаљке на сату, а
завртање у супротном. Ово је правило које важи за све боце са запаљивим гасовима,
постигнуто меёународним договором о складиштењу запаљивих гасова, јер се сматра да је
природни покрет руке за одвијање навоја у смеру супротном казаљке на сату. Да би се
„природно˝ избегло, првенствено због деце и нестручних особа, ово је правило
установљено као такво.
1. Отворити вентил на боци окретањем рукохвата вентила у супротном смеру од казаљке
на сату Након ослобаёања навоја вентила, на обе боце, пажљиво прислони навој
одводног црева на навој пуне бутан-боце, да би заптивна гума, која се налази на навоју
регулационог вентила, правилно налегла. Значи, заптивна гумица мора да прионе
равно, а тек након тога приступити завртању, како смо рекли у „необичном˝ правцу
супротно кретању казаљке на часовнику и то за почетак руком !!!. То треба радити
постепено све док се не осети слабији отпор.
2. Након тога алатом полако треба дотегнути до оног тренутка када се осети јачи отпор.
Никада не притежите прејако да се не би оштетила заптивна гума. Када смо већ код
одвртања и завртања, не заборавите да на искоришћену боцу вратите заштитни
поклопац (навртку), јер без истог боцу са ТНГ-ом неће примити приликом
куповине/замене нове.
3. У сваком случају, да би се проверила успешност ове операције, замешати смешу неке
сапунице и воде (мало веће концентрације) и премазати око навоја на вентилу, а затим
отвори вентил (супротно од кретања казаљке на часовнику). Уколико нигде не уочите
стварање балончића, на ободима навоја, операција је успешно обављена.
4. Боцу са ТНГ-ом, пажљиво вратити на место предвиёено за држање (унутар уреёаја или
поред). Празну и искоришћену боцу, сместити што даље од грејних тела, деце и
нестручних лица.
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3.

ОПАСНОСТ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КОД КОРИШЋЕЊА ТНГ-А

Боца са ТНГ-ом мора бити удаљена од потрошача најмање 1 метар како би се спречило
загревање гаса у боци и његово испаравање, повећање притиска и могућности експлозије док од
топлотног извора мора бити удаљена најмање 2 метра. Постављањем паравана од негоривог
материјала, који слабо проводе топлоту ово се растојање може смањити за 50% (изузетак ако је у
склопу штедњака у посебној комори). Из напред објашњених разлога опасно је ако је боца
изложена утицају сунчевог зрачења.
Боца и црево за довоёење ТНГ до потрошача не смеју се постављати близу осталих
топлотних извора. Она мора бити постављено на равно и чврсто тло тако да не би дошло до
превртања исте. Боца у употреби треба да стоји у усправном положају. Ако се боца налази у
положеном стању, тада из ње, према потрошачу иде ТНГ у течном стању уместо у гасовитом, што
ствара већу опасност за појаву пожара и експлозије, па таква употреба у принципу није
дозвољена.
Празна боца са ТНГ-ом је опаснија од пуне, јер се у њој и даље налази извесна количина
запаљивог течног нафтног гаса. Тај гас не истиче, јер је његов притисак изједначен са спољним
(атмосферским), али је и даље запаљив. Не држите плинску боцу на сунцу или поред извора
топлоте ни када је празна. У боци са ТНГ-ом увек постоји извесна количина ТНГ-а, па са
порастом температуре расте притисак у боци.
У пословним просторијама запремине до 70 м³ може се држати само једна боца ТНГ-а
капацитета пуњења до 10 кг, а на сваких даљих 50 м³ запремине још по једна боца.
Боце са ТНГ-ом за кућну употребу се раде од високо квалитетних челика погодних за
дубоко извлачење, на боцама се раде свега два споја један који спаја две калоте а други је део где
се уврће вентил и то се ради заваривањем . На свакој боци понаособ се раде сви могући прегледи
(ренген, ултразвук, хидропроба). Сама празна тежина боце говори о томе колико се квалитетни
материјали користе.
Боце за ТНГ и регулатор притиска се атестирају на притисак од 30 бара и на савкој боци
постоји утиснут жиг са свим подацима и произведене су по стандарду ЕН-1442.
Највећа опасност од експлозија је немарност корисника који не поштују обавезу
периодичне замене елемената на плинској инсталацији - заптивача, гуменог цријева и регулатора.
Те три карике, ако нијесу сервисиране и прегледане, доводе до пробоја и цурења гаса, а тиме и до
појаве пожара. Треба редовно контролисати регулатор и гумено црево, визуелно и сапуницом и
променити заптивач када се мења празна боца.
При пуњењу свака боца са ТНГ-ом се проверава под притиском и добија налепницу што
гарантује како исправност боце, квалитет и квантитет, самог пуњења.
4.

ИНСТАЛАЦИЈЕ И БОЦЕ СА ТНГ-ОМ

Пожар у стану није нешто што се само другима дешава већ реална опасност са често
катастрофалним последицама. Зато је најбоље - не дозволити да се догоди.
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Према статистичким подацима, стари уреёаји и дотрајала електрична инсталација чести су
узрочници избијања пожара: у таквим случајевима може да доёе до загревања проводника у зиду
услед кратког споја, а самим тим и до катастрофалних пожара који се шире страховитом брзином.
Боца са ТНГ-ом такоёе представља потенцијалну опасност. Зато би требало уредно
мењати гумено црево измеёу гасног потрошача и ње, и проверавати исправност редукционог
вентила, како течни нафтни гас не би почео неконтролисано да истиче. У стабилној плинској
инсталацији налази се под притиском углавном земни гас-метан (ЛНГ) који је лакши од ваздуха и
приликом неконтролисаног излажења одлази у горње делове просторија. Течни нафтни гас
(смеша пропана и бутана) је два пута тежи од ваздуха, па у случају испуштања испуњава простор
од пода према таваници. То значи да ће, ако цури из боца или гасних инсталација, падати на под,
сливаће се у најнижа мјеста, отворе, шахтове, подрумске просторије. Испуниће их као што се
пуни базен водом, и то представља велику опасност од појаве експлозије.
Ако гаса у просторији има у већој концентрацији (измеёу ДГЕ и ГГЕ – пољу
експлозивности), само једна варница је довољна да изазиве експлозију и пожар.
Велики број људи је у заблуди када мисли да је највећа опасност од експлозије боце. То
јесте опасно али права опасност прети од истицање плина, стварања експлозивне смеше (измеёу
ДГЕ и ГГЕ – пољу експлозивности) и експлозије такве смеше. Треба рећи да боца сама од себе
неће експлодирати. То се догаёа кад је изложимо повишеној температури услед директног
излагања сунцу, држањем у близини неког извора топлоте или држањем боце на самом извору
топлоте (термоакумулационој пећи, шпорету итд.). Овакав случај се заиста догодио, лице криво за
несрећу претакало је плин из боце од 10 кг у свој аутомобил. Да би био ефикаснији одлучио је да
мало загреје боцу и поставио ју је на ТА пећ. Након неког времена, боца је експлодирала.
Неколико секунди после, догодила се још једна експлозија, много разорнија од прве. Тада је
експлодирала експлозивна смеша настала од ваздуха и ослобоёеног гаса из боце. Епилог - троје
погинулих и потпуно разрушена и изгорела кућа.
5.

КАКО УГАСИТИ ПОЧЕТНИ ПОЖАР

Од несреће се, нажалост, некад не може побећи. Шта предузети у таквим случајевима?
"У тим тренуцима не сме да вас ухвати паника. Присебност ће вам помоћи да реагујете на
прави начин, јер некад су секунде одлучујуће. Оно што треба да знате јесте следеће: само пожаре
са жариштем, као што су упаљени текстил, итисон, хартија, дрвени намештај или паркет, можете
гасити водом. Али, кад горе бензин, маст, уље, лакови, ТНГ и друге лако запаљиве течности и
гасови, као и електричне инсталације, никако их не смете гасити водом! Тада пре свега треба
искључити све осигураче или главни прекидач на разводном орману, како бисте прекинули довод
електричне енергије, а затим угушите пламен против пожарним апаратом типа С (прах), ЦО2
(угљен-диоксид) или НАФ које би требало имати у предузећу, радионици, пословном простору,
кући или стамбеној згради.
Уколико течни нафтни гас почне излазити под притиском из боце и запали се, не треба се
бојати јер неће доћи до експлозије. Треба заштитите руке и тело и затворити вентил на боци или
га угасити ПП апаратом ЦО2 или халоном, НАФ-ом. Након тога изнети је на отворени простор и
хладити само тело боце водом.
У случају да се упали уље у тигању никако га не смете гасити водом, ако немате ПП
апарат већ у тигањ сипајте кесицу соде бикарбоне, кухињску со, детерџент за прање судова или
веша или прекријте поклопцем или мокром крпом.
"Чим осетите дим, знајте да има и ватре и одмах реагујте. Не дозволите да се ватра
распламса. Али немојте се ни узалудно борити против стихије. Не играјте се ватром и не
покушавајте да је угасите ако је то већ велики пожар – пламен преко два метра, већ брзо
искључите осигураче, затворите прозоре и врата просторије која се упалила да се ватра не би
ширила, позовите ватрогасце на 93 (112) и одмах напустите зграду.
"Пожар је реална опасност у којој, поред велике материјалне штете, могу да се задобију
озбиљне повреде, па и изгуби живот". Узрочника који могу да изазову пожар је много, а у
осамдесет одсто случајева највећи кривац је човек. Нехат, непажња и заборавност заиста могу
скупо да коштају. Таквих примера је безброј. Рецимо, прилегли сте са цигаретом у руци; отишли
сте да се јавите на телефон, а пегла је остала укључена на дасци; изашли сте из куће или
пословног простора али оставили сте укључену грејалицу, заборавили сте да искључите решо на
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коме сте кували кафу, бацате опушке од цигарета у отворену корпу са папиром, остала вам је
упаљена цигарета на пепељари, оставили сте врело уље на плотни шпорета отишли до
комшинице, привремено стављате лицну на прегорели осигурач.
6.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
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ПРАЋЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ГАШЕЊА ИЗАБРАНИХ ПЕНИЛА ЗА
ОДРЕЂЕНА БИОГОРИВА
Iveta Marková 1, Jozef Lauko2
markova@vsld.tuzvo.sk, jozef.lauko@g4s.slovnaft.sk
РЕЗИМЕ
У раду са разматра ефикасност гашења пенила, припремљених од изабраних пена Moussol,
STHAMEX AFF F-15 и Schaumgeist-Omega 3/3. Пенило се наноси у складу са STN EN 1568-3 на запаљену
површину запаљивих течности, заправо биогорива. Услови за гашење су код сва три узорка задовиљени.
Schaumgeist се може користити за гашење све три врсте смеше горива и чисте биокомпоненте.
Кључне речи: пенило, ефекат гашења, био-горива

MONITORING THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF SELECTED FOAMS FOR
CHOOSEN BIOFUELS
ABSTRACT:
This paper deas with the extinguishing efficiency of foams, prepared of selected foam of Moussol,
STHAMEX AFF F-15 and Schaumgeist-Omega 3/3. The foam was applied according to STN EN 1568-3 to the
burning surface of flammable liquids, actually biofuels. Conditions of extinguishing were in all three samples
accomplished. Schaumgeist can be used for extinguishing all three types of fuel mixture and pure biocomponent
Key words: foam, extinquishing effect, bio-fuels

1.

INDUCTION

The principle of foam fire extinguishing resulta from partly or complete separation of reactive
stuffs – isolation. By this way it is achieved a significant reduction or termination of the reaction rate.
The reaction is aborted by absence of some reactive stuff in the combustion zone (Chromek et al., 2009,
Chromek-Hlaváč, 2005, Chromek, 2005, Benedik et. al., 2010) Part of the extinguishing effect is a
separation of combustion zone from flammable liquids (flame separation) or from air. The extinguishing
substances include materials of inorganic and organic origins, which have to fulfill following conditions:
High specific heat, low thermal conductivity, Thermal stability, non-combustibility and Low
permeability for gases.
From liquid means that account above characteristics, foams are used. For extinguishing
purposes a good mobility and ability to spread over the surface is required. Explosives using to
extinguish flames from crude oil and gases are also an insulation method. When the explosion occurs, a
detonation wave ruptures a fountain and the space between upper and lower part is filled with explosive
products. Isolation period must be greater than time of burning the top of flame. Foam is not a chemical
individual. It is prepared on-site intervention. Nowadays, chemical substance of fuel is changed due to
addition of biocomponents. New fuels were originally named - biofuels and older foam typesdissolve on
their surface. Just a new group of foam concentrates comes to the scene; foam prepared from those
covers the surface of biofuels and does not fall apart.
This paper focuses on extinguishing efficiency of foams, prepared from aqueous solutions of
selected foam concentrates of Moussol, STHAMEX AFF F-15 and Schaumgeist-Omega 3/3 (Dr.
Sthamer Company), which were applied to the fire model B – flammable biofuels (by EN 2).
Brief description of foam concentrates
Sthamex AFFF 3% is foam forming extinguishing agent (Table 1) with surface active
components. It creates a water film on the surface of flammable materials, which cools surface of
combustible substance, protects foam from its degradation, prevents re-ignition. Sthamex quickly spreads
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across the surface of flammable material, has good wettable effects and relatively short time of
extinguishing.
Moussol APS is the foam forming extinguishing agent type AFFF (Table 1) that is alcohol
resistant. It contains surface active fluorine and polymer stuffs, which create a polymer and a water film,
rwespectively. These specially prevent re-ignition and are resistant against polar or non polar liquids, but
also against hydrocarbons with strong foam desintegrated effect. Moussol is very fast flowing, is oilrepelling and has very good wetting qualities with short extinguishing time. It is used in chemical,
petrochemical and pharmaceutical industry, aviation and shipping, in manufacture of plastic and
industries using recyclable materials. Moussol APS can be applied to fires of polar and non polar
hydrocarbons strongly disintegrating foam, solvents (amines, ethers, esters, MTBE) and to solid material
fires (plastics).
Schaumgeist 3% belongs to proteinaceous foam forming extinguishing agents produced on a
natural basis. It features by adhesion to the flammable materials, it is stable and heat resistant, fast
flowing, and the created foam layer is gastight. Schaumgeist is used in chemical and petrochemical
industry and in shipping. It extinguishes fires of hydrocarbons do not disintegrating foam and fires of
solid materials. More information about foam agents are in Markova et. al (2010).
Liquid motor fuels and biofuels
Liquid motor fuels used in the vast majority of motor vehicles, boats, aircraft, machinery and
equipment with internal combustion engines are made from petroleum by fractional distillation or
cracking. Liquid motor fuels can be divided according to how the engines burn into two basic groups:
11. motor fuels for spark ignition engines – motor and aviation gasoline, oil, kerosene, liquefied
petroleum gas (LPG), liquefied natural gas (LNG), alcohols (methanol, ethanol), ethers with
five or more carbons (methyl tertiary butyl ether – MTBE, ethyl tertiary butyl ether –
ETBE),
12. motor fuels for diesel engines – diesel fuel, methyl esters of fatty acids (rapeseed oil) and
mixed with diesel fuel.
Gasoline
Gasoline is a liquid mixture of volatile hydrocarbons (mostly alkanes, cycloalkanes, aromatics
and olefins) and additives (benzene and isooctane), which improves its properties as a fuel [16]. Gasoline
is used as fuel for most petrol engines. Natural gasoline is most often produced by the fractional
distillation from petroleum, in which distillates are captured separately at different temperatures (Darwin,
1995) (gasoline distillation range 30-210 ˚C). After distillation and sulphur removal followed next
technological processes to produce components with high octane number, which are blended in
appropriate proportions to the final product (Friedman, 1991).
Naphtha
A mixture of liquid heavier vaporizable hydrocarbons with other additions is called diesel fuel.
Stir in the produce of two components, namely kerosene with distillation range of 160-260 °C, and gas
oil distilling at 250-360 °C. Naphtha so produced contain relatively large amount of sulphur compounds
which are removed by hydrogenation (hydrogenation sulphur removal). Depending on what fraction of
naphtha prevailing we distinguish summer type of naphtha (composed mainly from gas oil) and the
winter type of naphtha (contains large amounts of kerosene fraction). The usual number of carbon atoms
in different molecules of hydrocarbons forming base of mixture is between 10 to 22 (Darwin, 1995,
Matějovský, 2005).
Alternative fuels (bio fuels)
Fuel consumption has continued balanced value, thus increasing interest in bio fuels as
renewable sources of energy for petroleum products (Malca a Freire, 2006). The EU adopted Directive
2003/30/EC to promote use of bio fuels in transport. Bio fuels are liquid or gaseous fuels produced from
biomass such as agricultural crops (sugar cane, sugar beet, corn, straw, wood), materials of animal origin,
urban waste and agricultural an forestry feedstock. For transport bio fuels can be converted into wide
spectrum of plant and animal origin materials – sugar cane, sugar beet, corn, straw, wood and also
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residues of plant and animal production (Persson, 1994). In general, bio fuels are distinguished (Malca a
Freire, 2006):
13. first generation (produced from sugar, starch, vegetable oil derived from plants like sugar
cane, beet or animal fat) most important bio fuels of this generation are bio ethanol and bio
diesel (bio naphtha),
14. second generation (produced from lignocellulose’s, respectively woody sources, whether
through new technology converting biomass to liquid fuel (BTL – biomass-to-liquid). Many
of these types of bio fuels are under development.
15. third generation (made from water algae most of seaweed). Algae are easy cultivation, high
yield (produce 30 times more energy from acre than plants grown in soil) and as starting
product is used for bio fuel production (Dlugogorski et al., 2006), which are biodegradable.
Currently, EU Directive 2003/30/EC on promotion of bio fuels and other renewable fuels for
transport are identified ten types of bio fuels (bio diesel, bio ethanol, bio-gas, bio-methanol, bio-dimethyl
ether, bio-ETBE (ethyl-tertiary-butyl ether), bio-MTBE (methyl-tertiary-butyl-ether), synthetic bio fuels,
bio-hydrogen and pure vegetable oil).
Bio ethanol
Bio ethanol is a highly octane fuel made from renewable raw materials. It is the ethanol (ethyl
alcohol, alcohol, spirit) produced by alcoholic fermentation technology of biomass – usually from a
plants containing more starch and carbohydrates. Besides plants containing starch such as corn, wheat
and potatoes are the most common raw material used sugar cane and sugar beet (Persson, 1994).
Produced ethanol can be used directly in internal combustion engines as fuel. In practice, however, pure
ethanol is not used, but is blended into conventional petroleum fuels in quantities of 5 % to 10 %. Using
ethanol increases octane number and reduces the emissions of CO2.
Bio diesel
Bio diesel is a natural and renewable fuel based primarily on non-petroleum basis. It is produced
based on vegetable oils (mainly rapeseed oil) or animal’s fats. Technically, bio diesel is a methyl ester of
vegetable oil known as RME (rapeseed methyl ester) [26] [29]. Methyl ester but is itself only one
component of bio diesel, which means the fuel blend containing about 31 % RME and diesel fuel is the
residue (Rešetár, 2003). RME is a clear liquid, without impurities, coloured in yellow and insoluble in
water. It is a combustible liquid III. hazard class, not include PCB (poly chloral biphenyl) or substances
containing heavy metals (Ročenka HaZZ, 2008, 2009).
Bio-MTBE
Methyl-tertiary-butyl ether (MTBE) belongs to the oxygen compounds, which have found
application as an ingredient in the fuel due to its low manufacturing costs. The most commonly blended
into unleaded gasoline at a concentration of 10-15 % vol. MTBE has a strong ethereal odour and taste
and is soluble in water (Kalousek, 1999). It is produced by reaction of methanol and isobutylene (Fig. 1
and 2).

Fig. 1 an equation preparing MTBE (Tuška, 2009)

Isobutylene reacts rapidly with methanol than with water (dissolved in methanol, the better), so
MTBE is easier to prepare than TBA (Fig. 2) (Tuška, 2009).
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Fig. 2 Dehydration TBA to pure isobutylene (Tuška, 2009).

Bio-ETBE
Ethyl-tertiary-butyl-ether (ETBE) is an oxygen fuel that can be mixed with gasoline to create
fuel for combustion environmentally friendly in so far as pure gasoline. Bio-ETBE (C6H14O), there is a
reaction of ethanol (43 %) and isobutylene (57 %) in the presence of heat and catalyst. Because the
ethanol base has good mixing properties to increase the octane number and control of volatility of motor
fuel. The processes of production of ETBE and MTBE are similar, although the reaction rate and
production conditions are different ((Handbook of fire Protection Engineering, 2002) (Fig. 3).

Fig. 3 Chemical production process ETBE (Handbook of fire Protection Engineering, 2002).

Three test models of fire class B were made for experimental measurements. The mixture of
gasoline and biocomponet (ETBE) in selected concentration and pure biocomponent ETBE was used as a
fuel.
Following mixtures of fuel were used in the experiment:
- gasoline with biocomponent ETBE in concentration 2% and 4%, 10 % and
- fuel component – biocomponent ETBE
Currently, the fuel consumption is increasing, the interests in biofuels as renewable energy
sources for oil products are increasing too (Darwin, 1995). Most of motor fuels are produced from crude
oil; its most important components are hydrocarbons. The European Union supports the using of
alternative motor fuels based on vegetable oils and alcohols, synthetically prepared fuels from coal and
tar, oil sands, petroleum and natural gases and their mixtures with hydrocarbon fuels (Dlugogorski,
2006). European Union accepted the Directive 2003/30/EC to promote using of biofuels in transport.
Directive requires that member states should replace 2 % of diesel fuel and gasoline with biofuels in
2005 and by 2010 this promotion shold increase to 5.75 %.
Biofuels are liquid or gaseous fuels produced from the biomass such as agricultural crops (sugar
cane, sugar beet, corn, straw, wood), materials of animal origin, urban waste and agricultural and forestry
semifinished products. A wide spectrum of plant and animal origins – sugar cane, sugar beet, corn, straw,
wood and residues of crops and animal products can be converted into the transport biofuels. Biofuels
can replace conventional fuels in vehicle engines – either wholly or partly as a mixture (Darwin, 1995).
The EU Directive 2003/30/EC to support biofuels and other renewable fuels for transport distinguish 10
types of biofuels (biodiesel, bio-etanol, bio-gas, bio-methanol, bio-dimethylether, bio-ETBE (ethyltercio-butyl-ether), bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether), synthetic biofuels, bio-hydrogen and pure
vegetable oil).
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2.

EXPERIMENTAL PART

The utility water was used to prepare an aqueous solution of foam concentrates (there was also
density measured according to appropriate normative procedure). Aqueous solutions of foam
concentrates were prepared from three types of foam concentrates in concentration recommended by
producer (Moravec, 2009).
The foam for testing an extinguishing efficiency is prepared from aqueous solution of foam
concentrates pursuant to STN EN 1568-3. Following foams were used for the experiment:
16. Foam from aqueous solution MOUSSOL APS in concentration 3%
17. Foam from aqueous solution STHAMEX AFF F-15 in concentration 3%
18. Foam from aqueous solution SCHAUMGEIST-OMEGA 3/3 in concentration 3%
The extinguishing efficiency test of foam concentrates is carried out according to EN 1568-3,
Annex J. Testing is performed under this Annex in a small amount of fuel and it can be used to verify the
quality of used foam concentrate (Marková et al, 2010).
Test model of fire class B is a circular brass fire vessel with conical bottom and lathed rim edge
by EN 1568-3 (Moravec, 2009, Marková et al, 2010)
3. RESULTS OF MONITORING THE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF FOAMS
BY DR. STHAMER
The system of experiment evaluation: Monitoring the time of extinction
Standard STN EN 1568-3 defines three time values for evaluation of experiment results:
19. Time marked T1 (s): time from beginning the foam aplication to 90% of control, i.e. to 90%
coverage of fire (class B) area by foam;
20. Time marked T2 (s): time from beginning the foam aplication to 99% of control, i.e. to 99%
coverage of fire (class B) area by foam;
21. Time marked Tz (s): time from beginning the foam aplication till full extinguishing of fire
(class B) area by foam.
Individual fire areas to be covered the with foam are shown in figure 39, where S90 is a coverage
of fire area by foam in the time T90, S99 is a coverage of fire area by foam in the time T 99 and SUZ is a
coverage of fire area by foam in the time TZ, i.e. it is a coverage of fire area in whole vessel (more
information are in Moravec, 2009, Markova et al, 2010).
The time of re-ignition TSZ was registered after extinguishing a test fire model. This time is a
time that elapses between ignition of re-ignition container located in the centre of fire vessel until a full
restoration of burning in fire vessel (Moravec, 2009, Markova et al, 2010)..
Measurement results of testing the extinguishing efficiency of foam from concentration
aqueous solution Moussol APS, STHAMEX AFF F-15 in concentration 3% and
SCHAUMGEIST OMEGA 3/3 in concentration 3% for fuel
Measurement results of testing the extinguishing efficiency of foam prepared from aqueous
solution Moussol APS in concentration 3% for fuel gasoline with biocomponent ETBE in concentration
2% are possible to evaluate: At the time 15 seconds there is 90 % coverage, but then after 13 seconds
there is 99% coverage. Slow down process may be caused by an excessive amount of vapour. Full fire
extinguishing is in time 31 seconds (Table 1, Figure 4). Measurement results of testing the extinguishing
efficiency of foam from aqueous solution Moussol APS in concentration 3% for fuel gasoline with
biocomponent ETBE in concentration 4% can be characterized: The 90% of fire control occurs within 12
seconds and the 99% of fire area is covered in further 4 seconds. Full fire extinguishing comes in time 28
seconds.
Results are presented in the Table 2, where time differences for extinguishing with the same
foam specified for biofuels and pure biocomponent are very interesting. The value time dispersion ΔT is
a difference between T1 and TZ, it reflects a final phase of foam aplication, i.e. 90% covered area of fire
with foam until full extinguishing. The given values for each fuel samples are different. These
differences are decreasing with increasing percentage of biocomponent.
The largest results stabilization is positively by extinguishing of net biocomponent, where value
dispersion is minimal 4 seconds – time dispersion 10-14 s between time T1 and TZ (it means 90% of
covered area with foam untill full extinguishing).
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The resulting time of extinguishing for fuel mixture with biocomponent is relatively comparable
and it is lowest (28 seconds) in 4% sample. It is decreasing by half for pure ETBE. In sub-experiment, it
can be noted that foam Moussol is the best choice for extinguishing of fuel mixture and ETBE 4% (Table
1).
The result of comparison between Moussol and Sthamex AFFF F-15 is different. The full
extinguishing time in the sample of fuel mixture with ETBE is in all three samples the same – 30
seconds. Difference arises only in the course of extinguishing mechanism. Time T 1 is only 13 seconds for
sample of fuel mixture and ETBE 4%, consequently an aplication is delayed and resulting time is the
same as in other samples. Full extinguishing time with Sthamex AFFF F-15 for ETBE sample is
increased by 6 seconds in comparison with foam Moussol (Table 1).
Table 1: Results of monitoring the extinguishing efficiency of Moussol, STHAMEX AFF F-15 and SchaumgeistOmega 3/3 for fuel mixture (2, 4 and 10% share of biocomponents) and pure biocomponent ETBE

Fig. 4.: Picture of extinquishing of biofuel by choosen foams (Moravec, 2009).

In sub-experiment, it can be noted that foam STHAMEX AFFF F-15 is proper for all fuel
mixtures, the process is different only in extinguishing of fuel mixture and ETBE 4%. STHAMEX AFFF
F-15 is the best for extinguishing a pure biocomponent ETBE, which extinguishing time is the shortest
one (20 seconds).
It seems that Schaumgeist-Omega 3/3 is inappropriate for extinguishing of fuel mixture and
ETBE 10%, because the time of full extinguishing is 47 seconds, which is almost double in comparison
with Moussol and Sthamex. Extinguishing time of pure biocomponent ETBE is significantly increased,
too. But it is necessary to note, that experiments with Schaumgeist-Omega were realized at a flow rate
0.75 kg/min and other foams had flow rate 1.62 kg/min. If we accept this fact, it should be assumed that
foam spread will be slower at reduced flow rate; that is reflected in results. It is not possible to halve
these results, because the foam flow is not double reduced.
In sub-experiment, it can be noted that foam Schaumgeist-Omega 3/3 is most proper for
extinguishing of fuel mixture and ETBE 4%.
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4.

DISCUSSION

Comparison between the used types of foams for mixture samples,, GASOLINE + ETBE 2%“
It is presented in the figure 5. Full correspodence of extinguishing the fuel mixture,, GASOLINE
and ETBE 2%“is almost in all tested foams the same. Full extinguishing time is around 30 seconds and
shortest extinguishing time was reached by STHAMEX.

FUEL MIXTURE,, GASOLINE + ETBE 2%“
Schaumgeist-Omega 3/3

Sthamex AFFF F-15

MOUSSOL

35

TIME (s)

30
25
20
15
10
5
0
90% of control
(s)

Full extinguishing
(s)

99% of control
(s)

Time dispersion (s)

Figure 5: Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for mixture
GASOLINE + ETBE 2%

Comparison between the used types of foams for mixture,, GASOLINE + ETBE 4%“ is
presented in the Figure 6. The full extinguishing time is relatively corresponded in aplication of all foam
types to fuel mixture,, GASOLINE + ETBE 4%“ (approximately 30 seconds). The shortest extinguishing
time was reached by Moussol (28 seconds) (Figure 6).
FUEL,, MIXTURE GASOLINE + ETBE 4%“
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Full
extinguishing (s)

Time dispersion (s)

Figure 6: Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for mixture
GASOLINE + ETBE 4%

Comparison between the used types of foams for mixture,, GASOLINE + ETBE 10%“
Results are presented in the Figure 7. There is an ideal correspodence of curves obtained from
results of foam Sthamex and Moussol. Extinguishing time is 30 seconds. The foam Schaumgeist is
beyond of results about 17 seconds.
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FUEL MIXTURE,, GASOLINE + ETBE 10%“

TIME (s)

Schaumgeist-Omega 3/3

Sthamex AFFF F-15

MOUSSOL

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
90 % of control (s)

99 % of control (s)

Full extinguishing (s) Time dispersion (s)

Figure 7: Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for mixture
GASOLINE + ETBE 10%

The foam aplication on pure biocomponent ETBE is presented in tthe Figure 8. There is a
biggest dispersion of results. Sthamex and Moussol have the same starting point – foam aplication to
90% of fire coverage but consequently Moussol extinguishes fire model in shorter time 14 seconds. All
monitored times for Schaumgeist foam are significantly higher in comparison with previous two foams.
FUEL – ETBE 100%
Schaumgeist-Omega 3/3

Sthamex AFFF F-15

MOUSSOL

30

TIME (s)

25
20
15
10
5
0
90 % of control (s)

99 % of control (s)

Full extinguishing
(s)

Time dispersion (s)

Figure 8 Comparison of resulting times for monitoring the extinguishing efficiency of foam for sample ETBE
100%

The obtained results are comparable only by Sthamex and Moussol, because they have the same
flow rate and their consumption was relatively comparable. Sthamex and Moussol have differences only
in extinguishing of pure biocomponent ETBE, where the quantity of used Moussol is by a third smaller.
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5.

CONCLUSION

On the basis of experiments – extinguishing of class B fire models with used foam, prepared
from aqueous solution of foam concentrates can be concluded the following conclusions:
- The foam consumption of Sthamex and Moussol in concentrations 2, 4 and 10% is
comparable. However, the consumption of Moussol at extinguishing of pure biocomponent
ETBE is by a third lower, which could be due to its alcohol resistance. The consumption of
Schaumgeist foam can not be compared with previous two foams, because it foam flow was
smaller.
In conclusion, following statements can be noted:
- We can advise all three foam types for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE 2
%;
- Moussol is most advisable for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE 4 %;
- Sthamex and Moussol are advisable for extinguishing a fuel mixture GASOLINE + ETBE
10 %;
- Moussol is most suitable for extinguishing a pure biocomponent ETBE;
- Schaumgeist can be used for extinguishing all three types of fuel mixture and pure
biocomponent.
In modern industry produces and uses large amounts of liquids and materials, many of which are
flammable or explosive. Therefore, the failure to respect their physical and chemical properties may lead
to fire, explosion or accidents. These properties of liquids are therefore necessary to take into account
when designing the processes, the rationalization and intensification of production facilities, as well as
their storage, handling and transport.
This work was within the grant project No. 1/0483/08 as a result of research author`s for the
considerable benefit of agency VEGA – SR.
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УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ОБАВЕШТАВАЊА О ПОЖАРУ ПУТЕМ ЅМЅ
ПОРУКЕ
Љубица Крњаић1, Ивана Пејачки2, Јелена Павић³
РЕЗИМЕ
Овабештавање ватрогасне јединице о пожару најчешће се врши телефоном, али лицима са
поремећајем говора и глувим и наглувим лицима такав вид комуникације није могућ. Како разговор измеёу
дежурног ватрогасца и тих лица не би обезбедио потребне информације, неопходно је изнаћи решење за
превазилажење овог проблема. Савремена техничка средства за комуникацију би могла послужити за
обезбеёивање услова лицима која имају одреёених тешкоћа у комуникацији телефонским путем, да изврше
дојаву пожара, односно да о пожару обавесте ватрогасну јединицу ЅМЅ поруком.
Кључне речи: Дојава пожара, ЅМЅ поруке, глува и наглува лица, лица са поремећајем говора.

INTRODUCTION OF FIRE NOTIFICATION SYSTEM VIA SMS
ABSTRACT
The Notification of a fire to the Fire Brigade is usually done by telephone; but for people with Hearing
Disorders and Deafness or Speech Disorders, that kind of communication is not possible. As the conversation
between the firefighter in charge and those entities would not provide sufficient information, thus there is the
necessity for finding a solution to overcome this problem. Modern means of communication could be used in order
to provide a solution for those that have difficulties in communicating by telephone, to warn about fire, i.e. to
inform the fire brigade by a SMS.
Key words: Fire Alarm, SMS, Deaf and Hard Hearing Persons, Persons with Speech Impediment.

1.

УВОД

Ризик од појаве пожара је присутан на сваком месту и према сваком човеку. Ипак, нису
сва лица у могућности да о уоченим опасностима па и о пожару, самостално обавесте надлежне
службе, што је не само законска обавезе већ један од изузетно важних предуслова за безбедност.
Како су последице пожара, поред низа других елемената, у директној вези и са временом
слободног развоја пожара, ваажно је да то време буде што краће. Дакле, потребно је обезбедити
услове за рано откривање пожара и за благовремено предузимање других радњи на гашењу
пожара и спасавању.
Овим радом се жели указати, с једне стране на проблеме са којима се сусрећу лица са
поремећајем говора и глува и наглува лица, и са друге стране, на добре и лоше стране развоја и
употребе нових техничко-технолошких достигнућа.
Приликом дојаве пожара потребно је ватрогасној јединици дати податке о локацији и
обиму пожара, о угрожености људи, животиња, имовине и животне средине и друге информације
које могу користити ватрогасцима како би акција гашења била што ефикаснија. Поред панике
којој су, у већој или мањој мери, изложена сва лица која се наёу у непосредној близини пожара,
лица са поремећајем говора и глува и наглува лица, нису у могућности да о пожару обавесте
ватрогасце. С тога је потребно изнаћи, истражити и обезбедити могучност да и та лица могу
самостално да дају информације о пожару ватрогасцима и да од ватрогасаца добију инструкције
како да даље поступају.
Податак да у Србији има више од 100000 наглувих и око 30000 глувих лица, обавезује,
како државне органе, тако и стручњаке из заштите од пожара да створе услове који ће омогућити
брзу, јасну и потпуну комуникацију измеёу ватрогасаца и ове социјално рањиве групе.
Размишљања са жељом да се допринесе обезбеёивању услова за омогућавање глувим и
наглувим лицима и лицима са поремећајем говора да самостално изврше дојаву пожара
1

Ватрогасни савез града Новог Сада, Нови Сад, Јована Суботића 11
Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре „EcoFire“, Нови Сад, Коло српских сестара 23
³“SANDROCK“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића 4а
2
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(обавештавање ватрогасне јединице о пожарау), родила су идеју увоёења система обавештавања о
пожару ЅМЅ поруком, али не само њу. Такоёе, повезивање ручних јављача у стамбеним зградама
(или становима) са ватрогасном јединицом, омогућило би брзо и једноставно „упућивање сигнала
о пожару“ ватрогасцима.
Оспособљавање ватрогасних јединица за пријем ЅМЅ порука и обука ватрогасаца за
успостављање оваквог вида комуникације, био би само први корак. Даље би следила обука
ватрогасаца за воёење конверзације са лицима која имају проблема у остваривању комуникације.
Познавање знаковног језика и овладавање гестовним говором, ватрогасцима као и другим
службеним лицима из различитих институција, омогућило би да у свим приликама па и у случају
пожара, буду истински сервис свих граёана.
Истовремено оспособљавање граёана, а посебно ове социјално рањиве групе, за
спровоёење заштите од пожара и за поступање у случају пожара, допринело би већој пожарној
безбедности људи и материјалних добара и заштити животне средине.
2.

ЅМЅ ПОРУКА У ФУНКЦИЈИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Да би лица која имају отежану комуникацију, која имају одреёене тешкоће при изговору,
која не чују или слично, могла извршити дојаву пожара, потребно је увести нове системе,
опремити ватрогасне јединице, оспособити ватрогасце и обучити граёане да се служе тим новим
системима.
Такоёе, као веома сложено и важно питање, треба истаћи уопште успостављање сарадње и
воёење комуникације измеёу чујућих и глувих лица. Не ретко, по сазнању да је особа глува,
чујући људи се повлаче и одустају од даље приче, на шта глуви реагују тако што их лако одбацују
јер се не труде да причају полако, разговетно, једноставно и правилно.
Овом питању се до сада није посвећивала већа, односно потребна пажња. Будући да
најчешће посвећеност неком питању зависи од личног „додира“ са тим питањем, а остварење
резултата од личног утцаја и друштвене моћи, непосвећивање пажње овом питању може се
објаснити чињеницом да од око 7% граёана која имају проблем са комуникацијом, нема свог
представника на некој од функција у органима власти на нивоу Државе али ни у локалној
самоуправи, што значи да нема ко да се бори за остваривање њихових права и интереса. Меёутим,
интензивнији рад са граёанима на примени новог Закона о заштити од пожара, допринео је да и
стручна али и граёанска јавност посвети нешто више пажње пожарној безбедности. Усмеравању
пажње и повећању страха од пожара, допринели су и пожари који су се догаёали у неколико
последњих година, у којима је било и људских жртава. Увоёење нових система и остваривање
квалитетније комуникације измеёу ватрогасаца и граёана, омогућило би ефикаснији рад
ватрогасних јединица али и веће учешће граёана у заштити и самозаштити.
Као могућа препрека увоёењу нових система, појавиће се безразложно опште противљење
увоёењу новина, које мање или више подразумевају промене неких навика, промене у
досадашњем раду и понашању.
Обзиром на материјалне услове у којима раде ватрогасне јединице, за очекивати је да се
одлагање увоёења нових система оправдава и недостатком финансијских средстава.
И поред несавршености техничких система, увоёење система дојаве пожара ЅМЅ
поруком, може подстаћи и на друге активност којима би се допринело развоју и унапреёењу
заштите од пожара.
2.1. Предности ЅМЅ поруке у односу на телефонски разговор
Лица са поремећајем говора, глува и наглува лица, путем телефона не могу остварити
квалитетну комуникацију са ватрогасцима и не могу им дати потребне информације. Речи које би
ова лица изговарала, ватрогасцима би деловале као неозбиљно и реметилачко понашање неког од
неодговорних граёана и злоупотребу телефонског броја, те би прекинули везу односно разговор.
Свесни те чињенице, неки од њих не би ни покушавали да позову ватрогасце.
ЅМЅ поруком се ватрогасцима може доставити тачна локација пожара и сви други
потребни подаци.
Дежурни ватрогасац може вратити поруку, обавестити лице које је дојаву извршило да је
порука примљена и може дати инструкције односно упутство како треба да се понашају, односно
које мере и радње треба да предузимају до доласка ватрогасаца.
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2.2. Недостаци ЅМЅ поруке
Састављање и слање ЅМЅ поруке у којој би се налазили потребни подаци о пожару
захтева проток одреёеног времена. Ово се може сматрати значајним недостатком, обзиром да се
тиме омогућава слободно ширење пожара.
Постоји могућност да порука „залута“ односно, да буде прослеёена на неки други број.
Тако би лице које је дојавило пожар било у недоумици да ли је порука стигла до ватрогасаца или
не. Уколико би порука заиста отишла на неку другу адресу, изостао би или знатно продужио
излазак ватрогасаца на пожар што би последице пожара увећало.
2.3. Поступак увођења система дојаве пожара путем ЅМЅ поруке
На реализацији идеје да се лицима са поремећајем говора, глувим и наглувим лицима
омогући да ЅМЅ поруком обавесте ватрогасну јединицу о пожару, треба да ради тим стручњака из
разноврсних области, који ће:
- дефинисати захтев програмерима којим функцијама систем мора да удовољи;
- утврдити скраћенице или шифре чије коришћење скраћује време писања поруке, а
истовремено обезбеёује јасне и прецизне податке о пожару;
- обезбедити трајно снимање и чуванје свих података са долазних и одлазних порука;
- елиминисати могућност одласка поруке на нежељену адресу, или бар свести на
најмању могућу меру;
- предвидети могућност брзог утврёивања локације одакле порука долази;
- обезбедити прелазак са броја 93 на број 112 јединствени број за сва хитна стања када
доёе до успостављања овог броја;
- оспособити ватрогасце за рад на систему ЅМЅ порука;
- оспособити ватрогасце за комуникацију са глувима, за познавање знаковног језика и
употребу гестовног говора;
- оспособити лица са поремећајем говора, глува и наглува лица као и друге граёане за
коришћење система дојаве пожара ЅМЅ поруком;
- радити на превенцији и спречавању злоупотребе овог техничког решења од стране
провајдера телекомуникационих услуга и
- обезбедити перманентно одржавање, ажурирање и осавремењавање система.
Овакво укључивање стручњака из различитих области у рад на унапреёењу и развоју
система дојаве пожара, а тиме и бољој заштити од пожара, допринеће јачању свести шире
јавности о проблему ове социјално рањиве групе. Такоёе, овим пројекатом би се подстакла
иницијатива самих ватрогасаца за унапреёење начина комуникације са особама са посебним
потребама као и њихово укључивање у рад на унапреёењу комплетног система заштите од
пожара.
3.

ЗАКЉУЧАК

Из свега наведеног може се закључити да увоёење новог система дојаве пожара путем
ЅМЅ порука поред повећане заштите од пожара и последица дејства ватре, особама са наведеним
тешкоћама у комуницирању обезбеёује већу сигурност и душевни мир јер им омогућава да
сигурно и тачно изврше потребне радње у ситацијама опасности од, или самог настанка пожара.
Поред тога, овим пројектом се нуди решење веома битног, а у нас, чак занемареног
проблема, где би се опасност и штетне последице пожара, значајно смањиле.
За очекивати је да пројекат развоја и увоёења система дојаве пожара путем ЅМЅ поруке
буде подстрек за коришћење и осталих техничко-технолошких иновација и достигнућа у системе
заштите граёана, имовине и животне средине.
4.
[1]
[2]
[3]
[4]
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КОМЕНТАР НА ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД
ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ
Александра Марковић1
aleksandram@bezbednost021.com
РЕЗИМЕ
Задњих година Република Србија је усвојила Резолуцију о придруживању Републике Србије
Европској Унији као и Националну стратегију Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији.
У току 2010. године, донет је Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму. Без
обзира што је усвојено много важних закона и правилника, порасла је заинтересованост код Послодаваца
нарочито за овај Закон.
Коментари су различити, али се своди на то да ће веома мали број послодаваца моћи да обезбеди
просторију за пушење. Шта са запосленим који су пушачи? Пошто већина запослених који су пушачи, у
најблажем облику овакав Закон, без обзира на све његове позитивне стране, доживљава као немир, спрегу,
одузимање слободе одлучивања, тортуру и мобинг. Идеја овог рада је приближити пушаче непушачима и
Закону и обрнуто или просто да пронаёемо компромисно решење.
Кључне речи: закон, пушење, мобинг.

COMMENT ON LAW ON PROTECTION OF POPULACION FROM THE EXPOSURE
TO TOBACCO SMOKE
ABSTRACT
In the past couple of years Republic of Serbia adopted Resolution for Association of Republic of Serbia to
European Union as well as the National Strategy for accession of Serbia and Montenegro in European Union.
During year 2010, Serbian Parliament passed the Law on protection of citiyens from the exposure to
tobacco smoke, which has raised quite an interest among the employers and employees.
Comments vary, but generally it boils down to investment in room for smoking, which very few employers
will be able to carry out. What to do with smokers among employees? Since most employees who are smokers, in
its mildest form, this law see as a deprivation of liberty, restlessness, torture and mobbing, the main idea of this
paper is to get smokers closer to non-smokers and to the law, or simply said finding a common ground.
Key words: law, smoking, mobbing.

1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ
ДИМУ
Закон (2) је усвојен 5. маја 2010. године, а ступио на снагу 15. маја, након чега је остављен
прелазни период за прилагоёавање, који је истекао 11. Новембра 2010. године. Дакле, Законом је
дато нешто мање од шест месеци да се послодавци, али би требало рећи и запослени који су
пушачи припреме на примену овог закона.
Члан 6 овог закона каже: „Може да се одреди посебна просторија намењена искључиво за
пушење под условима прописаним овим чланом. Изнад врата или уз врата просторије за пушење
мора да постоји ознака: „Просторија за пушење”, као и број лица која у исто време могу бити у
просторији за пушење, у зависности од капацитета вентилационог система за пречишћавање
ваздуха. Испред улаза у просторију за пушење као и у самој просторији за пушење мора се
обезбедити да се у случају квара вентилационог система аутомацки појави ознака: „Забрањено
пушење због квара на вентилационом систему”.
Просторија за пушење мора бити затворена просторија у целини и са клизним вратима
која се морају самостално затварати, с тим да се затворени прозори и врата сматрају као део зида
те просторије.
Просторија за пушење мора бити опремљена вентилационим системом који је саставни
део просторије за пушење која је физички одвојена од другог вентилационог система, с тим да
1
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ваздух с дуванским димом из просторије за пушење несме да прелази у друге затворене
просторије које се налазе у том затвореном простору.
Ваздух из просторије за пушење несме да се рециклира, него мора путем вентилационог
система бити изведен у отворени простор.“ (2)
Кад се сагледа све ово, увиёа се да је потребно издвојити поприлична новчана средства,
којима би се обезбедила просторија за пушење описана чланом 6.. У сваком случају, када
Послодавац све то стави на папир, нарочито у време светске економске кризе, доёе до закључка
да му је најисплативије забранити пушење у свим просторијама, па ако треба и у кругу предузећа.
Веома мали број Послодаваца, уопште разматратa „прављење“ просторије за пушаче, по начину
прописаним чланом овог Закона.
2.

ИСТРАЖИВАЊА ВЕЗАНА ЗА ПУШЕЊЕ

Истраживање по методологији ESPAD-a спроводи се сваке четврте године и представља
важан корак у праћењу употребе цигарета, алкохола и других дрога меёу младима.
Резултати истраживања омогућли су планирање превентивних активности заснованих на
доказима, праћењу ситуације о употреби цигарета, алкохола и других дрога меёу младима у
Србији, као и пореёење резултата са резултатима у 42 европске земље.
Добијени подаци користе се и за развој стратегије како би се у будућности смањило
коришћење цигарета, алкохола и других дрога код младих.
Ово истраживање доприноси укључивању Србије у заједничке напоре које земље Европе
путем институција, као што су: Европски мониторинг центар за дроге и зависност од дрога –
EMCDDA, Европски градови у борби против дрога – ECAD, Помпиду група, Шведски савет за
информисање о алкохолу и другим дрогама – CAN, и други, улажу у превенцију злоупотребе
цигарета, алкохола и других дрога. (5)
Тако, према подацима Истраживања здравља становништва Србије, спроведеног 2006.
године, сваки трећи одрасли становник Србије пуши, док то чини 15, 5% младих узраста од 15 до
19 година. (5)
Из ових података можемо да видимо да се пушење третира исто као и алкохолизам и
дрога, дакле као зависност.
3.

ПУШЕЊЕ КАО ЗАВИСНОСТ

Иако је пушење болест, у друштву се несхвата као болест, јер неизазива непосредне
социјалне и психичке феномене као друге зависности. Пушење је проширено како у развијеним
тако и неразвијеним земљама. Данас је познато да пушење значајно оштећује здравље, скраћује
животни век и смањује квалитет живота, уништава посебно женско репродуктивно здравље.
Термин болест зависности означава трајну навику која је штетна за особу. Према томе,
зависност је хронична болест повезана са неком супстанцом која је изазива.
Супстанца која изазива тј. доводи до зависности узрокује такоёе и пратеће погоршање
физичког и психичког здравља особе. Физички, континуирана употреба неке супстанце доводи до
физичке зависности о тој супстанци. То значи, да ће се приликом прекида употребе те супстанце
појавити симптоми апстиненције.
Зависност о дувану је тешка зависност, ништа мање опасна од алкохола и дрога.
Пушење дувана је врло сложен проблем јер је уз чврсто укорењену навику најчешће
присутна физичка и психичка зависност, па пушачи који су одлучили престати пушити морају
паралелно водити три тешке битке.
Никотинска зависност
Зависност од пушења не нестаје преко ноћи. Она доводи до поремећаја на свим
подручјима приватног, пословног и породичног живота. Илузија је откривање чаробног средства
које би пушача трансформисало у непушача.
Никотински апстиненцијски синдром је познат многим пушачима који су покушали
или покушавају престати пушити. Он укључује жудњу за цигаретом, анксиозност,
раздражљивост, сметње сна, сметње концентрације, глад, тремор, вртоглавицу, знојење и друге
симптоме.
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-
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Приближно половина зависника од никотина постане раздражљива кад престане
пушити, а у првих неколико дана то се ни мало пријатно расположење демонстрира у
свом најгорем облику. Утешно је мислити како ће овај симптом нестати након три до
четири недеље, а у меёувремену се саветује упозорити породицу, пријатеље и колеге
на послу о могућим непредвидљивим променама расположења услед одвикавања.
Треба покушати избегавати конфликтне ситуације, а тамо где то није могуће,
једноставно попустити.
Немир је следећи симптом. Једнако висок постотак никотинских зависника у току
првог месеца одвикавања осећа депресију и тескобу. Психички зависан пушач пуши и
кад је напет, депримиран, љут, усамљен, кад се сусретне са неким проблемом, кад је
под стресом, кад му је досадно, укратко, у свакој ситуацији. Због тога цигарете постају
саставни део устаљених навика које се тешко решити.

Терапија одвикавања
Никотинска заменска терапија има задатак превенције, односно ублажења
апстиненцијских симптома. Сва доступна средства (никотински фластери, никотинске жвакаће
гуме, никотински спреј) делују на исти начин. Уз никотинску заменску терапију, као помоћно
фармаколошко средство показао се у процесу престанка пушења, делотворним Bupropion,
антидепресив, који се може ординирати и у комбинацији са никотинском заменском терапијом.
Како се ради о медикацији (уз индикације постоје и контраиндикације). Одлуку о примени морају
донети пушач и лекар заједно.
Зашто баш антидепресив?
Цигарете, нарочито у комбинацији са кафом, узрокују код пушача лучење хормона среће
(ендорфина). По престанку пушења смањује се количина ендорфина и почиње депресија.
Истраживања су наиме показала да се један део пушача, сусреће са озбиљним
депресивним потешкоћама. Већина је упозната са тим шта је то депресија и колико је дуготрајно и
мукотрпно лечење.
Само медикаментима неће се постићи одговарајући успех јер цигарете, уз физичку,
изазивају и психичку зависност које се пушачи морају ослободити сами или уз помоћ психолога.
Без обзира што је престанак пушења добар за тело, оно почиње да се буни и прави свакојаке
проблеме, само зато што сте одлучили да га лишите никотина. Терапија одвикавања од пушења
мора бити мултидисциплинарна, јер се:
- јавља иритираност, јер тело тражи никотин,
- малаксалост,
- несаница,
- кашаљ, суво грло, промуклост, јер се тело ослобаёа наслага које су блокирале
нормалан доток ваздуха у плућа,
- несвестица, јер тело добија више кисеоника,
- недостатак концентрације, јер је телу потребно време да се прилагоди недостатку
никотинског стимуланса,
- стезање у грудима, односно напетост због телесне потребе за никотином или бол у
мишићима због кашља,
- затвори, гасови, бол у стомаку, јер се варење успорава,
- глад, јер потреба за цигаретом може се помешати са потребом за храном,
- главобоље, које изазива вишак кисеоника и мањак угљен-моноксида у телу,
- кризирање за цигаретом,
- конфузија, и то не само као пад концентрације, већ као дезорјентисаност,
- депресија.
Све ово траје најчешће неколико дана, али може трајати и неколико месеци па и година.
Али све то наравно утиче на радну способност запосленог, долази дакле, до пада концентрације,
дезорјентисаности, смањене продуктивности рада, повећава се могућност повреда на раду као и
конфликтних ситуација измећу запосленог-пушача и шефа или колега.
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Корист никотина
Научници су утврдили да пушење, поред све штете, може организму донети и покоју
корист. Као што смо рекли зависност је повезана са допамином, који се производи у мозгу када се
осећате нарочито добро. Када запалите цигарету, ниво допамина расте, што ствара заштиту од
Паркинсонове болести. Истовремено, никотин повећава електронску активност мозга и
побољшава концентрацију. Већ годинама је познато да никотин помаже људима који пате од
Alchajmerove болести и шизофреније (Dr. Newhouse, U. of Vermont). Најновија истраживања
показују да помаже и код Tureovog синдрома (dr. Sandberga, University of South Florida)
4. ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И ЕЛЕМЕНТИ ЗАКОН
О РАДУ
Злостављање, у смислу овог закона, јесте свако активно или пасивно понашање према
запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или
представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља,
положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво
окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на
сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор (члан 1.).
(1)
У члану 10 Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду под тачком 1 и 2, дефинисан је начин на којим
се поштује достојанство запослених. (6)
На основу Закон о раду:
Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и
запослених, с обзиром на пол, роёење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено
стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне
обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско
стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. (3)
На основу претходно наведених чланова из закона о раду, као и из закона о спречавању
злостављању на раду, може се закључити да при заснивању радног односа послодавац не сме на
основу неког другог личног својства, потенцијалног кандидата за посао бирати на основу тога да
ли је/није пушач или непушач. Као што знамо задатак свих нас је да створимо пријатну и здраву
радну атмосферу, а не да се ради супротно, односно да се погоршавају радни услови или да се
доводи до тога да се запослени изолује.
5. ДА ЛИ ЈЕ ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ДУВАНСКОГ ДИМА
ИМА ЕЛЕМЕНАТА МОБИНГА ?
Као што смо на почетку рекли од тренутка када је ступио на снагу до почетка примене
Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, прошло је мање од шест
месеци. За велики број Послодаваца то је кратак временски период за прикупљање тј. издвајање
средстава за просторије за пушење, а уједно, кратак период да би сте од свих запослених пушача
„направили непушаче“.
Према декларацији Прве европске конференције о сузбијању пушења, одржане у Мадриду
1988 године, сваки пушач има право да добије подршку и помоћ да надвалада навику и зависност
о пушењу, а сваки граёанин има право да добије информације о свим последицама кориштења
дувана.
Такоёе, је раније наведено да одвикавање од пушења и апстиненционе кризе умеју и
углавном у већем броју случајева, и јесу врло непријатне, како за запослене пушаче тако и за
непушаче у њиховом окружењу (колеге, надреёене, породицу).
Значи запослени пушач у току свог осмочасовног радног времена да не би осећао
симптоме апстиненционе кризе мора да испуши шест до осам цигарета и на тај начин одржати
своју концентрацију на послу и на свом радном задатку, и самим тим смањи могућност
повреёивања ради пада концентрације, као и могућност жустрих расправа и вербалних или чак
физичких конфликта са надреёенима или колегама на послу.
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Проистиче да би запослени пушач, ком се онемогући пушење у току радног времена, због
апстиненцијалне кризе и већ свих пратећих попратних реакција због недостатка никотина, могао
имати честе промене расположења, низак праг толеранције, раздражљивост, агресивност,
анксиозност, па чак и депресивност.
Народски речено, првих неколико недеља или месеци (јер је све то индивидуално, како ће
и колико дуго код пушача трајати криза), колегама и надреёеним, ако желе да одрже пријатну
радну атмосферу, саветовало би се да запосленом на одвикавању иду „низ длаку“ или му се
склањају са пута.
У овом случају, понашање запосленог пушача, према другим запосленим слободно би се
могло назвати мобингом.
Такоёе и ситуација у којој и када би постојала просторија за пушење, простим рачунањем
би дошли до закључка да би пушач мога имати дужу паузу у току радног времена, па би се и ту
непушач могао осећати ускраћеним, да се прави разлика меёу запосленима итд.
Из позиције пушача, слика изгледа другачије. Он је принуёен, хтео или не, да мења своје
навике, односно да лечи своју зависност.
Осећа се као да су га сатерали у ћошак, неостављајући му могућност избора, да је неко
други одлучио уместо њега.
Радни простор доживљава као затвор, и уместо да размишља о послу, смишља начин, како
и где отићи кришом и запалити цигарету и да ли ће при том умаћи будном оку именованог лица за
контролу пушења.
Осећа се да ради нешто лоше, крије се, смишља изговоре, пролази кроз апстиненционе
криза, а за то време посао стоји.
Пушач, без обзира на све свестан је да није уреду да посао трпи, као ни да ако он
нарушава своје здравље, треба да наруши и туёе. Врти се у зачараном кругу. При том не наилази
на потршку и колико толику толеранцију колега и надреёених, осећа се злостављано, изоловано
од друштва, колега...
А уколико узме боловање које би могло да потраје, ту се онда опет сусрећемо са
размишљањем: „Ем што ме колеге гледају као звер, што највероватније и умемем да будем у
тренутцима кризе, ем пролазим кроз патњу и није ми лако, ем ми је и плата умањена“.
6.

ЗАКЉУЧАК

Пре пар година кампање против пушења имале су слоган: “Пушење или здравље, одучите
сами“.
Наравно, да пушење није здраво, и да би било идеално када нико неби пушио. Меёутим,
апсурдно је очекивати да сви имамо исте обрасце понашања, размишљања, жеља, приоритета и
др., јер самим тим индивидуалност би се изгубила у једнообразности, дакле сви да будемо исти.
Наравно, да се у закључку намеће компромис, као суштина решавања насталог проблема
односно несугласица.
Као прво развити свест пушача, да они који нису, постану свесни да дувански дим у
затвореним просторијама може негативно утицати на здравље других људи у тој просторији, па
ако већ угрожава своје здравље да притом то нечини и другима.
А са друге стране код непушача, Послодаваца, Власти, приближити ситуацију пушача и
покушати објаснити да се силом ништа не постиже, већ разумевањем и толеранцијом,
објашњавањем кроз чега пролази пушач који је на одвикавању и апеловати на хуманост,
толеранцију и разумевање.
Ангажовати центре које би помогли свим оним пушачима који имају жељу да оставе
пушење, да би кроз све те кризе што лакше и безболније прошли. Такоёе, Држава би могла да
помогне пушачима на тај начин што би Bupropion (иначе код нас је тај лек регистрован као
Welbutrin). ставила на позитивну листу лекова, јер се овај лек, који иначе спада у групу „тешких“
антидепресива, не добија на лекарски рецепт, а у слободној продаји кошта око 5500 динара.
Лечење би по стручном мишљењу лекара специјалисте из области психијатрије требало да траје
оптимално шест месеци, уз могућност укључивања анксиолитика (зависно од стања пацијента тј.
пушача) и никако на „своју руку“, јер као што смо већ рекли сваки лек има своје индикације и
котраиндикације. Значи, у сваком случају, нимало мали издатак за пушача. Када би бар део од
горе наведеног успели да спроведемо, на крају би све добило жењену димензију, био би
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испоштован Закон, пушачи би се решили своје зависности, а радно окружење би постало у
буквалном смислу „здрава радна атмосфера“.
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ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА
Драган Карабасил1, Козомора Миле

2

РЕЗИМЕ
Рад обраёује опасности по здравље људи везано за зону становања и административног рада, коа
најближег окружења савременог чиовека који већи део живота проводи у ова два амбијента. Обраёене су
најчешће хемијски опасне материје у животној и радној средини али и физичке штетности које се у новије
време појављују све јаче атакујући на здравље људи. Садфржај токсина у води за пиће и храни су значајни
чиниоци који урушавају здравље становништва. Адитиви храни који постају све већа опасност такоёе су
анализирани као средство за перманентно рушење здравља људи.
Кључне речи: хемијске штетности, физичке штетности, токсини у ланцу исхране, радна и животна
средина.

DANGEROUS MTERIALS IN THE ZONE OF RESIDENCE
ABSTRACT
This work deals with threats to human health in relation to area of residence and administrative work, as
the nearest environment of modern man that most of his life in the two environment. Handled the most dangerous
chemical substances in the living and working environment and physical harm that has recently appeared an
increasingly attacking the human health. The content of toxins in drinking water and food are important factors
undermining the health of the population. Food additives that are becoming an increasing danger also analyzed as a
means of permanent destruction of health.
Key words: chemical hazards, physical hazards, toxins in the food chain, working and living environment.

1.

УВОД

Култура становања на нашим просторима је благо речено забрињавајућа. Криваца има
много а у првом реду је ту образовање и министарство за образовање, које је уставом републике
задужено за ову проблематику. Према подацима Светске здравствене организације (WHО)
процењује се да је око 30% новосаграёених и адаптираних (реконструисаних) зграда у таквом
стању, да се могу сматрати нездравим ("болесним") објектима. Енергетска криза и скупа енергија
донеле су још један нови проблем. У новим, енергетски ефикаснијим објектима, са смањеном
природном вентилацијом, повећава се штетно дејство и загаёење унутрашње атмосфере, што се
одражава на укупно здравље становника наше републике. Неки граёевински материјали углавном
новији изазивају неповољне ефекте на здравље људи, као што су у првом реду обољења дисајних
органа, алергије, а затим и малигна обољења и генетске промене.
Основне опасне материје које се налазе у саставу радних, стамбених и других објеката у
којима људи дуже бораве, су разноврсне. Просечном граёанину оне уопште не задају главобоље
јер их и не доживљава као претњу било чему па наравно и здрављу.
У зони становања се могу појавити две различите врсте штетности:
1. Хемијске штетности
2. Физичке штетности
2.

ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ

2.1 Полихлоровани бифенили (PCB)
Овај синтетизовани отров је један од најопаснијих и најраспрострањенијих у животној
средини. Полихлорованих бифенила има 209 конгенера. Најраспрострањенији РСВ у животној
средини продрли су у исту преко трајних и обичних трансформаторских уља. На другом месту су
Висока техничка школа струковних студија, Институт за технологију заштите, 21000 Нови Сад, Школска 1,
Србија
2
ЈП „Електровојводина“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100
1
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отпадна моторна уља – "прераёено уље", које се код нас после замене сипа у канализацију или
баца на депонију. Најчешће од свих полихлорованих бифенила се користе пентахлоровани
бифенили. Апроксимативна формула пентахлорованих бифенила је С12Н5Сl5. Структурна
формула полихлорованих бифенила приказана је на Слици 1.

Слика 1[1]: Структурна формула полихлорованих бифенила

Пентахлор бифенила има 46 изомера. Пентахлор бифенил (54% хлора) је бледожута
вискозна течност са благим мирисом на угљоводонике. Физичко-хемијске особине пентахлор
бифенила су:
- молекулска тежина: 326 (апроксимативно),
- тачка кључања: 365-3900 С,
- напон пара на 200 С: 6 [mmHg],
- тачка топљења: 100 С,
- тачка паљења: 2220 С,
- растворљивост у води (на 200 С): < 1 mg/l,
- запреминска маса: 1, 505 [g/cm3].
Синоними за овај произвид су различита трговачка имена и то: хлоровани бифенили,
полихлоровани дифенили, полихлоровани полифенили, арохлор1254, аскарел, соловол, солвол,
солвотол, PCB и друго.
Продор ових хемикалија у наше њиве и места производње хране скривио је човек. Код нас
су отпадна трафо-уља због слабе државне контроле, доспевала до најширег слоја становника који
их је користило као гориво. Милиони литара ове опаке течности завршиле су у тракторима који
ору њиве за сејање хране. Мешањем са дизел горивом у однос 1:1. Аутопревозници главне уштеде
на гориву постижу формулом коју су видели код пољопривредних произвоёача, мешавином
дизела и бесплатног трафо-уља које су обезбедили "преко везе" из електродистрибуције.
Ту није крај ове тужне сторије самоуништења људи. Већи број аутосервиса се греје
мешањем дизел горива и прераёеног уља из аутомобила које такоёе садржи РСВ-ле. Дим са овим
страшним отровом седиментира у њиховој или комшијској башти, јер за пиролитичко уништење
РСВ треба температура од 17000 С, коју они у својим ручно раёеним пећима не постижу.
У граёевинарству, које је код нас одомаћено, нормално је да се даске обора за узгој свиња
третирају прераёеним моторним уљем како би "што дуже трајале" у влази и киселим фекалијама
ових домаћих животиња. Пут РСВ до меса домаће животиње је познат чак и ресорпција преко
коже животиња које решавају проблем несносног свраба чешањем о третиране дрвене зидове
обора.
Друга граёевинска примена је заштита кровне конструкције од паразита који живе у
дрвету опет "прераёеним уљем" или рабљеним трафо-уљем. Таква конструкција ће сигурно
надживети власника пошто су неколико стотина пута повећане шансе да добије неки од
карцинома. Док је аутор ових редова ишао у основну школу њени подови су били премазани
"прераёеним уљем". И ту није крај приче о полихлорованим бифенилима. Ако правите монтажну
кућу у својој ручној изради основни носећи скелетни дрвени систем "треба" премазати рабљеним
моторним уљима. Спољашњи слој је раван салонит (азбест) а унутрашњи ламперија. Измеёу је
стаклена вуна. Ова најјефтинија кућа ручне израде за десетак година ће поубијати своје станаре,
без изузетка ако бораве дуже од 16 сати дневно у њој.
Нека остане забележено и то да су неки наши произвоёачи боја и лакова РСВ стављали у
ове премазе да би дрво заштитили од инсеката, бактерија и гљивица.

1

http://sr.wikipedia.org/sr-el/Polihlorovani_bifenili
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2.2 Канцерогени у храни
У Србији сваке године од карцинома оболи 32.000, а умре 18.000 људи! У сваком моменту
најмање 160.000 Срба има неку врсту карцинома. Будућност је, нажалост, још црња: број
оболелих сваке године увећа се за пет одсто. Као један од узрочника рака је храна пуна адитива и
разних врста конзерванса за које је доказано да су опасни за здравље и изазивачи канцера.
Велики број намирница и лекова нису безазлени. Део њихових опасности потиче и од
емулгатора које производ садржи. Емулгатори се могу препознати по томе што су на амбалажи и
декларацији утиснуте шифре, са словом Е и неким бројем. У наставку су приказани емулгатори
који су забрањени у Америци и Европској Унији као и опасности којима нас излажу после
уношења истих у организам.
Наравно мора се прочитати декларација да би се видело да ли производ који смо одабрали
садржи доле наведене адитиве. То је и један од основних циљева овог рада: да скерне пажњу
читаоцу на декларацију и њено читање ако не пре а оно када се разболе! Прекидање експозиције и
у тој фази може да обезбеди преживљавање и спас животних функција.
Неки од опасних адитива у храни су приказани у Табели 1:
Табела 1: Емулгатори опасни по здравље
Категорија емулгатора или ризик
од његове примене
Веома опасан
Опасан
Забрањен на Западу
Изазивачи карцинома
Поремећај рада црева
Штетни за кожу
Поремећај крвног притиска
Изазива осип на кожи и алергија
Поремећај холестерола
Поремећаји у раду желудца
Изазивачи болести јетре и бубрега
Сумњиви емулгатори

Ознака
Е123
Е102, Е110, Е120, Е124 и Е127
Е103, Е105, Е111, Е121 Е125, Е126 и Е130,
Е131, Е142, Е210, Е211, Е212, Е213, Е215, Е216,
Е217, Е240 и Е447
Е221, Е222, Е223, Е224, Е226, и Е407,
Е230, Е231, и Е232
Е250 и Е251
Е230, Е239, Е311, Е312 и Е313
Е320, и Е321
Е322, Е338, Е339, Е340, Е341, Е450, Е461, Е462,
Е463, Е465 и Е466
Е171, Е172, Е173, Е320 и Е322
Е104, Е122, Е141, Е171, Е173, Е180 и Е241

2.3 Гас радон
Овај гас обично потиче из земљишта. Извире тамо где се у дубини земље налазе гранитне
стене које садрже природни радиоизотоп уранијум у свом саставу. Услед радиоактивног
распадања уранијума, ослобаёа радиоактивни гас радон. Ослобоёени гас излази на површину
земеље. Ако му се на путу испречи објекат који је слабо проветраван скаупљаће овај опасни гас и
кумулисати јонизујуће зрачење којем су изложени станари. Последице су најероватније карцином
плућа. Описани процес може бити везан и за подземне воде са истим погубним последицама по
здравље људи. Могу га емитовати и неки граёевински материјали (гипсане плоче, мермерне
плоче) и др,
Према мерењима обављеним посредством Института за технологију заштите у појединим
зградама у Војводини концентрација радиоактивног гаса радона је врло велика и угрожава
кориснике простора од ризика обољења карцином плућа као да пуше на десетине пакли цигарета
дневно. Гас се сакупља захваљујући потпуном изостанку вентилације простора. Појављиваће се и
у лоше и нередовно проветраваним објектима. Проветравање које траје дневно мање од 2 минута
за већину корисника објекта је и превише јер су осетљиви на промају. Свако проветравање се
сматра лошим и недовољним ако је мање од 15 минута дневно.
У новије време посебну пажњу привлаче истраживања утицаја природних радионуклида
који улазе у састав граёевинских материјала или граёевинског земљишта (екстерно озрачавање),
при чему је посебно опасан радон Rn222. Ова бројна истраживажа меёународних експертских
комисија (UNSCEAR, WHO, ICRP, CEC, NRPB, JDZZ) сведоче о значају који је дат овом
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проблему, па је на основу ових истраживања потребно преиспитати широку примену фосфогипса,
ЕФЕ опеке (раёене од електрофилтерског пепела), као и блокове од шљаке и шљакобетона, који
су уведени у граёевинску праксу као "еколошки", јер се добијају рециклажом отпадних
материјала из индудстрије. У Табели 1. према подацима CEC приказани су процењени ризици за
појаву канцерогених обољења током једне године живота станара, изложеног појединим штетним
материјама.
2.4 Формалдехид
Формалдехид је гас без боје мириса и укуса. У зони становања он најчешће потиче из
дрвених прераёевина (иверица, шпер, лесонит), лепкова, боја, лакова, аминопласта и полиацетата;
Не препоручује се шира примена иверице, лесонита, шпер-плоча и панел плоча у
затвореним просторима, због дуготрајног ослобаёања формалдехида из њихове масе. Доказано је
вома штетно дејство овог гаса на људе: иритира очи и дисајне органе, канцероген је
(класификован је у групу 2Б), и изазива мутагене промене. У већини развијених европских и
ваневропских земаља је оштро прописана дозвољена концентрација формалдехида у затвореним
просторијама, која се креће од 0, 10 до 0, 48 mg/m3, па је сходно томе веома редукована примена
ових материјала у стамбеним и јавним објектима. Испитивања су показала да испаравање
формалдехида из поменутих материјала за ентеријер може трајати дуго и процењује се да је
полувреме емисије формалдехида око 4, 4 године. Нивои концентрације формалдехида у
просторијама, изнад којих треба предузимати мере санације простора, прописани у већини
европских земаља крећу се у границама 0, 12 mg/m3 (0, 1 ppm) до 0, 24 mg/m3. Мере укључују или
интензивирање вентилације или одстрањивање извора формалдехида из просторија.
Према мерењима обављеним посредством Института за технологију заштите овај гас
угрожава дечије здравље ако се кревет који користи дете није у доњој трећини висине просторије
већ се налази на висини (кревети на спрат). Наравно обавезно је присуство намештаја од иверице,
који емитује формалдехид. Деца изложена овим емисијама у десеточасовној експозициији до те
мере су оштетили дисајне органе да су преживљавали нападе астме уз помоћ пумпице, коју
непрекидно носе са собом.
Друга категорија угрожених су гасарбајтери и викендаши. Они своје стамбене јединице
држе херметички затворене и не бораве у њима некада дуже и од пола године. Доласком не врше
проветравање простора већ се одмах бацају на посао. Наилазили смо на кориснике ових објеката
који су имали симптоме акутног тровања формалдехидом, гасарбајтере из Немачке.
2.5 Азбест
Азбест се широко примењује код нас не само у граёевинарству већ и шире као да су
непозната његова подмукла дејства која су најчешће смртоносна. Овај минерал је уграёен у
азбест-цементне производе (салонит плоче, водоводне цеви), изолаторе, противпожарне малтере
(Јумпет), смесе за длетовање зидова и материјал је за израду цеви. Посебно је широко примењен у
заштити од пожара и ватрогаству.
Не препоручују се салонит и етернит као покривачи (азбест-цементне плоче), због
садржаја азбеста (синомими за азбест су: амфибол, амозит, аскарит), који се сматра веома
што су азбестоза, рак бронхија, рак плућне марамице, рак трбушне марамице, те је зато овај
материјал практично забрањен у већини развијених земаља.
У САД је забрањен пре 20 година, а недавно у Француској и у још 8 европских земаља.
Према Кодексу федералних прописа (CFR) у САД, азбест се описује као фиброзни минерал
отпоран на ватру и хемикалије. Употребљава се за израду изолациоих плоча, завеса, заклонаш,
шиндре, затварача цеви и цемената. Граница изложености је 2 влакна (дужа од 5 m) по кубном
сантиметру ваздуха.).
Према мерењима обављеним посредством Института за технологију заштите
најугроженије категорије становника су оне које:
- живе испод азбестног крова,
- једу воће или поврће у чији корени систем се слива вода са азбестних кровова,
- пију ракију справљану од воћа у чији корени систем се сливала вода са азбестног
крова,
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имају електричне уреёаје који директно заптивају азбестним заптивачима (фен за
косу, рерна штпорета и сл.),
живе у зградама где је азбест примењен у градњи: зидови длетовани масом која
садржи азбестна влакна, када у купатилу затворена плочом од равног салонита,
боксови за ролетне затворени плочама од равног салонита, тавански простори у
шупама где се држи храна затворени плочама од равног салонита и друго раде са
азбестом, (зидари – длетовање зидова азбестним мешавинама) и др.

2.6 Асфалтна хидроизолација
Има широку примену у граёевинарству нарочито за постављање паркетних подова као
изолација од влаге. Садржи канцерогене који овим путем продиру у животну средину и зону
становања или радну средину. Поред канцерогена ова хидроизолација садржи и нестабилна
органска једињења (VOC), а посебно врло токсичне полицикличне ароматске угљоводонике
(енглеска скраћеница РАН). У условима топлијих годишњих доба када је температура у
унутрашњим просторима и до 400 С битуменска изолација испарава и ствара јаке концентрације
пара нафтних деривата од којих су најопаснији пах-ови. Најтеже последице трпе они чија је
експозиција дуготрајна па често и по 24 часа дневно. Та категорија су: домаћице, стара лица,
болесне особе и др
2.7 Олово, никл, цинк и поливинилхлорид
Ова група токсина има своје исходиште у материјалу од кога су направљене водоводне
цеви. Најопаснији токсин из ове групе је свакако олово.
Препорука је да се прва јутарња вода за кафу или пиће испусти у трајању 2-3 минута да
растворени токсини из воде оду у канализацију.
Озбиљнији унос олова које све више продире у ланац исхране становника Србије је
углавном везано за аутомобилску индустрију и рад бензинских мотора. Продор овог тешког
метала (сем преко водоводних цеви) у ланац исхране се обавља преко:
- кошење траве поред путева и исхрана стоке том травом,
- узгој воћа поред пута и конзумирање истог,
- справљање ракије од воћа које расте поред пута,
- конзумација хране која је расла уздуж путева за саобраћај моторних возила (купус,
пшеница, сунцокрет, кукуруз, соја) и др
- справљање "домаће" ракије у казанима који су лемљени у процесу технологије израде
лемовима који садрже олово,
- припрема кљука за справљање ракије у металним бурадима,
- употреба боја које садрже олову у посудама из којих се конзумира храна и др.
Далеко највећи унос олова у ланце исхране и организме људи свакако су скривили
саобраћај и оловни алкили који се додају бензинима као антидетонирајући агенси. Држава, на
жалост ништа не предузима да се овој категорији људи, који ће уништити здравље оловом
помогне. Они сами уопште нису свесни те опасности, и ништа не предузимају да се заштите или
смање експозицију.
У земљама Западне Европе предузимају се радикалне мере да се емисија олова ограничи,
затима да се планом сетве неутралише токсичност олова, чишћење обрадиве земље од токсина
укључујући и олово, образовање становништва преко система школства и преко мас-медија. Као
пример нека послужи Немачка која је 70-тих година препоручивала својим возачима да у своје
аутомобиле, који су конструисани за бензин супер 98-100 октана два пута сипају безоловни
бензин од 95 октана а трећи пут оловни бензин да се мотор не би оштетио и да би еколошка штета
била минимална.
Према мерењима обављеним посредством Института за технологију заштите Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду процењујемо да врло велики број људи у
Србији има озбиљне здравствене проблеме који потичу од уноса олова у организам.
Чудне неуролошке болести од којих болују црногорски и херцеговачки колонисти у
Војводини потичу од уноса олова у организам ових људи, а везани су за кошење траве поред пута
и исхрану домаће стоке, пре свега говеда и конзумација млека добијеног од тих животиња. Како је
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олово и опасан нервни отров мног од ових људи заврше као тешки нервни болесници пре наступа
фаталног исхода.
Неопходно је апеловати на министарство здравља да се превентивне мере спречавања
уноса олова у организам код најширег слоја људи редукује упозорењима преко мас-медија и
другим средствима здравствене пропаганде.
2.8 Алергени
Ове материје потичу из подних, синтетичких облога (таписони, итисони) који поред
лебдећих честица, изазивају поремећај јонизације ваздуха и статички електрицитет.
У ентеријеру зграда у којима се дуже борави, треба избегавати подне облоге од таписона и
итисона због отежаног хигијенског одржавања и алергијских промена, које могу да изазову, па се
препоручује коришћење природних материјала. Треба избегавати подне материјале, који
изазивају статички електрицитет већи од 1.000 V на 2 0 C и при 25% релативне влаге.
2.9 Винил хлорид, стирен, фенол, водоник пероксид
Ови гасовити токсини настају разлагањем неких полимерних материјала. Сви ми волимо
да оставимо хлеб у ПВЦ кеси да би остао свеж. Распадањем ПВЦ настаје WCM гас који је веома
опасан за здравље који се апсорбује у ову животну намирницу и уништава конзументу јетру.
Није здраво уграёивати веће количине синтетичких полимера у ентеријеру (полистирола,
аминопласта, формалдехидно - полиуретанска пена и др.), јер при повишеној температури,
влажности и дејству ултравиолетног зрачења долази до њиховог разлагања и ослобаёања
токсичних гасова: стирена, фенола, водоник пероксида, појаве винил хлорида и др. Винил хлорид
мономер (синомими: хлороетилен, хлороетан, винил хлор мономер, WCM), је гас сладуњавог
мириса. Користи се за производњу пластике ПВЦ-а, а може да изазове рак јетре такозвани
англоисарком; рак крвних судова јетре. Дозвољена граница изложености, износи 1ppm по
осмочасовном мереном просеку. Поред наведеног, пластични материјали повећавају електрицитет
у просторијама и изазивају раздражљивост, главобољу и малаксалост. Фенол је канцероген а
водоник пероксид спада у индустријске мутагене.
Табела 2: Процењени ризик од настанка канцера, услед излагања штетним материјама у просторијама
Материјал

Концентрација

500 F/m3*
(0, 0005 F / m 3)

10-6 - 10-5

1 г/м3
1 г/м3
1 г/м3

1 x 10-6
4 x 10-3
4 x 10-6

Напомена
- карцином плућа
- За концентрацију
(активност) већу од 100
Bq/m3 током године
препоручује се санација
зграде
Канцер плућа, у
популацији са 30%
пушача
Англиосарком
Канцер јетре
Леукемија

1 г/м3

9 x 10-2

Канцер плућа

1 Bq/м3

Радон

Азбест
Винил-хлорид
Арсеник
Бензен
РАН-ови
(бензо(а)пирен) и
др

3.

Процењени ризик
- 0.7x10-4-2.1x10-4
- (0.75x10-5-2.5x105 према ICRP 3 )

ФИЗИЧКЕ ШТЕТНОСТИ

3.1 Јонизујуће зрачење
Јонизујуће зрачење спада у пошасти које су однеле велики број људских живота. Према
статистикама ОУН од рака као последице радионуклеида, који су се ослободили коришћењем
атомске енергије, од 1945 до 1986 умрло је 16.000.000 људи. Јонизујуће зрачење у малим дозама
најчешће изазива леукемије. У већим дозама уништава коштану срж па смрт наступа услед
анорексије, јер престаје производња црвених крвни зрнаца. Мало је познато да су неки
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радионуклеиди екстрмно токсични. Меёу контаминантима најзначајније место, као најтоксичнијој
материја на планети Земљи и у целом Универзуму, припада торијуму Th228. Овај опасни токсин се
значајно распршује у животну околину применом атомског оружја у ратне и друге сврхе.
Наравно да радионуклеида има и у зони становања као и на радном месту. Они су
једноставно део наше свакодневице који не можемо избећи. Последице се могу ублажити. На
пример да се не би у организму кумулисао радиоактивни јод потребно је узимати Луголов раствор
јода за унутрашњу уоптребу по једну кап у лимунади. Корисно је и за мозак. Наравно да овим
нису исцрпене све превентивне мере у вези са радионуклеидима али обим рада не дозвољава
ширу обраду ове проблематике.
3.2 Електромагнетни смог
Још једна вечна тема о којој су на Интернету исписане на десетине хиљада страница.
Електрична енергија, мобилна телефонија, телевизија, радио и друго строрили су у зони
становања и у радној средини изузетно јака поља којима је човек изложен. Главобоља, аритмија,
несаница, алергијске реакције па чак и малигна обољења може изазвати електрично или магнетно
поље. Посебан проблем су електрична поља ниске фреквенције која су опасна због лошег избора
фреквенције наизменичне струје, која је блиска фреквенцији у биолошким ћелијама.
Према мерењима обављеним посредством Института за технологију заштите Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду две ствари су опасне код електричних поља
ниске фреквенције а то су:
- близина поља нарочито главе;
- дуга експозиција које човек обично није свестан.
Стоне лампе у постељи или у близини исте су за многе особе биле фаталне. Први разлог је
да ови уреёаји могу да стварају електрично поље и када не светле јер су искључени на прекидачу.
Разлог је познат јер прекидач прекида само једну жицу нулу или фазу па ови уреёаји могу да
генеришу електрично поље и када "не раде". Само уз помоћ уреёаја за мерење јачине електричног
поља можемо установити злу ћуд обичне стоне лампе. Мерењем овог феномена у пракси
Института за технологију заштите Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду у
преко 1000 случајева обољења од карцинома поред пацијента је била стона лампа која ствара
поље и када је искључена. Пошто је у близини постеље због читања пацијент је имао и више од
десеточасовне експозиције у току дана и ноћи. У трајању од преко 10 година ово поље је
кулминирало карциномом.
О електромагнетном смогу се могу написати књиге и књиге. Обим рада не дозвољава
детаљнију разраду ове проблематике. Код нас не постоје прописи који регулишу ову област.
Институт за технологију заштите користи шведске прописе. У појединим становима смо после
констатације поља мегајачине успели да их смањимо и за 600 пута. Станари су нам били захвални
јер су нестали симптоми многих болести који су им "тровали" живот, нарочито несаница и
главобоља.
3.3 Минерална вуна
Минерална вуна се користи у облику термоизолационих слојева за термичку изолацију
спољашњих зидова објекта као и за изолацију у цевоводима и грејним телима. Такоёе су штетни и
неприкладни за унутрашње просторе стаклена и минерална вуна ("тервол"), те их треба
уграёивати само на местима која су заштићена од њиховог директног продора у средину за
боравак. Један од лоших примера уградње овакве термоизолације је везан за термоакумулационе
пећи, где се изломљена минерална влакна вентилаторима директно убацују у просторије.
За термичку изолацију зграда погодни су природни материјали као што су: барска трска и
као посебно повољно је ново решење од везане стабљике кукурузовине, које је тек недавно
предложено. Поменути материјали се одликују високом термоизолационом способношћу и
отпорношћу према штетним инсектима и глодарима. Коефицијенат топлотне проводности, =0,
046 w/мК је веома близак вредностима, које важе за познате термоизолацоине материјале, као што
су стиропор и ПВЦ плоче - 0, 041 w/mК, али су здравствено и еколошки много прихватљивији.
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ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Љиљана Лучић1
РЕЗИМЕ
Данас се увелико препознају и признају негативне последице текућег модела економског развоја,
али одговарајућа замена још увек није пронаёена. Процена је да би смањење загаёивања могло утицати да
се животна средина даље не погоршава. Компромис измеёу либералне економије и друштвених и
политичких интереса за заштиту човекове околине резултирао је у менаџерском приступу решавања
еколошких проблема. Он је омогућио да се постојећи модел потрошње и производње задржи, с тим да се
пажња усмери на заштиту потрошача, одрживи развој, генерацијску солидарност, глобализацију.
Управљање организованим људским активностима у организацијама с циљем смањења њиховог утицаја на
животну средину постоји на нивоу меёународних институција, државном, локалном и на нивоу предузећа.
Еколошки проблеми немају једноставна решења, а еколошки менаџмент може да штити животну средину
све док то не представља сувише велики трошак за друштво.
Кључне речи: екологизам, еколошки менаџмент, еколошка политика, инструмети заштите животне
средине, глобални порези, еколошки порези,

ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS OF ECOLOGY
ABSTRACT
Today it is widely recognised and acknowledge the negative cosequences of the current model of
economic development, but adequate replacement has not been found. It is estimated that a reduction in pollution
that could affect the environment is not still deteriorating. Compromise between liberal economics and the social
and political interest in protecting the environment has resulted in the managerial approach to solving
environmental problems. It is possible that the current model of consumption and production keep, but to focus
attention on cosumer protection, sustainable development, generational solidarity and globalization. Management of
organized human activity in organizations to reduce their environmental impact there is on the level of international
institutions, state, local and enterprise level. Environmental problems have not simple solutions, and environmental
management can protect the environmental as long as it does not represent too great a cost to society.
Key words: ecologism, environmental management, environmetal policy, instruments of environmental
protection, environmental, global taxes, environmental taxes,

1.

УВОД

У раду се истражују чиниоци који су допринели конституисању еколошке политике као
јавне политике, презентују теоријске основе за државну интервенцију и анализирају инструменти
којима је могуће утицати на смањење загаёења животне средине. Тема је изложена у три
поглавља која носе назив Екологија и еколошка политика, Еколошки менаџмент и еколошка
политика Европске уније и Држава благостања и инструменти за заштиту животне средине.
2.

ЕКОЛОГИЈА И ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА

Екологија је првобитно била природна наука. У свом изворном значењу она је била наукa
о станишту, поддисциплина зоологије чији предмет истраживања је однос измеёу животињских
врста и њихове органске и неорганске средине. Овај термин сковао је немачки биолог Ернест
Хекел и објаснио га у књизи Природна историја стварања, 2 Екологија се развила у друштвену
науку у другој половини 20 века када је загаёивање животне средине постало алармантно.
Загаёење животне средине последица је делатности човека и привредног раста и развоја до тада
1

Факултет за европске правно-политичке студије Универзитета „Сингидунум“Београд, Нови Сад Народног
фронта 53
2
Марковић, Д. Ж. Социјална екологија, Пето прерађено и допуњено издање, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2005, стр.29 према Надић, Д. Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд,
2007, стр. 11
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невиёених размера. Еколошке теме првобитно су биле разматране искључиво са политичког
аспекта. Са економско - финансијског и законодавног аспекта еколошким темама приступило се
тек након што је општи интерес за заштитом животне средине почео да се институционализује.
1.1.Уједињене нације и концепт одрживог развоја
Еколошке кризе из друге половине 20 века подстакле су на размишљања о начинима на
који се може у будућности превазићи проблем с једне стране потребе за даљим привредним
растом и развојем као јединим начином да се задовоље потребе све већег броја светског
становништва, а са друге стране потреба да се даље не нарушава равнотежа екосистема,
исцрпљују природни ресурси и загаёује животна средина. На првој конференцији Уједињених
нација (УН) о животној средини, која је одржана у Стокхолму 1972. године, указано је на веома
лоше стање животне средине и потребу да се прати њен квалитет и последице њеног загаёивања
на људско здравље, биљке и животиње, као и трошење природних извора. Генерална скупштина
УН на Конференцији у Најробију, 1983. године, усвојила је Резолуцију којом је покренута
иницијатива за формирање Светске комисије за окружење и развој. Ова Комисија поднела је
Извештај 1987. године, кога је потписао Гро Харлем Брундтланд и који је по њему назван
Брундтландов извештај. У овом извештају, први пут животна средина и привредни развој
посматрају се јединствено и, измеёу осталог, излаже концепт одрживог развоја.1 Концепт
одрживог развоја дефинисан је као развој који задовољава потребе садашњих генерација без да
доведе у питање способност будућих генерација да задовоље своје потребе. Он укључује два
суштинска концепта: а) концепт потреба, посебно суштинских потреба сиромашног света коме
треба дати превасходни приоритет; и б) идеју да се ограничи примена технологије и утицај
друштва на способност окружења да задовољи садашње и будуће потребе.
Закључено је да циљеви економског и друштвеног развоја морају бити дефинисани у
смислу одрживости у свим државама. Одрживи развој укључује прогресивну трансформацију
економије и друштва. Одрживост не може бити осигурана уколико развојне политике не обрате
пажњу на такве услове као што су промене у приступу ресурсима и у дистрибуцији трошкова и
користи. Чак и сужено поимање физичке одрживости подразумева бригу за душтвену једнакост
меёу генерацијама, бригу која се мора логично простирати на једнакост унутар сваке генерације.
Стратегијски имеративи, односно циљеви за еколошке и развојне политике које
произилазе из концепта одрживог развој укључују: а) оживљавање раста; б) промене квалитета
раста; в) задовољавање суштинских потреба за послом, храном, енергијом, водом и хигијеном; г)
обезбеёење одрживог нивоа становништва; д) конзервирање и унапреёење базе ресурса; ё)
преусмеравање технологије и управљање ризиком; и е) стапање окружења и економике код
доношења одлука из ових области. У најширем смислу речи, стратегија одрживог развоја има за
циљ да промовише хармонију измеёу људи и измеёу човечанства и природе.
Од 1987. године Брундтландов извештај предмет је сталне анализе и расправа. УН су
организовале 1992. године у Рио де Жанеиру и Другу конференцију о животној средини. На овој
Конференцији усвојена је измеёу осталих и Декларација о животној средини и развоју. Након ове
Конференције, веома интензивно на различитим нивоима и у различитим секторима свуда у
свету, приступило се формирању стратегијских планова за одржив развој.
1.2.Екологија и еколошке партије
1970-тих година, еколошке кризе узроковале су појаву првих еколошких партија које су
истицале да су претње по будућност планете и цивилизације: загаёивање животне средине,
исцрпљивање природних ресурса, убрзан индустријски раст и развој, употреба нукеалеарне
енергије у мирнодопске сврхе, стварање потрошачког друштва. Критика савремених дешавања
била је темељ политичкој теорији да развије на основу еколошких проблема нову идеологију,
екологизам. Екологизам је, попут либерализма или социјализма, формулисао “конкрентан
програм за политичку акцију, како прећи из претходно описаног друштва у друштво нове
1

Report of the World Commission on Environment and Development:Оur Common Future, Chapter 2: Towards
Sustainable Development- A/42/427 Annex, Chapter 2 – UN http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm posećeno dana 6.
januara 2011. godine
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коегзистенције природе и друштва.“1 Еколошке партије су у почетку прихватале екологизам, али
су га постепено одбацивале. У европским државама, у периоду од када су настале до пред крај 20
века, када су постајале партнер у власти, еколошке партије су значајно еволуирале.“Тај пут
значио је и приближавање традиционалном понашању, прихватање правила либералне
демократије, уз одбацивање радикализма. Прагматизам еколошких партија значио je и
редефинисање сржи сопствене еколошке политике - антинуклеарне и политике ненасиља.“2
Данас су еколошке партије Европе удружене у једну наднационалну партију, Европски
зелени, и имају своје представнике у Европском парламенту. Оквир за њихово деловање на
обликовање политике Европске уније (ЕУ) укључује принципе еколошке одговорности (усмерене
на заустављање климатских промена, забрану изградње нуклеарних централа), проширење
правде, различитост, ненасиље и одрживи развој. Циљеви које су Европски зелени себи поставили
измеёу осталог укључују очување животне средине, озелењавање социјалне проблематике,
промовисање непосредне глобализације. Програмски циљ очувања животне средине треба да се
оствари преко:1. сигурне, здраве и укусне хране за све, уз подстицање производње органске хране
и заштите права потрошача, органску пољопривреду и локализацију, а не индустријализацију
пољопривреде; и 2. промене енергетске политике применом протокола из Кјота о смањивању
емисије угљендиоксида у атмосферу и захтев за бољим квалитетом живота за све и то кроз
примену еколошких пореза на загаёивање и за загаёиваче уместо других облика пореза.3
Може се закључити да је либерализам помирење са еколошким акцијама и иницијативама,
пронашао на два начина: „Прво, умртвљавањем политичког екологизма и његовим претварањем у
енвајронментализам (прим.аут.еколошки менаџмент), што је политички и идеолошки прихватљив
начин на који либерализам комуницира са еколошким иницијативама свестан негативних
економских, социјалних и политичких последица игнорисања еколошких проблема. Друго,
стварањем историјског компромиса са државом и њеном иницијативом за заштитом природе,
живог и неживог света, дајући име том виду државног интервенционизма – еколошка политика“4
3.

ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ И ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

3.1.Еколошки менаџмент
Еколошки менаџмент је управљање организованим људским активностима у
организацијама с циљем смањења њиховог утицаја на животну средину. Ово управљање захтева
успостављање везе и односа измеёу екологије, политике, права, економије, јавности итд..
Смањење утицаја људи на животну средину има за полазиште остваривање одреёеног развојног
циља, који може бити или на штету људи или на штету природе. У остваривање постављеног
циља еколошки менаџмент увек има за претпоставку да за постављени развојни циљ постоји
оптималан баланс у коришћењу природних ресурса. Циљ еколошког менаџмента је да га
успостави. Екосистем је животна заједница различитих биљних и животињских врста на
одреёеном станишту. Антропоцентризам је схватање по коме је човек основно мерило и сврха
свега што се догаёа у природи. Уврёивањем прво развојних циљева, а потом еколошких циљева
еколошки менаџмент је антропоцентричан, ако је супротно онда је екоцентричан. Ако је
екстремно антропоцентричан угрожена је природа, а ако је екстремно екоцентричан угрожен је
човек, посебно у неразвијеним и сиромашним срединама. Из тог разлога, за интерактиван однос
измеёу човека и природе, социјални аспекти шатите животне средине имају посебан значај.
Еколошки менаџмент има задатак да решава конкретне проблеме и има следеће
карактеристике: често се користи као општи термин, подржава одрживи развој, бави се светом
под утицајем човека, захтева мултидисциплинарност, мора да интегрише различите ставове о
развоју, тражи интеграцију науке, друштвених наука, политичког одлучивања и планирања,
препознаје и ако је могуће превазилази основне људске потребе, временска скала укључује
превазилажење кратких рокова и бави се рангирањем од локалног до глобалног, као што
препознаје претње и проблеме тако треба и да омогући њихово превазилажење, наглашава
1

Надић, Д. Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007, стр.15
Надић, Д. Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 9 и 15
3
Ракић, М., Ђорђевић, М., Јовашевић, Д. Демократија и животна средина, Институт за политичке студије,
Београд, 2008, стр.29-33
4
Надић, Д. Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007, стр.32
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управљање, а не експлоатацију.1 Еколошки менаџмент мора да има веома активан однос са
јавности. Од њега се очекује не само да одговара на њене захтеве него и да је еколошки образује и
саветује.
3.2.Еколошка политика као заједничка политика држава чланица ЕУ
У 1990-тим годинама државе чланице Европске уније (ЕУ), прихватиле су концепт
одрживог развоја и установиле еколошку политику као заједничку политику, за коју надлежност
дели заједно са државама чланицама. ЕУ је облик регионалне економске асоцијације независних
држава које су установиле области које остају исључиво у њиховој надлежности, области за које
Унија има искључиву надлежност и области у којима Унија дели надлежност са државама
чланицама. Правне одредбе Уговора о ЕУ2 и Уговора о функционисању ЕУ3 (пречишћенa верзијa
оснивачких уговора/Лисабонски уговор4) од значаја за еколошку политику су следеће: У члану 3
Уговора о ЕУ измеёу осталог утврёено је да Унија установљава унутрашње тржиште које ће
функционисати са циљем да обезеди одрживи развој Европе, који је заснован на уравнотеженом
економском расту и друштвеном напретку, високом нивоу заштите и унапреёења квалитета
животне средине. У својим односима са Светом, Унија ће подржавати и промовисати своје
вредности и интересе и доприносити заштити својих граёана. Измеёу осталог доприносиће миру,
безбедности и одрживом развоју Земље, солидарности и меёусобном поштовању меёу људима,
слободној и праведној трговини, искорењавању сиромаштва и заштити људских права. Унија ће
следити циљеве преко одговарајућих мера сразмерно надлежности које су јој пренете Уговорима.
У члану 3 Уговора о функционисању ЕУ утврёено је да Унија има искључиву надлежност у
области: а) царинске уније, б) установљавања правила конкуренције која су неопходна за
функционисање унутрашњег тржишта, ц) монетарне политике држава чланица којима је валута
евро, д) конзервације морских биолошких ресурса према заједничкој политици рибарства и е)
заједничка трговинска политика. У члану 4 утврёено је да ће Унија делити надлежност са
државама чланицама у следећим областима: а)унутрашње тржиште, б) социјална политика за
аспекте дефинисане Уговором, ц) економска, социјална и територијална кохезија, д)
пољопривреда и рибарство, искључујући конзервацију морских биолошких ресурса, е) екологија,
ф)заштита потрошача, г) саобраћај, х)трансевропске мреже, и)енергија, ј) област слободе,
безбедности и правде, к) заједничка безбедност која се тиче питања јавног здравља за аспекте
дефинисане Уговором. У члану 5 Уговора о ЕУ утврёено је да ће Унија деловати унутар
договорених надлежности на принципима супсидијарности и пропорционалности. Према
принципу супсидијарности Унија ће деловати у областима за које нема искључиву надлежност,
меёу којима је и екологија, само и у оној мери у којој циљеви предложене акције не могу бити
довољно достигнути преко држава чланица, или на централном или на регионалном и локалном
нивоу, него, због обима и ефеката предложене акције, пре могу бити боље остварени на нивоу
Уније. Према принципу пропорционалности садржај и форма акције Уније неће премашити оно
што је потребно да се достигну циљеви Уговора. Поред тога, у члану 6 Уговора о функционисању
ЕУ утврёено је да Унија има надлежности да спроводи акције којима подржава, кординира или
допуњује акције држава чланица у следећим областима: а)заштита и унапреёење људског
здравља, б) индустрија, ц) култура, д) туризам, е)образовање, стручна обука, омладина и спорт, ф)
цивилна заштита, г) административна сарадња.
Пошто еколошки проблеми не поштују границе, а Унија нема искључиву надлежност за
еколошку политику, а и фискална политика је у исључивој надлежности држава чланица, Унија
ову област уреёује заједно са државама чланицама. На нивоу ЕУ предузимају се значајане
координиране акције. Државе чланице су већ након Прве конференције УН о животној средини,
постигле споразум о принципима за еколошке акције Заједнице. Први еколошки акциони програм
(ЕАП) донет је за период 1973-77, Други ЕАП за период 1977-81, Трећи ЕАП за период 1982-86,
Четврти ЕАП за период 1987-92, Пети ЕАП назван „Према одрживости“ за период 1993-97 и
Шести актуелни ЕАП назван „Наша будућност, наш избор“за период 2000 - 2012.година. Ови
1

Barrow, J.C. Environmental Management Principles and Practice, London, Routledge, 1999, p.4 према Петровић, Н.
Еколошки менаџмент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 83
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:EN:PDF
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF
4
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407

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

еколошки акциони програми подстакли су импресивну палету еколошких закона којима се
регулишу еколошки проблеми у вези са водом, ваздухом и квалитетом ваздуха, смањењем
озонског омотача, глобалним загревањем, киселим кишама, буком, управљањем отпада,
хемикалијама, биотехнологијом, дечијим играчкама. Петим Акционим програмом обезбеёен је
развој великог броја инструмената меёу којима су и финансијски механизми подршке са нивоа
ЕУ: програм за заштиту животне средине LIFE, Структурни фондови, Кохезиони фонд, кредити
Европске инвестиционе банке. Шестим еколошким акционим програмом1 утврёени су еколошки
приоритети ЕУ: климатске промене, природа и биодиверзитет, окружење и здравље и квалитет
живота, природни ресурси и отпад. Програмом је дефинисано да су економична употреба
природних ресурса и заштита глобалног екосистема заједно са економским просперитетом и
балансираним друштевним развојем услови за одрживи развој. Програмом су активно укључени и
загаёивачи и они који се загаёују, и односи се на све секторе друштва како у државама чланицама
тако и у државама кандидатима. У тачки 4 Одлуке о Шестом акционом програму утврёено је да ће
се промовисање одрживе производње и потрошње ради интернализације како негативних тако и
позитивних ефеката вршити и преко тржишно заснованих инструмената и преко инструмената
економске политике ради којих ће се: а)подстаћи реформа субвенција које имају значајне
негативне ефекте на животну средину и које нису компатибилне са одрживим развојем;
б)анализирати ефикасност еколошких дозвола којима се тргује као општим инструментом у циљу
њиховог промовисања и примене где је то изводљиво;ц) промовисати и подстаћи употреба
фискалних мера као што су еколошки порези и подстицаји на одговарајућем националном и на
нивоу Заједнице, д) промовисати интеграција захтева за заштитом животне средине у
стандардизацији делатности.
Заједница је 1990. године основала Европску агенцију за заштиту животне средине2 са
задатком да прати еколошке перформансе држава чланица и окупља екпсперте који ће се бавити
еколошким законодавством и који ће Заједници и државама чланицама давати техничке, научне и
економске информације потребне за предузамање мера заштите животне средине.
Од 1993. године у ЕУ се договарало о учешћу организација у екоменаџменту Заједнице и
шеми за ревизију (ЕМАС). ЕМАС је коначно ступио на снагу 1995. године и данас је регулисан
Уредбом из 2009. године3 Циљ ЕМАС, као значајног инструмента Акционог плана одрживе
потрошње и производње и одрживе индустријске политике, јесте да промовише стално
унапреёење еколошких перформанси организација преко установљавања и примене система
еколошког менаџмента у њима, преко систематског, циљног и периодичног вредновања
преформанси таквих система, обезбеёивања информација о еколошким перформансама,
отвореног дијалога са јавности и осталим заинтересованим странама и активног укључивања
запослених у организацијама и одговарајуће обуке. Овом Уредбом дефинисан је систем
еколошког менаџмента као део система општег менаџмента који укључује организациону
структуру, планирање активности, одговорности, имплементацију, постигнућа, анализу и
унапреёење еколошке политике и управљање еколошким аспектима. Учесницима ЕМАС
дозвољава се употреба посебног ЕМАС знака.
Европска унија установила је и сопствени стандард за систем еколошког управљања EN
ISO 14001:20044. У ЕУ у 2009. години усвојена је Уредба5 о Екоетикети ЕУ која је део политике
одрживе производње и потрошње Заједнице, која има за циљ да смањи негативне утицаје
потрошње и производње на животну средину. Производи који имају сертификат EN ISO
1

Decision No 1600/2002/EC of European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community
Environment Action Programme OJ L 242/1 10.9.2002
2
Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May on the еstablishing European Environment Agency and European
Environment and Observation Network, OJ L 120, 11.5.1990; замењена новом Regulation (EE) No 401/2009 of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and European
Environment and Observation Network (Codified version), OJ L 126/13, 21.5.2009
3
Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary
participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC)
No761/2001 and Commission Decisions 2001/6810EC and 2006/193/EC, OJ L 342/1, 22.12.2009
4
Commission Regulation (EC) No 196/2006 of 3 February 2006 amending Annex I to Regulation (EC) No 761/2001 of the
European Parliament and of the Council to take accunt of the European Standard EN ISO 14001:2004, and repealing
Decision 979/265/EC
5
Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel OJ
L 27/1
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14001:2004 имају посебан третман. Намера је да се екоетикетом промовишу производи који имају
висок степен еколошких перформанси, а који ће стећи право да је носе тек након испуњавања
одреёених критерија, који ће бити тржишно оријентисани и лимитирани најзначајнијим
еколошким утицајима производа током њиховог животног века.
Употреба еко менаџерских система и еко смерница, мада необавезујућа веома је корисна:
прво, због побољшања позиције предузећа и њених производа на тржишту, а друго због
смањивања ризика од материјалне одговорности за еколошку штету ако до ње доёе. Наиме, “нови
правни приступ који је све заступљенији у свету, подразумева да за еколошку штету насталу код
других, загаёивач одговара већ због саме чињенице да се бави ризичним делатностима по
животну средину. У случају еколошке штете, правосуёе полази од претпоставке да је загаёивач и
стварни узрочник штете. Терет доказивања непостојања узрочне везе измеёу делатности
оптуженог и настале еколошке штете лежи код оптуженог загаёивача. Претпоставка да би
загаёивач могао у одреёеним случајевима да се ослободи оптужби, створила је потребу за
увоёењем система еколошког управљања и праћења свих по животну средину релевантних
околности у предузећу. Меёутим, традиционални правни приступ примењује се још увек у већини
земаља у транзицији. Он подразумева да у судском спору измеёу загаёивача и оштећеног,
загаёивач одговара само у случају пропуста и доказане узрочне везе измеёу његове емисије и
настале штете код оштећеног. При томе терет доказивања пропуста оптуженог и узрочне везе
измеёу измеёу нерегуларних активности и настале штете лежи на оштећеном.“1
Иако се на нивоу ЕУ предузимају значајане координиране акције, фискални инструменти
нису јединствени. Разлог је што је фискална политика у искључивој надлежности држава чланица.
То објашњава разлоге због којих постоје веома велике разлике у пореском оптерећењу граёана у
ЕУ по основу еколошких пореза. На основу расположивих података2 може се закључити да у ЕУ
највеће учешће еколошких пореза3 у укупном опорезивању има Данска 12, 1%, Малта 10, 8% и
Бугарска 10, 0%, а најмање Белгија 4, 8% и Шпанија и Француска 4, 9%. На нивоу ЕУ учешће
еколошких пореза у укупном опорезивању, када се рачуна као пондерисани просек износи 6, 2%,
а као аритметички просек 7, 2%. Један од разлога за такве разлике је и различит приступ према
опорезивању ове врсте.
4. ДРЖАВА БЛАГОСТАЊА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Оквир за државну интервенцију у области екологије обезбеёује економија благостања.
Хипотезе савремене тржине привреде су две теореме економије благостања: 1. конкурентна
економија аутоматски ефикасно алоцира ресурсе и успоставља равнотежу у којој потрошачи
максимирају користи, а произвоёачи профите, по датим ценама које су израз једнакости понуде и
тражње на свим тржиштима. и 2. Парето оптимум који представља алокацију ресурса чијом
променом једном лицу не би могло да буде боље, а да бар једном не буде лошије. Теореме кажу
да је: 1.равнотежа у конкурентној привреди Парето оптимум, и да 2) било који Парето оптимум
може бити одржив као равнотежа у конкурентној привреди.
У тако идеализиваном тржишном систему поставља се питање шта је задатак државе.
Један задатак је да изврши редистрибуцију ресурса зато што конкурентна тржишта могу довести
до ефикасности, али не могу гарантовати праведну расподелу. Други задатак је да обезбеди таква
добра које тржиште не може. Таква добра позната су као јавна добра и њихова основна
карактеристика је што када се испоруче једном кориснику не могу да искључе користи и за
остале. За таква добра тржишни подстицаји не делују ефикасно и зато постоји потреба да држава
ефикасно снабдева јавним добрима. Чист ваздух је очигледан пример таквог јавног добра у
смислу да уживање једног потрошача у њему не умањује способност уживања другог.Чист ваздух
1

Петровић, Н. Еколошки менаџмент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Београд,
2009.година, стр. 109
2
Извор: European Commission, Taxation trends in the European Union Date for the EU Member States and Norway,
Eurostat Statistical books, 2009 Edition, Table C.4_T:Environmental taxes as % of total taxation:Total;
3
Еколошки порези укључују енергетске порезе, порез на CO2, саобраћајне порезе – углавном се односе на коришћење
моторних возила, порези на загађење човекове околине – углавном се односе на загађење ваздуха и воде. Део пореза
на загађивање животне средине који се посебно не издвајају, обухваћен је порезима на потрошњу и порезима на
капитал.
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је предмет загаёења, чији обим је опредељен одлукама великог броја појединаца о друмском
саобраћају, загревању објеката, избору производне технологије у предузећима итд. Производња
чистог ваздуха може да се врши само смањивањем појединачне потрошње и производње добара
које производе загаёење. У овом случају не постоји разлог да се верује да ће невидљива рука
тржишта довести до друштвено рационалног исхода. Ова појава у теорији назива се екстерним
ефектом. Екстерним ефектом назива се директан утицај активности лица на благостање другог
лица мимо тржишног механизма (трошак није укључен у цену).За разлику од ефеката који се
преносе кроз тржишне цене, екстерни ефекти негативно утичу на економску ефикасност.
Поставља се питање шта у оваквим ситуацијама треба да ради држава. На пример
загушеност саобраћаја у центру града је вишедимензионалан проблем који укључује буку,
загаёење ваздуха, кашњења и оштећења зграда и улица. Постоје две врсте мера које се могу
користити. Прва врста укључује веће трошење на инфраструктуру, градњу путева, тунела и
мостова, обезбеёење више паркинг простора итд. Друга врста мера укључује стварање подстицаја
за понашање које ће довести до смањења загушења. Поставља се питање зашто би држава
помагала људима да промене понашање које је ипак за њихово добро. Одговор на овај проблем
лежи у природи јавног добра услед еколошких екстерних ефеката. Обзиром да је допринос сваког
возача нивоу гужве мали, сваки возач, када доноси соптвену одлуку о употреби аутомобила,
прихвата ниво гужве као датост. Посматрано са тачке гледања појединца, одлука је исправна. Али
ако сви размишљају на тај начин, резултат је велико загушење – резултат којим нико није
задовољан. У друштву, до ове врсте проблема долази зато што појединац не узима у обзир трошак
који узрокује остатку друштва. Разлог због кога он не узима у обзир трошак који намеће остатку
друштва је што тржиште не нанаплаћује овај део трошка који настаје његовим таквим
понашањем. Оно што држава може да учини у оваквој ситуацији је да унапреди функционисање
тржишта преко увоёења недостајуће ценовне компоненте.1
Недостајућа ценовна компонента може да се уведе прописима који су засновани или на
подстицајима или на забранама и контроли2. Ако је заснована на подстицајима може да се уведе у
форми пореза који се по британском економисти Пигу називају Пигуови порези. Искуство говори
да Пигуови порези нису добро решење.Они доводе до друштвено ефикасног исхода, али с
обзиром да је предвиёено да се наплаћују на сваку јединицу производње, не пружају одговарајуће
подстицаје за проналажење нових начина за смањење загаёења. Проблем се може решити тако
што ће се Пигуовски порез разрезати на сваку јединицу загаёења. Друга врста подстицаја може да
се уведе преко система ограничи и тргуј. То је политика у оквиру које се загаёивачима издају
дозволе за загаёење при чему се број дозвола утврёује у складу са жељеним нивоом загаёења, а
лицима која их поседују дозвољава да са њима меёусобно тргују. Приступ заснован на
подстицајима могуће је применити само ако се количина загаёења може контролисати. Уколико је
то немогуће или веома скупо, држава неће бити у стању да наплати накнаду за загаёење по
јединци или да утврди да ли загаёивач има довољно дозвола за загаёење које ствара. У систем
подстицаја спадају и субвенције. Да би овај инструмент био ефикасан могуће га је применити
само у случају да постоји ограничени број загаёивача којима би се плаћало да незагаёују.
Меёутим, код субвенција прети опасност да загаёивач буде подстакнут на производњу која се
субвенционише тако да на крају укупна количина загаёења постане још већа.
У случајевима када је загаёење теже контролисати приступ заснован на наредбама и
контроли је ефикаснији. Меёу ове инструменте сврставају се: 1.технички стандарди којима се од
загаёивача захтева инсталирање одговарајуће технологије за пречишћавање загаёујућих материја;
Проблем код овог инструмента је што не подстиче тражење јефтинијих решења за смањење
загаёења. Загаёивач крши закон ако смањи загаёење на било који други, чак и ефикаснији начин.
и 2. стандарди извршења који подразумевају да се за сваког загаёивача утврди дозвољена
количина емисије;овим прописом загаёивачу се дозвољава флексибилност у вези начина на који
ће остварити утврёени стандард; из тог разлога је овај пропис трошковно ефикаснији од
технолошког. Ефикасност ове врсте регулативе зависи од ревности регулатора. Меёутим,
генерално овај приступ је вероватно извор многих проблема који се јављају у вези са еколошком
1

Sandmo, A (2000) The Public Economics of the Environment Oxford University Press Inc., New York
инструменти заштите животне средине преузети од Rosen, H. S., Gayer, T. Јавне финансије, Економски
факултет Универзитета у Београду, Београд, 78-113
2
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политиком. Поставља се питање зашто је онда толико популаран. „Циник би могао да каже да је
регулаторно решење резултат жеље политичара да истовремено изгласају закон који племенито
звучи и тиме задовоље екологе, али да буде и неприменљив како би задовољили пословне
кругове.“1
Негативни екстерни ефекти пробијају границе националних економија. Из тог разлога има
идеја да се загаёивање животне средине опорезује увоёењем глобалних еколошких пореза2. Идеја
за сада нема практичног значаја зато што у парламентарним демократијама важи принцип „нема
опорезивања без представљања“.
5.

ЗАКЉУЧАК

Данас се увелико препознају и признају негативне последице текућег модела привредног
развоја. Из тог разлога, даљи привредни раст и развој нераскидиво се повезују са еколошким
циљевима и промовише одрживи развој. Ако се концепт одрживог развоја посматра са аспекта
применљивости у зависности од достигнутог степена развијености држава, посебан проблем може
бити за мање развијене земље. Оне, за разлику од развијених земаља немају могућности да преёу
на модел више одрживог развоја преко финансијских подстицаја и технолошких иновација.
6.
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ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОРИШЋЕНИХ БОЦА НА ТЕХНИЧКЕ
ГАСОВЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЕКОЛОШКОГ ЕКСЦЕСА
Зорица Ковачевић 1, Зоран Карастојковић2, Миодраг Арсић1
zorica.kovacevic@institutims.rs
РЕЗИМЕ
Код превенције еколошких ексцеса када су старе боце у промету или употреби, сами закони или
стандарди нису довољни. Правна регулатива је јасна: такве боце морају бити искључени из промета и
употребе.
За боље разумевање ризика од даљег коришћења старих боца, потребно је да се ближе погледа
материјал са унутрашње стране боце, што значи да треба обавити испитивање материјала да се спречи
евентуални еколошки проблем. Поступак испитивања материјала мора да садржи различите методе, у овом
случају примењене су: испитивање на затезање, испитивање макро и микро структуре, и тестирања до
уништења боце. Најопаснији део тог тестирања је тренутак уништавање боце под високим притиском. Овде
су приказани поступци испитивања и резултати за материјале коришћених боца који се односе на техничке
гасове.
Само помоћу таквих испитивања могу се дати прави одговори по питању даљег коришћења боца
које су биле у употреби 30 година. Након добијања резултата тестирања, може бити обезбеёена адекватна
процедура за продужење периода употребе.
Кључне речи: коришћене боце, испитивање материјала

MATERIAL TESTING OF USED BOTTLES FOR TECHNICAL GASES IN ORDER
TO PREVENT ENVIRONMENTAL EXCESS
ABSTRACT
For the best understanding the prevention of eventualy environmental excess when "old" bottles are in
traffic or in usiness than only law or standard are not enough. The jurisdict regulations are clear: those bottles must
be excluded from the traffic and usiness.
For the better understanding the risk for further usage of old bottles, it is needed to make a closer look at
the inside of material of a bottle, it means that the material testing should be provided for prevention any possible
environmental excess. The material testing procedure must contain different methods, in this case were applied:
tensile test, macro&microstructure and testing up to destroying the bottle. The very risk part of such testing is a
moment of destroying the bottle under the high pressure. Here are shown both test procedures and results of
material from used bottles for technical gases.
Only by using such testings can be given an exactly answer for further using of bottles which were in
service 30 years. After obtaining such testing and results, an adequate procedure for jurisdiction for prolongation
the period of usiness could be provided.
Key words: used bottles, material testing

1.

INTRODUCTION

One of the important aim of Directive of European Community for equipment under pressure [13] is to equalize the national laws/standards in aspects of design, production, testing and assessment of
equipment which is exposed to pressure. Mentioned Directive is related to producers and consumers, but
also is important in civil traffic. The safety precautions is of high importance in everyday circumstances
and for safety of inhabitants.
Bottles for technical gases which are considered here possess volume of 24, 7 l and belong to a
group of pressure vessels. Bottles for technical gases are made from a structural steel or an aluminum
alloy. Those bottles for handling and transporting are not exposed to the elevated or high temperature
influences. According to their application, those bottles frequently should be transported through the
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entire of town. So, they′re servicing properties must be on the high level. According to that, the
production regime also must be on the high level. For testing of those bottles it could be said the same.
The servicing life for this kind of product is determined [4] to be 30 years. This standard is in
good correlation to other national standards from industrial developed countries. It means that the
properties of a new bottle is strictly controled, anyway. The conclusion of cited standard is clear: after 30
years in service, such bottle must be excluded from traffic. Normaly, after 30 years in service it would be
however expected that initial properties of a bottle material are changed. From that point, the principal
question arises: is the bottle after the servicing period (determined by law, i.e. standard) really spent?
Here are given results obtained onto such bottles, it means their material. Only after testing a set of
properties an answer for further usage of "old" bottles could be given on an exactly technical manner,
and after that, such conclusion may be involved into an appropriate standard and/or law.
2.

RISK OF UNPROPER BOTTLE PROPERTIES

The risk of both transport and using of an improper material is pretty great, particularly in
everyday handling with bottles from the producer to the consumer of technical gas(gases). If no care is
dedicated to the demands about bottle material properties, the environmental risk will become extremely
high, because an explosion may has catastrophic result. From explained statements, it′s clear that testing
of bottle material after decades in using must be providing for giving an adequate answer: is the material
of the used bottles for technical gases (for oxygen, acetylene, etc.) still possess a recommended
properties. The technical results and conclusions in this case are those which must be respected. For any
change of standard or law, only the lawyers are not enough.
3.

LIMITATIONS OF APPROPRIATE STANDARD AND LAW

In procedure for standardisation of bottle properties and determining the servicing period it is
habit to start from a new material characteristics. For those bottles, the meritory national standard is
SRPS M.Z2.500 [5]. In this standard clearly is defined that after 30 years in service every such botle is
rejected. If somebody asks the judge, the possible answer will be: throughout such product.
Almost technicians knows that standard for many products rather is technical than legislation
procedure. The really technical question is: what to do when the period of 30 years is gone and the bottle
material still is in well condition? On this question only a reliable answer the technicians are able to give
an adequate solution. The rejection of bottles which still possess good properties, even after 30 years,
does not represents a clever job. What to do in this case? The solution is not in a jurisdistic sphere (in
lawyer, judge-cort, parliament, assembly, etc.) but only in repeated technical investigations. So, for
giving an adequate answer for prevention any eventual environmental excess, the serious testing
procedure must be done.
4.

RESULTS OF REPEATED TESTS ON USED BOTTLES

Non-destructive testing methods usually are available in many cases, but in this situation the
testing with destruction is going to be the most realistic one. The testing after a 30 years in service might
be called - retesting. The procedure for retesting of the bottles for technical gases consists from next
examinations:
- Visual inspection,
- Pressure test of the entire bottle,
- Tensile tests of specimens from bottle wall, and
- Metallographic view.
4.1. Visual inspection
Visual inspection represents a pretty cheap method for review the state of the surface, for
example the corosion attack, either inside or outside of the bottle. In providing this kind of inspection no
one defect is discovered at the outer side, while at the botom of the stel bottle are found some cracks and
corrosion deteriorations. At the inside of the bottle a thin corosion layer was registered.
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4.2. Pressure test
Pressure test is providing up the bottle is destroyed. Such inspection pressure is pretty high,
frequently up to 2000 bar, as established in mentioned standard [5]. The bottle is connected to a high
pressure water pump and than the pressure continuously is increasing. The pressure is increased up to the
blowing, it means the bottle destroying, i.e. fracture the wall. The scheme of testing equipment is shown
in Figure 1.

Figure 1: Equipment for safety testing of bottle for technical gases

The providing of this testing procedure is pretty dangerous for testers, remember that the testing
pressure is up of 2000 bars. For safety precautions, the testers must be away from direct testing area
during the providing the test.
The damaged surfaces, according to national standard, must possess strictly defined shape [4, 5].
The most desired shape of fractured surface is in longitudinal direction. Some characteristics of cracked
surface is shown in Figure 2. The width of cracked zone (d1) depends from the outer diameter of bottle
(D), see Figure 2. The profile of the cracked zone depends also from the applied kind of heat-treatment
procedure: normalizing, quenching with following tempering, etc. [5].

Figure 2: The most desired profiles of cracked surface [5]

4.3. Tensile tests
Tensile tests are provided on specimens taken from the bottle wall. Those specimens are cutted at
the longitudinal direction. After testing of such specimens, next results are obtained, Table 1.
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Тable 1: Results of tensile testing of bottle steel, after 30 years in service
Number of bottles

Yield strenght
Re [MPa]

Tensile strenght
Rm [MPa]

Elongation
A5 [%]

1

363

557

16, 4

2

427

607

15, 3

3

560

716

16, 5

4

514

577

14, 8

*

min. 625 *

min.700 *

min. 14 *

* Original

data from producer for new bottles [6]

4.4. Metallographic examinations
Metallographic examinations are necessary when a material degradation, here in bottle steel, is a
matter of monitoring for the macro&microstructure changes. One approach for monitoring the structure
changes is by using a replica method [7], but when the bottle is destroyed for tensile testing specimens
than the samples for metallographic analysis are taken. The exactly character of the microstructure in the
bottle steel can be viewed only by using a metallographic technique, Figure 3.

b)

a)

c)
Figure 3. Microstructure of the steel at: a) vertical wall, b) bottom and c) macrostrutcture at the
bottom of the bottle

At the vertical wall of the bottle is found a ferrite-pearlite structure with elongated crystal grains
in the direction of production, Figure 2a), while in the bottom the structure is changed, ie., there is a
coarsening of crystal grains, Figure 2b). The macroview, Figure 2c) revealed that the corrosion took
place just at the bottom of the bottle. This kind of corrosion in this case is not severe, but as every
corrosion process needs a carefully monitoring, in a further periods of time the revision review is just
obvious.
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5.

DISCUSSION

Both at outer and inner side of the bottle no remarkably defffects were detected. Visual
inspection of the cutted bottom sample has revealed that corrosion process took place. After 30 years in
service such corrosion doe not represents a serious damage.
Pressure test has revealed that most profiles of cracked wall belong to acceptable shape.
Tensile test have shown that those properties from the bottle steel is deterioted, but when one
keeps in mind that tested bottles are 30 years continuously in service, it really does not make a serious
problem.
Corrosion cavity which was visible by macro&microscopic examination will be progressively
enlarged, and that is the reason for close control, even by ultrasound waves.
6.

CONCLUSIONS

The jurisdict regulations 1-5 for bottles after 30 years in service are clear: those bottles must be
excluded from the traffic and usiness. According to the provided methods for material testing next
conclusions can be made:
- visual inspection at the and inside of the bottle has revealed that corrosion development at
the bottom must be further periodically controlled;
- tensile testing has shown particular degradation of initial properties, but after 30 years in
service those degradations are not too serious;
- the profiles of cracked surface still are acceptable according to regulations 1-5;
- metallographic examinations have proved some corrosion processes.
According to provided testings, the period of usiness of "old" bottles could be prolongated up to
5 years, and after that next testing would be necessary.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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ЕКОЛОШКИ РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ЛАСЕРСКОГ ЗАВАРИВАЊА КОД
ЗЛАТНОГ НАКИТА
Зорица Ковачевић 1,Зоран Карастојковић2, Радиша Перић3, Зоран Одановић1
zorica.kovacevic@institutims.rs
РЕЗИМЕ
Ласерско заваривање је најновија метода за повезивање метала код израде накита. Пре него што је
уведена, примењивала се техника гасног заваривања. Током историје, израда накита од легура злата увек је
била озбиљан посао, а тако је и сада. Код гасног заваривања морају се користити различите соли из група
борида, цијанида, флуорида, нитрата, итд. Те супстанце су у хемијско-металуршком смислу веома активне,
и имају прилично јако корозивно дејство. Ризик по околину код њиховог коришћења је веома висок.
Корозивно дејство код гасног заваривања у потпуности је видљиво по завршетку процеса у виду
црнкасте површине без обзира на врсту употребљене легуре злата.
Предности гасног заваривања су ефикасност, једноставност и ниска цена апарата, али нежељена
последица је велик пламен. Активне супстанце на великој загрејаној површини после завршетка операције
остављају велику количину остатака. Такви остаци морају бити уклоњени са третиране површине злата
Али, када се примењује ласерско заваривање свих тих проблема нема. У овом раду су приказани
примери гасног и ласерског заваривање траке направљене од златне легуре 585.
Кључне речи: гасно и ласерско заваривање, златне легуре, екологија

ECOLOGICAL REASONS FOR APPLICATION OF LASER WELDING OF GOLD
JEWELS
ABSTRACT
Laser welding is the latest method used in joining of metals, than in jewels. Before this technique is
introduced, for jewel production over a centuries is applied a gas welding technique. Through the history, the jewel
making from gold alloys was a serious job, even now, it is so. But for gas welding different salts must be used from
the group of: borides, cyanides, fluorides, nitrates, etc. Those substances are in chemical-metallurgical sense very
active, and show pretty strong corrosive effect. The environment risk of using of those components becomes very
high.
The corrosive effect after gas welding is fully visible after welding is finished, as a blackish surface,
neither the gold alloys were used.
The advantages of gas welding are in efficiency, simplicity and in a low price of apparatus, but an
undesirable consequence is great diameter of flame. When these active substances are combined with great heated
surface, after welding is finished, the great amount of reacted substance is remained. Such residuals must be
removed from the treated gold surface.
But, when laser welding is applied all of those problems are not present. In this paper are shown examples
of gas and laser welding of strips made from golden alloy 585.
Key words: gas & laser welding, gold alloy, ecology

1.

INTRODUCTION

Jewel making from gold alloys over a centuries represents a serious job. The technologies that
belong for such purposes are: casting, metal working processes, brazing, welding or electro-chemical
procedures (like polishing), Figure 1.
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Figure 1: The technologies for jewel making from gold alloys: a) - melting, b) - welding and
c) - chemical polishing

During melting or joining by fusion, as fluxes or refiners, different salts must be used from the
group of: cyanides, fluorides, nitrates, boric acid, etc. These substances are in chemical-metallurgical
since very active, and also have a strong corrosive effect.
Corrosion effect is manifested during melting during welding [1, 2], and is manifested on the
surface of the joined parts as reacted substance black.
Gas welding has a long history. Advantages of gas welding are efficiency, simplicity and low
cost of equipment for gas welding. However, during the joining of small pieces of gold jewelry, in fact
undesirable gas welding is a large diameter flame. During welding there is a reaction between the flux
and the heated surface, and as a result of the interaction are various corrosion products. These corrosion
products must be removed after the final joining of parts.
However, application of laser welding of all these problems do not occur. Laser welding is
therefore much cleaner technology[3-6], Figure 2.

Figure 2: Laser welding technology: a) - Laser welding equipment, b) - wire-joined

This paper presents examples of the gas and laser welding alloy of gold 585, and are discussed
following the corrosive effects of these technologies joining.
2.

GAS WELDING TECHNOLOGY

Gas welding belongs to the oldest welding processes. Characteristics of gas welding are simple
operation and equipment, as well as low gas prices and equipment. Nowadays the prevailing use of
acetylene gas welding (to achieve high temperatures), or propane-butane gas with oxygen. In the case of
precious metals for several decades to apply reaction combustion hydrogen in pure oxygen[7]. both gas
obtained by electrolysis of water "on site", and immediately used without storage. The main reason for
this is the explosiveness of the gas mixture.
Diameter of the gas flame is several times larger than the diameter of the burner, and this is
undesirable fact for welding thin pieces, and just these parts of prevailing in jewelry.
For the joining of gold chains can be applied technologies welding or brazing, Figure 3. The case
of gas welding requires the use of flux. Fluxes used for welding or soldering of gold jewelry different in
their composition very little.
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Figure 3: A few examples of welded gold jewelry [14]

2.1. Fluxes used for gas welding of gold jewelry
Fluxes used for gas welding are usually very active chemical substance. Their chemical activity
is required from metallurgical reasons, and this is particularly pronounced in flux precious metals.
Thermal cycle of heating, especially thin parts, must be short. In that short time flux must react with
oxides and impurities present[8], and to protect the weld bath (melted metal) from oxidation. These are
the reasons why it must use chemically active ingredients in the melting.
In the case of welding of gold and its alloys, the most widely used one of the following
substances, or any of their combinations: borax (Na2B4O7x7H2O), boric acid (HBO3), potassium cyanide
(KCN), sodium nitrate (NaNO3), potassium nitrate (KNO3), etc.. The composition of these substances is
seen to contain very reactive elements. Some of these elements provide good wettability, which is
especially important when soldering. Some fluxes in its composition contain fluoride, which are more
reactive substances than those mentioned above. Waste gases arising by using fluoride fluxes, also
belong to the highly toxic gases. Melting temperature of these substances, ie. their mixtures, ranging
usually in the range of 300 to 750°C.
Fluxes for the welding of gold jewelry are powdery substance, even boric acid. Before using the
fluxes used are mostly white.
Purpose of flux is to cover both narrow zone melting Figure 4a) (operating temperature in this
zone is about 1000°C), and a wider zone of heating Figure 4b) (operating temperature in this zone ranges
from the melting point to temperatures of several hundred degrees).
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a)

b)

Figure 4: Gold parts: a) - during and b) - after gas welding / brazing with
reacted mixture of powdered flux

For these reasons it is necessary use a sufficient amount of flux that can protect and place of
welding and the wider area of heating. In any case, one must use higher volume flux than the volume of
welding parts. Therefore, a certain amount of flux remains not reacted. Removal of remaining non
reacted substances derived after welding is performed first mechanically and then chemically. For this
purpose, the substances are soluble in water, then alcohol, petrol and so on. Corrosive residues that occur
after the removal of flux are dangerous for the environment.
3.

LASER WELDING

Laser welding is widely used in industry for welding thin sheets of stainless steel,
titanium alloy and gold alloy. Laser welding is also used to connect the thin parts in jewelry[9]. High
concentration of energy laser beams to instantly melt the affected places. Laser shots lasting for a
milliseconds. For fusion laser beam does not need flux, as was the case for laser welding.
Small diameter laser beam is very suitable for joining thin sections, such as sheets and wires in
jewelery. Figure 5 shows the two plates of gold alloy with 58.5% gold, which are welded using a laser
and gas welding. After welding both plates are cleared in order to better see the place joining.
Dimensions of welded parts in the figures are 0, 35x10mm. Welded joints are butt type, in accordance
with standard which defines the types of such compounds, in general.
As a flux, here is used a mixture (50:50) of next compounds: boric acid (HBO3) and sodiumtetra-borate (Na2B4O7) x 7H2O

Figure 5: Thin strips of 585 gold after providing laser (L) and gas welding (G);
slag after gas welding is removed by mechanical polishing

Welding parts with a high reflectivity[10] (such as many products from gold) used as coatings,
applied as a powder or a coating (the best example when it comes to parts of gold, the plain textmarkers).
The role of coatings to reduce reflectivity[11] by increasing absorptivity. It is important to
emphasize that protection (absorption) layer in composition does not represent a reactive substance, and
even less reason for concern about the ecological point of their very small thickness. If the materials
connection with matte surface, ie, with a small reflection, then the use of coatings, is also not necessary.
After cold rolling or drawing of a commercial alloy of gold, the surface is not especially bright (as after
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polishing), but it is enough mat that could be directly applied laser welding. One such example of a
successful welding with a matte surface has just shown Figure 5.
The use of flux, in the form of chemically active substances, as in gas welding for the welding of
gold jewelry, in the described case is simply unnecessary when the welding is done by laser[12, 13].
4.

CONCLUSSION

Fluxes in most welding processes are an indispensable role. In composition are often the boron
compounds but there are nitrates, fluoride and even cyanide. During welding fluxes must be used in
larger amounts, in the sense that their volume more than the volume weld baths. This is the reason large
amount of reacted these fluxes, assuming that there is not a part of reacted flux.
Reacted fluxes are still chemically active ingredients, especially in terms of causing further
corrosion. Their removal from the surface of gold joined parts certainly improves the general appearance
of gold jewelry, but their damaging corrosive action remains whether the same are removed
mechanically or chemically, especially when throwing regardless of the manner of their removal.
As an ecological and a lot cleaner technology is recommended for laser welding, which does not
produce corrosive waste during the process connection. Laser technology is applicable only for small
parts, which in most cases limit the application, but not in the production of gold jewelry.
5.
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[3]
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[5]
[6]
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ АКТИВНОСТИ ПОЛИЦИЈЕ НА
СУЗБИЈАЊУ ЕКОЛОШКИХ ДЕЛИКАТА
Александра Љуштина1, Вера Вуканић2, Звонимир Ивановић1
александра.љустина@кпа.еду.рс
РЕЗИМЕ
Заштита и унапреёење животне средине све чешће је предмет научног интересовања у свим
подручјима људске делатности, будући да се загаёивање животне средине постепено, и рекло би се
неизбежно, претворило у мултидисциплинарни збир проблема којима треба приступити крајње брижљиво,
и одговорно.Најбољи и најефикаснији начин да се природне закониости несметано одвијају а животна
средина сачува од даљег пропадања јесу друштвене норме. Непоштовањем друштвених норми, уобличених
у правне норме из области заштите животне средине, долази до најтежих облика социјалне патологије, који
се манифестују као еколошки деликти. Концепцијске основе друштва за борбу против еколошких деликата
постављене су широко, што је резултат специфичности, изузетне комплексности и друштвене опасности
ове врсте деликата. У сложеном систему заштите животне средине, полиција је изузетно значајан субјект у
борби против еколошких деликата.
Кључне речи: животна средина, еколошки деликти, полиција, сузбијање деликата

POLICE ACTIVITIES REGARDING THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
AND THE COMBAT AGAINST ECOLOGY RELATED OFFENCES
ABSTRACT
More and more the protection and improvement of the environment is the subject of scientific interest in
all fields of human activities because its pollution has gradually become a multidisciplinary set of problems which
are to be dealt with very carefully and responsibly. The best and most efficient way for the undisturbed
development of the nature as well as the protection of the environment from further decay is the enforcement of
social rules. The disrespect of these rules, codified by legal norms concerning the protection of the environment,
lead to the most serious forms of social pathology which are manifested as ecology-related offences. Conceptual
bases used in the combat against the ecology-related offences are wide as a result of specific and complex dangers
that these offences represent. In a complex system of environmental protection, law enforcement is an important
element in the combat against these acts.
Key words: environment, environmental crimes, police, crime suppression

1.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Проблем заштите животне средине у већој или мањој мери заокупља све становнике
Земље, те је сваки човек као појединац, готово свакодневно суочен са проблемом загаёивања
животне средине, то није имагинарни проблем, то је проблем који је видљив и присутан у животу
сваког појединца. Чињеница је да човек од кад постоји мења своју средину, јер основни услов
напретка и развоја друштва подразумева мењање природне и друштвене средине. Тешко је
замислити било какав напредак и развој без коришћења природних ресурса, али људска активност
налази у природи своју спољњу границу, а невоёење рачуна о тој спољњој граници доводи до
угрожавања и уништења животне средине
Захваљујући научном и техничком напретку човек је тежио да се одвоји од закона
природе, али то ради са застрашујућом вољом и снагом, којом мења и ремети животну средину. У
јеку научно-техничког развоја непоштовање животне средине као битног природног, социјалног и
економског фактора може довести до озбиљних последица. Најбољи и најефикаснији начин да се
природне закониости несметано одвијају а животна средина сачува од даљег пропадања јесу
друштвене норме. Непоштовањем друштвених норми, уобличених у правне норме из области
заштите животне средине, долази до најтежих облика социјалне патологије, који се манифестују
као еколошки деликти.
1
2
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Ретки су радови који еколошке проблеме вежу за појаву делинквенције, па и социјалние
девијације уопште јер еколошки проблеми у време настанка изворних теорија социјалних
девијација нису били толико изражени да би се на њих обратила посебна пажња. Али, уколико се
прихвати критеријум типологије социјалних девијација, нема ни једног разлога да се еколошки
облици људске деструкције не сматрају еколошким деликтима.
Еколошки деликти подразумевају укупност људских понашања (кривична дела, привредне
преступе и прекршаје) којим се повреёују или угрожавају друштвене вредности које одреёују
услове за чување, унапреёење животне и радне средине човека. Они су само врста или део укупне
делинквенције са којом се једно друштво-држава суочава у одреёеном периоду, односно
човечанство у целини. То се деликтно понашање разликује од других врста деликата управо по
објекту заштите (скупу друштвених вредности које се повреёују или угрожавају овако предузетим
делатностима, што у овом случају представља – човекова здрава животна средина с једне стране,
односно право човека – као једно од основних људских права на здраве услове живота, с друге
стране).1
Концепцијске основе друштва за борбу против еколошких деликата постављене су
широко, што је резултат специфичности, изузетне комплексности и друштвене опасности ове
врсте деликата. У сложеном систему заштите животне средине, полиција је изузетно значајан
субјект у борби против еколошких деликата. Полиција се, с обзиром на природу свог посла налази
у првим редовима борбе против еколошких деликата и нема сумње да од њеног ефикасног
деловања у знатном степену зависи укупна борба против еколошких деликата и, самим тим, и
заштита животне средине.
У борби против еколошких деликата полиција најчешће поступа post festum односно када
се еколошки деликт већ догодио.
2.

СУЗБИЈАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ДЕЛИКАТА И ПОЛИЦИЈА

Сузбијање еколошких деликата је веома сложена репресивна активност која долази после
извршења еколошког деликта, и подразумева скуп радњи које се предузимају ради откривања и
расветљавања еколошких деликата, проналажење и хватања њихових ивршилаца. То су све
полицијске радње које се предузимају поводом еколошког деликта, а у циљу да се потврди
постојање или не постојање еколошког деликта; да се пронаёе извршилац и саучесници; да се
открију и обезбеде трагови и предмети који могу бити доказ; као и да се прикупе обавештења која
могу бити корисна за успешно процесуирање еколошког деликта.Сузбијање еколошких деликата
представља најодговорнији део полицијског посла и усмерен је на откривање еколошких деликата
– ad rem, и на откривање извршиоца тог деликта – ad personam.
2.1. Откривање еколошких деликата
Прве активности полиције на сузбијању еколошких деликата почињу сазнањем о
извршеном еколошком деликту. Откривање или хеуристика еколошких деликата је спознајни
процес који „подразумева трагање, проналажење и разоткривање непознате и скривене
информације преко које се долази до истине о очигледном или прикривеном“2 еколошком
деликту и његовим евентуалним извршиоцима. Хеуристичка активност је континуиран процес
тражења сазнања о еколошким деликтима и његовим извршиоцима који започиње од момента
сазнања за еколошки деликт и трају све до коначне одлуке о конкретном случају.3 У хеуристичкој
делатности готово сваког еколошког деликта располаже се са малобројним, неповезаним и често
нејасним информацијама, како о еколошком деликту, тако и о његовим евентуалним
извршиоцима. Те тако прве активности полиције на сузбијању еколошких деликата почињу
сазнањем о еколошком деликту, а будући да је откривање специфичан облик трагања за истином
и тесно је повезано са успешним воёењем полицијско оперативних делатности. До почетних
сазнања о извршеном еколошком деликту плиција долази директним радом и то: путем
1

Љуштина А.: Еколошки деликти и полиција, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010. стр. 26

Ангелески М.:Криминалистика (општа криминалистичка теорија), НИО Студентски збор,
Скопје. 1993.стр. 250.
3
Љуштина А.: Специфичности хеуристике еколошког криминалитета, Перјаник, година 5,
бр. 13, Полицијска академија, Даниловград, 2007. Стр. 49.
2
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непосредног опажања, криминалистичко тактичком проценом стања угрожености на основу
запажених индиција и опсервације које су резултат истраживања других случајева.Посредна
сазнања о индицијама1 за еколошки деликт остварују се кроз индиректан рад полиције. Најчешће
је то путем обавештења граёана, пријаве инспекцијских органа, затим јавним поговарањем и
средствима масовног информисања, нису ретка ни обавештења или пријаве од стране разних
завода и института, привредних субјеката и сл. Обавештења Интерпола, Еуропола или полиција
других држава о еколошким деликтима су све чешћа.
2.2. Расвељавање еколошких деликата
Успешно откривање, расветљавање и доказивање еколошких деликта уско је везано са
могућношћу сазнања и утврёивања материјалне истине, а будући да се ради о прошлом догаёају,
који изазива видљиве промене у виду материјалних промена и трагова, полицијска обрада самог
места догаёаја еколошких деликата представља кључни сегмент у сузбијању еколошких деликата.
Научна и стручна обрада лица места2 еколошког деликта, односно предмета и трагова еколошког
деликта и њихово претварање у доказ представља централно питање полицијског рада, јер ни
компетентност лабораторијског особља, ни софистицираност лабораторијских инструменталних
анализа нема значаја уколико релевантни трагови и предмети, а потенцијални докази нису
адекватно обраёени.
Није спорно да лице места еколошког деликта има изузетну важност за његово
расветљавање, из тих разлога, а посебно због могућности брзих промена, па чак и уништења
трагова еколошког деликта, неопходно је што пре предузети одговарајуће мере за обезбеёење
лица места до доласка екипе за вршења увиёаја. Правовремено одреёење лица места еколошког
деликта, а потом и његово обезбеёење је кључни моменат за успешно разјашњење чињеничног
стања. Најбољу илустрацију шта значи закаснити у погледу обезбеёења места догаёаја даје изрека
„време које пролази је истина која бежи“. Ова радња је увек хитна и преко потребна, како због
опасности од трасеолошког информативног дефицита (трасолошка ентропија), тако и због
критичног гносеолошког времена када је реч о персоналним изворима информација (кривуља
заборављања.
Расветљавање еколошких деликата подразумева адекватну обраду лица места еколошког
деликта. Да би полиција могла што адекватније да обради лице места еколошког деликта
неопходна је оперативна готовост припадника полиције, што подразумева техничку и личну
припремљеност, али и стручно знање припадника полиције о поступању на лицу места еколошког
деликта.
Техничка припремљеност полиције за сузбијање еколошких деликата подразумева
постојање техничких средстава за обраду лица места еколошких деликата, која се налазе у
специјално опремљеним коферима за увиёај – еколошким несесерима. Опрема треба да је увек
комплетна и у исправном стању, те да су и друга техничка помагала и приручна средства увек на
располагању и у исправном стању.
Лична припремљеност подразумева такву психо-физичку припремљеност полицајаца да
успешно обраде место догаёаја код еколошких деликата и да су у могућности да уз одреёени
физички напор и максималну психичку концентрацију квалитетно и стручно обраде лице места
еколошких деликата.
Оперативна готовост за вршење увиёаја, поред техничке и личне припремљености за
вршење увиёаја подразумева и такву организацију службе да се где год је могуће формирају
сталне екипе за вршење увиёаја код еколошких деликата. У њиховом раду би, на дуже или краће
време, требало да учествују сви оперативни радници који се обучавају за послове сузбијање
криминалитета.
Значајна улога полиције у спречавању и сузбијању еколошких деликата остварује се кроз
три основна постулата: знати, моћи и хтети.

1

Индиције или основи сумнње су оно прво, још непроверено сазнанје о неком криминалном догађају.
Место извршења радње, место наступања последице и свако место на коме се налазе предмети и трагови који
могу послужити као доказ
2
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Под одредницом знати подразумева се знање о основним обележјима животне средине и
облицима угрожавања животне средине, а као специјални облик знања подразумева се адекватно
познавање области еколошких деликата. Образовање само по себи не може да гарантује успех у
обради еколошких деликата, већ су неопходни искуство, моћ опажања, упорност и правилно
расуёивање као суштинске компоненте за адекватно супротстављање еколошким деликтима.
Значајан успех у спречавању и сузбијању еколошких деликата полиција може да оствари уколико
поред неопходног стручног знања поседује и одговарајућа техничка средства за откривање,
расветљавање и доказивање еколошких деликата.Док полиција своју пажњу и даље усмерава ка
традиционалним деликтима-класични криминалитет (који разуме и за који је технички
опремљена), еколошки деликти све више су безбедносна претња. Неблаговремено препознавање
проблема и необезбеёење одговарајућих техничких капацитета и вештина за оперативне
активности на спречавању и сузбијању еколошких деликата може имати далекосежне негативне
последице, с обзиром на то да ће се ова врста криминалитета мултипликовати.
Несумњиво да су савремене криминалистичке лабораторије опремљене савременим
достигнућима у области научне технологије. Меёутим, несумњив развој аналитичке технологије
не сме да прикрије чињеницу да је професија форензичког научника достигла критично место у
свом историјском развоју и да је заокупљеност опремањем форензичких лабораторија најновијим
софистицираним хардверима довела до великог јаза измеёу способности форензичког научника, с
једне стране, и умећа полицијског службеника, с друге стране да уочи и обезбеди физички
доказни материјал на лицу места. Лице места представља критично полазиште у процесу
коришћења научних поступака приликом полицијске истраге. Сва стручност и инструменти које
једна форензичка лабораторија може да мобилише биће потпуно бескорисни уколико су
материјални докази на лицу места уништени или контаминирани.
Одредница хтети се често повезује с еколошком културом и пријављивањем еколошких
деликата, а основни мотивациони покретач у борби против еколошких деликата свакако је
настојање сваког човека као биолошке јединке да живе и раде у здравој животној средини.
2.3.Ситуациона вештаченја еколошких деликата
Код обраде места догаёаја еколошких деликата, мора се имати на уму брза промена стања
на самом месту догаёаја, које је условљено многим факторима. Поред тога, постоји опасност да
доёе до губљења постојећих трагова и предмета еколошког деликта, што отежава обезбеёивање
довољног и квалитетног броја података и материјалних доказа, којим би се разјаснио и доказао
конкретни еколошки деликт. Управо специфичност еколошких деликата огледа се у њиховој
природи и врсти, а из тога проистиче и потеба за ситуационим вештачењем, које се врши на
самом месту догаёаја
Ситуациона вештачењаја еколошких деликата, која се обављају ван лабораторије, имају
предност у томе што је вештак у могућности да непосредно осети и овлада целокупном
ситуацијом на лицу места, и да испитује целину материјалне ситуације, а не само поједине
изоловане трагове или предмете, те се тако управо смањује уобичајени информациони дефицит.1

А- укупна количина
информација на месту
догаёаја

Б- регистроване
информације

Сл.1. Приказ односа укупне количине информација на самом месту догађаја
и регистрованих информација са места догађаја

1

Ljuština A.: Situaciono veštačenje ekoloških krivičnih dela, Expertus forensis, br.9, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore,
Podgorica 2007. стр. 166
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Управо да би се избегла ситуација информационог дефицита укупних количина
информација са самог места догаёаја неопходно је спроводити ситуациона вештачење, готово код
свих еколошких кривичних дела, кад то околности дозвољавају.

А=Б

Сл.2. Оптималан однос би се остварио када би се укупна количина
информација са места догађаја уједно регистровала и обрадила (идеалан случај)

У теорији се тешко долази до идеалне ситуације, а у пракси, готово да је немогуће
постићи, али се ипак теба тежити што идеалнијој ситуацији, а управо ситуационо вештачење је
пут ка остваривању оптималног односа укупне количине информација са места догаёаја.
Ситуационим вештачењима еколошких деликата знатно би се повећао број расветљених и
доказаних еколошких деликата.
Еколошки деликти су део савремене реалности и по много чему се разликују од класичних
деликата (начин извршења, средство извршења, трагови). Самим тим улога полиције у
спречавању и сузбијању еколошких деликата намеће потребу научног прилаза проблему, сталну
модернизацију, техничко опремање, усавршавање, непрекидно образовање, с јасном намером да
полиција постане стварно прогресивна и високо цењена заштитна снага унутар сваког друштва.
3.

ЗАКЉУЧАК

Полиција представља интегрални део система заштите животне средине, и несумљиво има
значајну улогу у спречавању и сузбијању еколошких деликата, а самим тим и значајну улогу у
заштити и унапреёивању животне средине. Активности полиције на спречавању и сузбијању
еколошких деликата остварују се кроз специфичне полицијске мере и радње.
Истражујући и анализирајући еколошке деликте не само с теоријског него и с емпиријског
карактера долази се до закључака да је једна од основних карактеристика еколошких деликата
управо њихова хеуристика.Специфичност хеуристике еколошких деликата огледа се у
виктимолошком аспекту, те је чест случај да граёани уколико нису директно угрожени
еколошким деликтом не обраћају пажњу на њих и сматрају да то није њихова дужност, већ да ће
неко други пријавити еколошки деликт надлежним органима и често не схватају да су заправо они
индиректно жртве. Те је код еколошких деликата често присутно виктимолошко правило „тамо
где су сви жртве, нико није жртва“. Анализом полицијске хеуристике еколошких деликата уочава
се знатан број информација о еколошким деликтима добијених од граёана. То свакако указује на
повећану свест о потреби заштите животне средине, али исто тако и релативно добру сарадњу
полиције с граёанима по питању еколошких деликата.
Нема сумње да активност полиције на спречавању еколошких деликата треба
интензивирати кроз пројекте полиције у локалној заједници, али је исто тако разумљиво да
превентивни аспекти деловања полиције на спречавању еколошких деликата у многоме зависи од
друштвено-политичког система конкретног друштва, као и од спремности одреёене заједнице да
изгради квалитетну стратегију на локалном плану офанзивне борбе против свих узрока, жаришта
и појавних облика еколошких деликата.
Еколошки деликти својом специфичношћу, обимом и софистицираношћу упућују на то да
једино превентивне активности, а не репресивне представљају ефикасно средство у борби против
еколошких деликата, јер је касно за заштиту животне средине када еколошки проблеми уёу у
суднице. Превентивно деловање полиције на спречавању еколошких деликата представља
значајан сегмент њеног деловања. Постојање формалних законских прописа на превентивном
плану, требало би да буде подстицај за полицију да своје репресивне делатности трансформише у
превентивне.
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УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ У ЈП ЕМС – ПРОБЛЕМАТИКА И
РЕШЕЊА
Жика Јовановић 1, Мирјана Узелац 1
РЕЗИМЕ:
Процес интензивне либерализације тржишта електричне енергије, који је у току у Европи, захтева
да национална и регионална предузећа, поред техничких и економских показатеља, испуне и стандарде за
заштиту животне средине. ЈП Електромрежа Србије, као део електроенергетског комплекса у Србији, због
своје велике територијалне покривености представља значајан фактор са аспекта утицаја на животну
средину. У овом раду се разматра проблематика ефикасног управљања заштитом животне средине на
објектима ЕМС са предлозима конкретних решења кроз коришћење метода вишекритеријумског
одлучивања за утврёивање приоритета у решавању проблема.
Кључне речи: приоритети, решавање, вишекритеријумске методе, животна средина, методологија

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN PE EMS - ISSUES AND SOLUTIONS
ABSTRACT:
Process of intensive liberalization of electric energy market, which is ongoing in Europe, requires from
national and regional companies to meet the standards for Environmental Protection, along with technical and
economic results. PE “Elektromreţa Srbije”, as part of power utility in Serbia represents an important factor from
aspect of influence on the environment, due to its wide territorial coverage. In this paper is examined the problem
of efficiently managing the environment protection at the EMS facilities with concrete proposals of solutions
through the use of multi-criteria decision making methods for setting priorities in problem solving aproach.
Key words: Priority, Decision making, Multicriteria, Environment, Mehtodology

1.

УВОД

Процес интензивне либерализације тржишта електричне енергије, који је у току у Европи,
је неминовно усмерен ка формирању јединственог тржишта електричне енергије, што доводи до
великог броја промена и нових изазова који се постављају пред електропривредна предузећа.
Укључење у јединствено, дерегулисано тржиште захтева да национална и регионална предузећа,
поред техничких и економских показатеља, испуне и стандарде за заштиту животне средине.
Савремени приступ проблематици животне средине, који се заснива се на комплекснијем
DPSIR приступу (driving force – pressure – state – impact - response approach), узима у обзир све
феномене у узрочно-последичном ланцу, укључујући и реаговање на незадовољавајућа стања.
Овај концепт подразумева активни однос према променама у животној средини укључујући и
друштвено-економске аспекте, који су често покретачка снага (driving force) промена, али и
темељну анализу утицаја на животну средину кроз све чиниоце система за пренос електричне
енергије.
Проблематика ефикасног управљања заштитом животне средине у ЈП Електромрежа
Србије (ЈП ЕМС) има своје специфичности које су последица посебних услова рада, степена
активности на заштити животне средине, површине изложене дејству активности ЕМС,
категорије животне средине, обучености кадрова и локалне самоуправе, експлоатационог века
постројења и ЕЕ објеката и сл.
Циљ овог рада је да укаже на основне поставке управљања заштитом животне средине у
ЕМС и предложи методологију за ефикасније управљање кроз примену метода
вишекритеријумског одлучивања за утврёивање приоритета у решавању проблема.

1

ЈП Електромрежа Србије, Београд
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2.

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕМС

Пренос електричне енергије од произвоёача до потрошача представља коплексан систем и
због своје велике територијалне покривености и веома значајан фактор са аспекта утицаја на
животну средину. Електроенергетски систем чини мрежа високонапонских далековода повезаних,
путем трафостаница и разводних постројења, у једну функционалну целину која омогућава
достављање електричне енергије из било ког извора (хидроелектрана, термоелектрана и сл.) до
потрошача. Преносна мрежа којом управља Јавно предузеће Електромрежа Србије обухвата
напонске нивое 400, 220 и 110 kV са укупно 8607 километара далековода и 95 трансформаторских
станица и разводних постројења.
Активности везане за управљање заштитом животне средине се остварују кроз следеће
кораке:
- управљање техничком документацијом,
- оцена стања животне средине у објектима ЕМС,
- методологија решавања проблема историјских загаёења,
- управљање отпадом,
- мониторинг животне средине,
- финансијско планирање и реализација.
Ефикасно управљање техничком документацијом захтева сталну евалуацију степена
реализације усвојених програма и пројеката као и утврёивање потребе за новим активностима
које могу укључивати израду нове или допуну постојеће техничке документације. У случају
конкретних елабората, студија, пројеката, програма и сл. неопходно је утврдити:
- актуелност техничке документације у погледу објективних промена,
- актуелност техничке документације са аспекта законске регулативе,
- оцену техничке документације у погледу коришћења подлога за пројектовање,
- актуелност у односу на стање у погледу утицаја на животну средину.
Оцена стања животне средине у објектима ЕМС подразумева што потпуније сагледавање
специфичности објеката и утврёено је да се најчешћи негативни утицаји на животну средину се
јављају на трафостаницама, те су тако и истраживања вазана за ову проблематику фокусирана на
проблеме у трафостаницама.
Према проблемима који се јављају, најчешћи облици угрожавања животне средине су:
- контаминација бетонских и металних површина минералним уљима (већина објеката),
- контаминација каменог агрегата минералним уљима (најугроженији објекти су ТС
Београд 1, ТС Београд 3, ТС Београд 4, ТС Београд 6, ТС Бор 2, ТС Зрењанин, ТС
Пожега, ТС Шабац 2, ТС Шабац 3 итд.)
- контаминација уљних јама и воде у уљним јамама минералним уљем (ТС Београд 1,
ТС Београд 3, ТС Београд 10, ТС Београд 11, ТС Мајданпек 1, ТС Велики Кривељ, ТС
Ваљево 3, ТС Чачак 3, ТС Краљево 1, ТС Трстеник, ТС Ниш 2 итд.)
- контаминација земљишта минералним уљем (ТС Аранёеловац, ТС Бор 1, ТС Ваљево
3, ТС Чачак 1, ТС Смедерево 1, ТС Петровац, ТС Крушевац 1, ТС Краљево 1, ТС
Куршумлија итд.)
- Појава отпада, истрошеног материјала и употребљене опреме и делова (већина
објеката).
За решавање наведене проблематике је утврёена методологија која обухвата следеће
акције:
- прање и деконтаминација каменог агрегата и бетонских и металних површина преко
овлашћених оператера за ту врсту отпада,
- пражњење уљних јама и деконтаминација воде преко овлашћених оператера за ту
врсту отпада,
- ремедијација земљишта методом биоремедијације преко овлашћених оператера за ту
врсту отпада,
- привремено складиштење отпада, истрошеног материјала и употребљене опреме и
делова и њихово трајно збрињавање преко овлашћених оператера за ту врсту отпада.
Постоје значајне разлике измеёу објеката када се узму у обзир интензитет угрожавања
животне средине, потенцијалне опасности од настајања акцидената као и техничке могућности
отклањања последица, те је неопходно, са аспекта ефикасног финансијског планирања и

429

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

управљања животном средином извршити квантификацију свих ових параметара у циљу
рангирања степена угрожености животне средине и приоритета у решавању конкретних
проблема.
3.

ОСНОВЕ МОДЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА

Појам вишекритеријумског одлучивања се односи на ситуације када постоји већи број
конфликтних критеријума, што управо омогућава применљивост на реалне проблеме, за разлику
од класичне оптимизационе методе која користи само један критеријум при одлучивању, чиме се
драстично умањује и реалност проблема који се може решавати.
Општи проблем вишекритеријумског одлучивања се може представити на следећи начин ако су k1, k2, ..., kp критеријуми који су претходно изабрани, док је А коначан скуп располживих
акција које треба рангирати:
Max k 1 ( a ), k 2 ( a ),..., k p ( a ) a

A .

(1)

За приказивање потребних података раде се табеле које се састоје од атрибута ki (ai) gde ai

A.

Табела 1: Табела одлучивања
а(i)
a1
a2
...
ai
...
an

...

Ki( )
Ki(a1)
Ki(a2)

...

K1( )
K1(a1)
K1(a2)

K2( )
K2(a1)
K2(a2)

Kp( )
Kp(a1)
Kp(a2)

K1(ai)

K2(ai)

Ki(ai)

Kp(ai)

K1(an)

K2(an)

Ki(an)

Kp(an)

Код матричне методе потребно је формирати матрични производ матрица
матрице k

k ij

m ,n

i m

и

, тако да буде:
n

Ci

i

k ij ( i

1, 2 ,... m ; j

1, 2 ,... n ) .

(2)

j

Елементи матрице
сачињавају тежинске коефицијенте. Оптимално решење чини
елементат матрице Ci који има највећу бројчану вредност. При томе се мора посебно водити
рачуна да буде испуњен услов:
k

1.

(3)

За утврёивање приоритета решавања проблема везаних за заштиту животне средине је
коришћен метод вишекритеријумског одлучивања који се заснива на „ELECTRE“ методи.
Основни резултат примене ове методе је дефинисање критеријума веза вишег реда које је у
теорију вишеатрибутног одлучивања, као посебну групу метода, било неопходно увести због
чињенице да се у реалним ситуацијама одлучивања често јавља проблем немогућности
одреёивања математичке доминације једне акције над другом.
Метода ELECTRE упореёује акције у паровима. Најпре се испитује степен сагласности
измеёу тежина преференција и упарених веза доминације, а потом степен несагласности по коме
се оцена тежина појединих акција меёусобно разликује. У практичном поступку елиминисања
вредности мање пожељних акција потребно је испитати стање доминације за све могуће
комбинације парова акција.
За утврёивање приоритета је веома важно правилно дефинисати све критеријуме који
проистичу из стварног стања на терену. При томе треба посебно водити рачуна да критеријуми
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који проистичу из потребе заштите животне средине нису изоловани и морају бити упоредиви са
другим критеријумима везаним за основну делатност ЕМС.
Најважнији критеријуми који су разматрани су:
- технички параметри који дефинишу проблем,
- критеријуми везани за заштиту животне средине,
- економски критеријуми,
- антрополошки и здравствени критеријуми,
- критеријуми везани за потенцијалне хаварије,
- критеријуми који су везани за законску регулативу,
- остали специфични критеријуми.
За сваки дефинисани проблем потребно је извршити квантификацију изабраних
критеријума уз претходно категорисање животне средине у којој се разматрани објекат налази. За
решавање проблема угрожене животне средине од стране енергетских објеката задовољавајуће
резултате даје подела у следеће четири категорије:
- посебно заштићена животна средина,
- добро очувана природна средина,
- делимично деградирана и загаёена животна средина, и
- урбана средина.
Квантификација критеријума везаних за заштиту животне средине зависи од претходно
извршене квантификације штетности које се јављају радом објектата и постројења и врши се, у
зависности од потребе метода, на скали од 1 до 5 односно од 1 до 10. Свака од алтернатива
(варијанта) решавања проблема има квантификован сваки критеријум. Меёутим, сви критеријуми
немају исту тежину и резултат вишекритеријумске анализе у доброј мери зависи од правилно
одреёених тежинских коефицијената.
За овај модел одреёивања приоритета одабрани су следећи најважнији критеријуми:
Табела 2: Тежине изабраних критеријума
К(i)
К1
К2
К3
К4
К5

Назив критеријума
Техничке могућности отклањања штетности
Утицај на животну средину
Економски критеријуми
Потенцијалне акцидентне ситуације
Законска регулатива

Тежина
0, 10
0, 55
0, 15
0, 10
0, 10

Рангирање угрожености животне средине уз помоћ вишекритеријумске анализе вршиће се
у три фазе:
- I фаза се примењује у случајевима контаминације земљишта и шљунка минералним
уљима, контаминације воде у уљним јамама и загаёења околног земљишта и воде као
и појава отпада на објектима. У суштини ова фаза је елиминаторна и она ће извршити
селекцију свих акција, односно, елиминисаће оне случајеве загаёења који нису
значајни и ни у ком случају не могу имати високи ранг. У овој фази примениће се
метода једноставних адитивних тежина (матрична метода).
Линеаризована матрица одлучивања је састављена од елемената
квантификованих алтернатива по раније датим критеријумима (оцене од 1 до 5).
Вектор тежинских коефицијената критеријума је:
T = 0.10 0.55 0, 15 0.10 0.10

II фаза се бави рангирањем селектованих алтернатива и примењује се за све
штетности које су евидентиране по објектима које су прошле прву фазу. У овој фази
се у моделу примењује метода ELECTRE, као једна од најповољнијих метода
вишекритеријумске анализе.
Основна верзија методе има процедуру коначног броја корака и у овом случају су то:
1. Израчунавање нормализоване матрице одлучивања,
2. Израчунавање тежинске нормализоване матрице одлучивања,
3. Одреёивање скупова сагласности и несагласности
-
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Одреёивање матрице сагласности,
Одреёивање матрице несагласности,
Одреёивање матрице сагласне доминације,
Одреёивање матрице несагласне доминације,
Одреёивање матрице агрегатне доминације
Елиминисање мање пожељних акција
III фаза се примењује у случајевима када постоји више алтернатива истог ранга. У
том случају се изједначене алтернативе поново квантификују и то се може радити на
два начина: увоёењем нових критеријума (што представља проблем због промене
вектора тежинских коефицијената) или повећањем скале квантификованих елемената
матрице одлучивања од 1 до 10. И у овој фази се примењује метода ELECTRE.
Као илустрацију, навешћемо само пример спровоёења III фазе поступка. Најважније
матрице по корацима при примени методе ELECTRE су дате на примеру контаминације уљних
јама и одреёивању приоритета за решавање проблема пражњења и чишћења уљних јама.
У оквиру I и II фазе применом методе једноставних адитивних тежина (матрична метода)
и методе ELECTRE извршена је селекција најважнијих алтернатива и при томе је добијен резултат
да постоји 10 алтернатива у највећем рангу. Извршена је поновна квантификација алтернатива на
повећаној скали квантификованих елемената матрице одлучивања од 1 до 10. На тај начин је
формирана нова квантификована матрица одлучивања.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Табела 3: Квантификована матрица одлучивања
а(i)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
преференције

К1
5
4
5
4
5
6
3
6
3
3
0, 1

К2
6
6
6
7
8
7
9
5
9
8
0, 55

К3
3
2
4
2
2
5
2
6
2
2
0, 15

К4
6
8
7
8
8
8
9
6
8
8
0, 1

Нормализована матрица одлучивања (први корак методе ELECTRE) је:
Табела 4: Нормализована матрица одлучивања
К1
0.3484
0.2787
0.3484
0.2787
0.3484
0.4180
0.2090
0.4180
0.2090
0.2090

К2
0.2629
0.2629
0.2629
0.3067
0.3505
0.3067
0.3943
0.2191
0.3943
0.3505

К3
0.2860
0.1907
0.3814
0.1907
0.1907
0.4767
0.1907
0.5721
0.1907
0.1907
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К4
0.2479
0.3305
0.2892
0.3305
0.3305
0.3305
0.3718
0.2479
0.3305
0.3305

К5
0.3121
0.3121
0.3121
0.3121
0.3121
0.3121
0.3511
0.3121
0.3121
0.3121

К5
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
0, 1
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Тежинска нормализована матрица одлучивања је добијена сагласно раније утврёеном
вектору тежинских коефицијената (корак 2).
Табела 5: Тежинска нормализована матрица одлучивања
К1
0.0348
0.0279
0.0348
0.0279
0.0348
0.0418
0.0209
0.0418
0.0209
0.0209

К2
0.1446
0.1446
0.1446
0.1687
0.1928
0.1687
0.2169
0.1205
0.2169
0.1928

К3
0.0429
0.0286
0.0572
0.0286
0.0286
0.0715
0.0286
0.0858
0.0286
0.0286

К4
0.0248
0.0330
0.0289
0.0330
0.0330
0.0330
0.0372
0.0248
0.0330
0.0330

К5
0.0312
0.0312
0.0312
0.0312
0.0312
0.0312
0.0351
0.0312
0.0312
0.0312

После предузимања неопходне процедуре у поступку методе ELECTRE долази се до осмог
корака и до матрице агрегатне доминације:
Табела 6: Матрица агрегатне доминације
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1

1
0
1
0
1
1
1
0
1
1

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Девети корак се бави елиминацијом мање пожељних акција и као резултат се добија да су
доминантне алтернативе a5 и a10.
Резултати добијени применом метода вишекритеријумске анализе зависе од поузданости
података који су коришћени у овом поступу али у сваком случају дају прецизније и реалније
одговоре на сва питања где постоји више варијанти решавања неког проблема.
4.

ЗАКЉУЧАК

Решавање проблема заштите животне средине у ЈП Електромрежа Србије је веома сложен
проблем који захтева ефикасно отклањање проблема уз оптимално ангажовање расположивих
финансијских средстава. Због тога је потребно развити комплексну методологију која
подразумева ангажовање експертског и научног знања кроз рад у више фаза. Да би се то могло
остварити, неопходно је било извршити детаљно утврёивање стања животне средине на објектима
ЕМС а затим приступити оцени степена негативног утицаја кроз сагледавање више аспеката
укључујући законске, техничке, економске, еколошке и инжењерске. Оптимални редослед
решавања се постиже уважавањем свих наведених критеријума, односно применом метода
вишекритеријумске анализе која омогућава прецизније и реалније рангирање, специјално у
случајевима када постоји више варијанти решавања неког проблема. Досадашње искуство у
примени овог приступа сугерише да се добијају резултати високе поузданости који омогућавају
економичну и ефикасну употребу расположивих финансијских средстава.
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ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЖИВОТНА И РАДНА СРЕДИНА
Томислав Игић1,Славко Здравковић1 Биљана Младеновић1
tigic@gaf.ni.ac.rs
РЕЗИМЕ:
Порастом броја становника, урбанизацијом насеља, порастом природних активности и применом
хемијских средстава у индустрији и пољопривреди долази до нарушавања природних процеса и
прекомерног загаёивања животне и радне средине, тако да и сам живот на земљи бива угрожен. Еколошка
равнотежа наше планете је пољуљана. Реке, шуме, ваздух, земља, а самим тим и храна, на удару су
негативних утицаја, тако да деструктивно утичу на флору и фауну земље, као и на самог човека. Велики
број истраживања данас у свету посвећен је широкој проблематици усклаёивања развоја технолошких
процеса, производњи хране и екосистема. Реализација система заштите животне и радне средине којом би
се обезбедила хармонија измеёу човека, његових активности и природе, захтева интегрални приступ. Кључ
реализације стабилног и одрживог развоја, пројектовања и планирања технолошких система, је адекватна
валоризација простора уз експлоатацију обновљивих енергија.
Кључне речи: технолошки систем, животна средина, загаёење, природа, опстанак, човек.

TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND WORKING AND LIVING ENVIRONMENT
ABSTRACT:
With the population increase, urbanization, increase of natural activities and application of chemical
agents in industry and agriculture, the life on Earth is being threatened. Ecological balance of our planet is shaken.
Rivers, forests, air, earth, and therefore the food, are exposed to the detrimental influences, which reflects upon the
Earth’s flora and fauna, as well as the mankind in general. Numerous studies in the world today are dedicated to the
broad issue of the development harmonization of the technological processes, food production and ecosystems.
Implementation of the system for environmental protection of living and working environment, underpinning the
harmony between man, his activities and nature, requires an integrated approach. The key to the realization of a
stable and sustainable development, designing and planning of technological systems lies in the adequate
valorization of space and the exploitation of the renewable energy.
Key words: technological system, environment, pollution, nature, survival, man.

1.

INTRODUCTION

Starting from the domestic and international experience, while relying on existing scientific,
technical, technological and legislative and legal-institutional and other relevant solutions in the country
and the world, the term environment is defined as: „a set of natural and created conditions in which man
lives and works, in which all processes in nature take place“.
Exercise and quality improvement in all respects as a new business and life philosophy, is
directly aimed to improve the lives of people, which among other things, includes the improvement of
living standards, environment and working environment and health and safety protection. The modern
reality shows significantly positive changes in the general philosophical and technical understanding of
relationship between engineering and environment. Engineering, economic life and technological process
has to be brought into line with the principles of sustainable social development, that is acceptable for
survival and living in harmony with nature because people are part of nature, but in the economic sector
comprising trade, there are many objective necessity. They are stated in economic analysis and reality as
an economic legislation and economic principles that must be taken into account. Therefore, solving the
problem of pollution of the environment and disruption of natural balance requires establishing so-called
external costs as a set for research and control of pollution of the environment and damage to natural
balance. The environment includes natural resources, so nationalization of all forms in which it occurs is
one of the general measures for their protection. Nationalization results in significant changes in its use,
and this natural resource ceases to be traded.
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Science deals with environmental issues primarily as a result of human behavior (although
earthquakes and other natural phenomena occur independently of the will of man, their consequences can
be mitigated too). A significant part of the environmentally harmful and irrational behavior can turn into
the individual habits, who thus becomes resistant to change. Entering the third millennium of human
creativity, something must be done to change our relationship to the conditions which up to date were in
force regarding the care and preservation of human micro-and macro-economic system. We must not be
left to the millennium old message from the pyramids of Egypt: „The people will suffer from the
inability to use the forces of nature and from the ignorance of the real world“. People sometimes in their
desire for a quick and large profits fail to recognize obligations to the environment and ecosystem,
involving technologies with uncontrolled harmfulness. Ecology is as old as mankind, but in the past man
has not always referred to it carefully. The care is topical in recent decades. It is therefore in the interest
of pedagogical science for the environment strategy of formation of environmental awareness adopted,
application of ecological behavior of young people and new habits at the micro level are adopt and at the
macro level in the final. Environmental awareness is manifested as a knowledge of values which has a
healthy environment for humans, as well as factors that threaten environment and the means for
protection from them. There is no space limit for the value of healthy and clean environment and it is a
social value, so the individual is bound and obliged to put effort in protecting it, because the degraded
environment creates uncertainty, concern and dejection. Therefore, each society tends to have a healthy
youth, healthy food, water, air, clean resorts, spas, camps, clean rivers etc. The exit from the more
prominent environmental crises, except in the application of eco-technologies, should be looked towards
a change of the value system, ie. in the new ecological ethics, as there is no alternative to the survival of
man and the protection and preservation of the environment. The new ethics of the environment means
the quality of life built on a scientific basis that ensures the physical, intellectual, economic, ecological
and spiritual health, and it is (or will be) as high as we have reason, power, desire, vision, courage, but
also objective possibilities in the society within which it is achieved.
2. DESIGN AND INFORMATION IN THE ENVIRONMENTAL AND WORKING
ENVIRONMENT
Protection of living and working environment as a multidisciplinary field requires practitioners
and experts from different fields to be occupied with it, such as: civil engineers, forestry engineers,
physicists and chemists, meteorologists, physicians, biologists and others. Mentioned sectors and
activities are only part of the profile of experts and their participation in the protection of living and
working environment. Use of a lot of motor vehicles, caused by intense physical and economic
development and demographic growth, has led to rapid development of automobile industry and the
increasing consumption of gasoline, which leads to air pollution by harmful gases.
It is known that much of the existing production technology, as well as other products that one
uses, are factors that threaten the environment, and whose methods are based on scientific knowledge of
natural laws that govern at the Earth. On the basis of generally known facts, we can set up the system:
design methods (DM), products and production technology (PT) and environment (E). The second model
is based on the creation and application of protective means (PM), or between the (PT) and the (E) are
installed special technical devices and equipment for environmental protection. The third model would
be a combination of the first two.
The information system is a system that collects, processes, stores and generates information,
and therefore makes decision making and management possible. This is not a separate entity and it is
inextricably linked with all other systems. Organizing of information system includes information
structure of information flows and staff. For example the theory of phase (fuzzy) sets are essentially
different from conventional quantitative techniques of system analysis. This theory is based on the fact
that human thinking involves some fuzzy sets and not just numbers, and that the logic of human
reasoning is not function of two or more values, but it is a logic of inexact incomplete fuzzy information,
operations and rules of inference.
The project should come to know whether the measures for protection of living and working
environment necessary, sufficient and satisfactory. All indicators from the past development pont out that
a high price of environmental degradation has been paid. This indicates that further development on the
previous basis is not possible. A new modern approach to designing of environmental protection is need,
although this is a complex and not entirely clearly defined problem.
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In order to survive in areas where living conditions are different from those from which man
originated, one inevitably change and will change the nature to create conditions that suit him wherever
he wants to live. At the same time, to meet the various needs he creates products, taking from the nature
materials and energy. Just a century ago a man thought that natural resources are inexhaustible and
endless, but already today he collided with the limits of the planet Earth, and this is manifested by
depleting of non-renewable natural resources of energy and material, as well as drastic pollution. The
complexity of the method of estimating the efficiency of environmental protection will be ended by
determination of coefficients of general efficiency of the system.
Not one problem of modern development can be seriously studied, or solved, without any
economic analysis and insight into the development from the aspect of the effects on the environment
and the economic and environmental perspective at all. The economic effects of the market without
borders and the global solidarity of technology and socio-economic development in general, does not
exclude protection of resources and care of the surrounding area and the survival of the ecological and
social balance. Technological development has brought many benefits to man, but it also created the
chemical nature with thousands of new substances unknown in nature, which will eventually explode as a
chemical time bomb. There is no absolutely harmless emissions or clean technology. Not only the
engineering staff, biologists, medical doctors, but also lawyers, economists, politicians and others
become aware of these facts. The most acceptable model of production technology, from an
environmental standpoint is recycling, which includes reuse already used product and related products,
that as the design model in the system of living and working environment can be significant.
Analyzes of relevant phenomena in the area of protection of living and working environment
from the impact of technological systems, have shown that these problems are solved partially, as a rule
only after their creation, but when human health and the natural and material goods are endangered. For a
comprehensive understanding of the relationship building and the environment, and determining the
impact and effects of technological systems on the environment, in order to manage technology systems
and security, it is necessary to evaluate the degree of risk of exposed elements of technological systems.
Information systems can have greatest application in manufacturing systems where they provide
assistance in making business decisions. These systems have found application in all areas, and
consequently in the area of protection of living and working environment, which are very complex and
affected by many parameters of the environment, and therefore providing of a appropriate support
program is evidently necessary. In the world there are a number of mathematical models based on which
spatial-temporal distribution of concentrations of pollutants in the atmosphere is obtained. Preventive
Engineering (PE) is aimed at setting, implementation and maintenance of protective measures for
technological systems (TS).
3.

MAIN CAUSES OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT

Either an average leave the consequences that we can categorized of environmental pollution and
work environment, or it will be a classic accident whatever the actual number of casualties and material
damage is, depends on the longevity of the consequence of damage. For example, deforestation,
extinction of forests, reducing the plant cover of the Earth due to the expansion of cities, construction of
roads, etc.., slowly lead to oxygen problems on the ground. The reason is simple - plants are the only
producers of oxygen. However, major cities and industrial centers (New York, Tokyo, etc..) consume
more oxygen than plants on that surface can produce. But it does not just the cities. Thus, it is estimated
that a jet plane on intercontinental flight, consumes about 25 tons of oxygen, for which production takes
about 3, 000 hectare of forest, which creates problems of survival in the aerobic world.
Polluters of the environment are increasingly endangering the health of humans and animals.
Today, man is on the border when it is to change the current development policy and improve living
standards, which among other include increasing of food production, improving human health and the
improvement of living and working environment. The price of threating own natural resources, is
covered by export earnings, thereby causing huge environmental damage not included in prices.
This means to meet the growing needs of the population for food with the least adverse effects
on health and the environment. Today, food safety jeopardize a number of environmental pollutants that
are included in the food chain at various levels. In crop production there is contamination of plant
products and animal feed by industrial contaminants (heavy metals, poychrol biphenyls) and pesticides.
It was found out that in striving for greather food production intensive use of various agro-chemicals can
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have a very large influence on pollution. Their importance to this day is not disputed, however, providing
of enough food only partially solves the problem of feeding the population. Despite the obvious benefits,
in time it was realized that the use of agrochemicals may have unintended consequences. These
compounds come to man in different ways, through the water or air, and they are deposited in the tissues
due to traits-persistence, lipophilicity and the cumulative. Prolonged exposure of humans to their
influence may have unforeseeable consequences. A systematic way of controlling food safety allows for
the correlation of level of pollution for a longer period and monitoring of the trends of food
contamination. This is very important because we are faced with uncontrolled import of food of dubious
origin that may have profound consequences for human health. By his industrial mode of existence, man
has just „produced“ environmental crisis, or substantially exceeded the boundaries of self-reproduction
of eco-system. By his selfishness, profiteering and heartless attitude towards nature, its flora and fauna,
natural resources and energy, man has manifested his almost hostile attitude toward the Earth, his sole
habitat. Thus, he directly showed his own lack of self-consciousness about his existence, or of its
responsibility for future generations. What’s more, the man has convincingly demonstrated the fact that
he is the only creature in the biosphere, who is able to nullify the basic conditions of his own survival.
In recent years, numerous epidemiological studies of pesticide poisoning have been published. It
is estimated that a relatively high is risk of developing chronic effects such as cancer, disorders of the
reproductive function and immunological effects, etc., and it depends on the type of pesticides that are
the subjects exposed.
The great interest of society and the economy to exploit mineral deposits, has to be,
unfortunately, paid by mentioned pollution, but all necessary measures for their reduction and subsequent
revivification must be taken. This unfortunately is not always possible, so we are faced with rising costs
for environmental protection.
Environmental pollution and all the consequences to health of human populations can not be
successfully rehabilitated by monitoring and eventual correction of existing technological processes and
started works, but by installation of primary and preventive care in the design phase of all activities that
might endanger the surrounding environment. On the other hand, we see that in the recent past and even
now „the natural and the work created values and the total space in which man lives“ were subjected to
degradation and destruction, mainly from the desire for rapid industrial development and acquisition of
greater profits. Unfortunately, non-ecological plans and programs, as well as contempt of ecological
principles in the management of space, have led to a concentration of „dirty“ technology in a small
space, and serious degradation of environment and the health of exposed populations. As a rule, the
funds for installation of meanings for natural resources (air, water, soil...) protection have always lacked.
The modern era of technological and information revolution has characteristics of „new
pathology“. There are less infectious diseases, but chronic diseases of cardiovascular and respiratory
system, diabetes, degenerative and malignant diseases have increased significantly. Such a situation is
the result of human - the environment relationship, because man is organized living system, whose life
processes are in constant interaction with the environment in accordance with the internal laws of
biological order. Even slight errors can lead to failures, including the destruction of the entire
management system with disastrous consequences.
From the standpoint of protection of environment and human health, biotechnological methods
of treatment of waste (industrial and comunal wastes, wastewater and waste gas) are very soft, and it is
expected its intensive development in the current century. Most attention is paid to methods of treating
waste water because they are in practice represented the most, since we are destined to be dependent on
pure water. In some industrial pollutants, especially broadcasters of heavy metals (mercury, cadmium,
lead), which belong to the most dangerous pollutants, have been developed methods that use some kind
of algae and bacteria that act so to embed certain metals in their cell membranes. In the process of
landfills the action of microorganisms leads to decomposition of waste containing organic materials and
due to the biological activity gases and vapors are released, that are collectively referred to as landfill
gas. Waste products of organic matter in landfill are subjected to the complex process of decomposition
and fermentation. Biophitology is a process for purification of waste gases that uses microorganisms to
oxidize components of the gas.
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4.

IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The issue of sustainable development through the identification of the overall problem of
survival of life on the Earth is connected with the definition of quality of life. Many scientific and
technical meetings held in recent decades, on global warming and environmental protection, indicate the
seriousness of the problems facing the world. Since the beginning of man to this day, his constant
spiritual and physical activities were aimed at improving living conditions. They are derived as a man’s
eternal striving and striving to raise the quality of life –that results in his constant struggle with nature.
Today in the scientific world has been already concerned about global climate change as a result
of greenhouse gases. The processes of combustion, primarily of fossil fuels, are referred to as the „main
culprit“. There are the analyses of the impact of carbon dioxide production, destruction of the ozone layer
and other factors. Heating of the earth is characterized by three important issues: emissions of a number
of harmful gases from the combustion of fossil fuels, destruction of a huge complex of forests and
reducing obesity, or destruction of the ozone layer. Therefore, the main pollutants are related to
energetics, agriculture and industry.
There is insufficient use of the systems using solar energy in practice. It is caused by poor
attitude towards this source of energy - insufficient knowledge of its potential and opportunities, lack of
knowledge of the conditions of design, technology, manufacturing, maintenance and use of equipment
that allows sufficiently effective and economical way to exploitation. This particularly refers to the use of
thermal effects of solar radiation in the systems of so-called „low temperature“ solar heating. There are
two basic ways of using solar energy. The first is the warm water (or air) by using the thermal receiver.
The second is the conversion of solar energy into electricity, directly or indirectly. For direct conversion
photovoltaic cells are used as the most elegant source of electricity than any known to date. The sun is an
inexhaustible source of energy. The most important advantage is that the use of solar energy does not
pollute (chemicaly, radioactively, by heating, etc.) environment. Solar energy is one of the „cleanest“
energy with the maximum level of protection of living and working environment. Greater use of solar
energy saves the other, primarily fossil fuels.
When using solar energy it is important to increase its level of utilization by combining solar
panels with batteries and converters, what is enabled by the construction of solar cells. Today different
plants, houses, factories, telecommunication facilities and others are powered with electricity by these
solar cells. Today, the pursuit of solar panels is in the solar power stations. The idea of a parallel
construction of solar and hydroelectric power plants with a combination of their use, depending on
meteorological conditions, would enable to obtain optimal planned amount of electricity throughout the
year. The energy potential of solar radiation in our environment is such that it represents a sufficiently
reliable source of energy that continues to be widely exploited. Solar energy exceeds the power of all
power plants in the world when they work in full operation over 100, 000 times. So, detailed studies of
relevant problems are very actual.
Today in the crisis ecological situation, seriously is understood the complex role of forests in the
biosphere. It is, however, continued to destroy them every day by cutting, burning and acid rain that is a
result from pollution of the atmosphere. Pollutants in the atmosphere adversely affect the forests, so it
has been destroied 8% of forests in Europe since 1972 by the acid rain, and in 1985. even 60% of them.
On the other hand, increased forest areas will just contribute to the healing environment and will
positively impact on climate change reflected in increasing the average of annual temperature
(greenhouse effect), which is due to the increased concentration of carbon dioxide. Summers are warmer,
winters are milder, and the rainfall is less and less with the uneven distribution. The famous Parthenon,
which the Athenians built more than 2000 years ago, is damaged during the last 50 years more than ever
since. This invaluable artistic building is eroded by acid rain and dry deposition of particles of sulfur.
Groundwater, especially wells and aquifers are also affected. Acid rains dissolve heavy metals,
especially mercury and cadmium in surface soil and rocks, and contaminate underground water
reservoirs.
One of the most important factors of agriculture development is the land. Land is a natural
resource, a gift of nature and not a product of human labor. It is a non-renewable resource, but a sudden
increase in human population has led to the large number of problems and issues that are increasingly
putting pressure on various branches of science in order to develop new technical and technological
alternatives. Earth surface is made of 71% of water and 29% of land, of which 45% is barren area, 25%
are forests, 20% are pastures, and only 10% is cultivated area. The problem of food production is
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becoming increasingly important in relation to existing arable capacity, which requires much more
production of nitrogen fertilizers. The sharp rise in human population is followed by spending of
traditional energy sources (the most used is oil, then coal and gas), and the fossil fuel is consumed
quickly and is slow to regenerate, so it should be looked for alternatives. Possible approach is possibility
of using microalgae biotechnology to address problems related to lack of food in the world and the
reduction of traditional energy sources.
Human body, such as a living system, reached a high level of organization of its structure and
control to defend its individuality. This means that he had to establish a complex organization of own
protection to defend the advantages acquired by evolution. These are just the limiting factors, because of
the biological determinism by genetic code and the limited capacity of adaptation, one can not adapt to
the changed conditions which are now created. He does not have them written in his genetic pattern, or in
its evolutionary past. It is therefore legitimate to say that adjusting to the „new“ conditions, polluted
environment and working environment does not exist, but it is a tolerance that is limited both
quantitatively and temporally. Exhaustion of the mechanisms of adaptation by exceeding the threshold of
protective and defensive mechanisms lead to pathological reactions and the use of pathological
conditions, ie, diseases of modern civilization.
On the other hand, to exploate other people can only one who has a monopoly on the disposal of
the basic conditions of their existence, while a fundamental condition of existence of man is his living
and working environment. The main factors for the environmental endanger are just carriers of
ownership monopoly in the use of living and working environment, which, thanks to that, have a
monopoly on decisions about its protection. So it requires in addition to the above, the links between
different sectors such as education, industry, health and others, so that they together can find a solution to
current problems related to human health caused by pollution of living and working environment.
5.

CONCLUSION

We entered the new millennium with the new technologies, producing new materials, using new
energy sources. However, this innovations carry their other dimension, often are directed against people
because they compromise the safety, health and living and working environment. A opssesion of modern
people „how to save life“ and not to separate from nature remains an eternal theme. The man is basically
concerned with the protection of living and working environment because it is an indispensable condition
for its survival. That interest may, however, often be suppressed until the existence of life is not directly
threatened. The biggest danger to the man’s environment threatens from the man. Protection must be at
the place of work, place of residence, at the state level and the level of world comunity. Human health
and living and working environment are inextricably linked. Ecological awareness is manifested as a
knowledge of values that has a healthy environment for humans, as well as factors that threaten it and the
means of protecting from them, as there is no an alternative to the survival of man and the protection of
living and working environment. The new ethics of the environment means the quality of life built on a
scientific basis. Engineering, economic life and technological process has to be brought into line with the
principles of sustainable social development, that is acceptable for survival and living in harmony with
nature.
Expansion of share ownership, shareholding, and above all cooperatives will allow that finally
everyone can take control over its environment. That is the base for the de-politicization of decisionmaking on environment, starting from the basic social cell to the level of the world community. Good
contact skills are taught and in practice are constantly evolving, as it is not naturally given. The modern
era of technological and information revolution has characteristics of a new pathology. There are less
infectious diseases, but chronic diseases of cardiovascular and respiratory system, diabetes, degenerative
and malignant diseases have increased significantly. Because of the biological determinism by genetic
code and the limited capacity of adaptation, one can not adapt to the changed conditions which are now
created. He does not have them written in his genetic pattern, so that adjusting to the „new“ conditions
does not exist.
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СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА ИЗДУВНИМ ГАСОВИМА МОТОРА
РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ КОЈИ ЖИВЕ У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ПУТА
Драган Перић1, Бобан Цветановић1, Слађана Недељковић1
dragan.peric@vtsnis.edu.rs
РЕЗИМЕ
Рад указује на негативне утицаје пута и путног саобраћаја на непосредну околину. Приказани су
сви негативни утицаји који су од значаја за анализу деловања и дефинисање одреёених мера ради смањења
утицаја. Посебан акценат је дат смањењу загаёивања ваздуха издувним гасовима мотора. Адекватна
заштита се може постићи применом Европских прописа за емисију издувних гасова код путничких и
теретних аутомобила. Такоёе, држава треба да преёе на производњу горива за путничка и теретна возила
који су обухваћени прописима европске уније.
Кључне речи: животна средина, пут, емисија, издувни гасови, бука, здравље људи

REDUCING AIR POLLUTION EXHAUST EMISSION FOR PROTECTION
OF PEOPLES HEALTH LIVING NEAR ROADS
ABSTRACT
The paper emphasizes the negative impacts of road and road traffic in the immediate surroundings. Shows
all the negative influences that are important to analyze the activity and defining specific measures to reduce
impacts. Special emphasis is given to reducing air pollution exhaust emission.
Adequate protection can be achieved by European regulations for exhaust emissions in cars and trucks.
Also, the state should move to producing fuel for cars and commercial vehicles which are covered by EU
regulations.
Key words: environment, road, emissions, exhaust gases, noise, people’s health

1.

УВОД

Саобраћајни систем као што је пут, по својим функционалним и техничким
карактеристикама, не може се развијати без последица на животну средину и због тога захтева
додатне напоре у дефинисању размера утицаја и на конципирању система заштите. У зависности
од тога да ли се превоз људи и робе, врши у вангрaдском или градском подручју размере утицаја
на животну средину се битно разликују, јер градска и ванградска путна мрежа се по свом обиму,
димензијама, густини у простору, пројектним и техничким елементима знатно разликују. У
градском (урбаном) подручју где су просторна ограничења најоштрија, а могућност решавања
веома ограничен, јављају се посебни проблеми који су знатно већи и сложенији у односу на
вангрaдску путну мрежу, па се морају посебно анализирати. Такоёе, умањење негативног утицаја
пута на животну средину мора бити присутно као веома важан критеријум у свим фазама
планирања и пројектовања путева.
2. НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ ПУТА И ПУТНОГ САОБРАЋАЈА НА НЕПОСРЕДНУ
ОКОЛИНУ
Негативни утицаји пута и путног саобраћаја на непосредну околину могу настати
приликом:
1. Изградње пута, и
2. Експлоатације пута.
1. Приликом изградње пута негативни утицаји на непосредну околину огледају се у [1]:
- Промени намене терена, који потом не може бити коришћен за друге активности,
- Коришћењу материјала који загаёују непосредну околину,
1

Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Александра Медведева 20, 18000 Ниш
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Коришћењу средстава за ископ, транспорт, разастирање и сабијање који директно
угрожавају околину пута,
- непосредну околини пута,
- Промени пејзажа и услова живота непосредних становника околине где се пут гради.
2. Приликом експлоатације пута, утицај кретања возила по путу доводи до загаёивања
непосредне околине пута, које може да буде [2]:
c) Стално,
d) Повремено.
а) Стално загаёење животне средине у околини пута настаје сталним кретањем возила по
путу и то због:
- Значајног ослобаёања загаёивача атмосфере:
оксида азота NOx,
угљен моноксида CO,
угљен диоксида CO2, као последица сагоревања горива фосилног порекла,
органских састојака,
адитива из горива и мазива, као што су олово и други различити састојци,
- Загаёивања површинских и подземних вода јер кретањем возила по путу приликом
атмосферских падавина долази до отицања остатака разних загаёивача са коловоза,
као што су остаци гума, уља, пластике, корозионих продуката, итд,
- Стварања буке која нарочито у насељеним местима ствара непријатну појаву,
- Стварања вибрација које оштећују терен и друге конструкције поред пута,
б) Повремено загаёење животне средине у околини пута настаје услед последице:
- Хаварија транспортних средстава за превоз нафте и њених деривата, као и низа
производа хемијске индустрије,
- Посипања путева материјалима хемијског порекла у зимском периоду ради отапања
снега и леда са коловоза и ради спречавања настајања њихових наслага на коловозу,
-

3.

ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА ИЗДУВНИМ ГАСОВИМА МОТОРА

Основни процес помоћу којег се хемијска енергија из горива претвара у топлоту и даље у
механички рад у моторима СУС је сагоревање горива. Сагоревање је веома комплексан хемијски
поступак, са наглим променама температуре, притиска и концентрације реактивних супстанци.
Процес хемијске конверзије у комори за сагоревање је све, само не једноставна хемијска реакција
и од укупне енергије која се ослобаёа процесом сагоревања, око 42% се користи за покретање
возила, док су преосталих 58% губици. Губици при сагоревању се могу смањити на три начина.
Један је тежња ка потпуном сагоревању, други је повратак вишка угљоводоника назад у мотор где
ће се извршити сагоревање, и као трећи начин је обезбеёивање додатног простора за оксидацију,
који се назива каталитички конвертор. [3]
Издувни гасови од моторних возила су значајан извор загаёивања ваздуха, а самим тим и
животне средине у околини пута. У издувним гасовима моторних возила има око 180 органских
компоненти од чега је 47 % засићених угљоводоника, 40 % незасићених угљоводоника, 7 %
разних ароматичних једињења, 4 % алдехида и кетона, 1 % фенола, 0, 7 % алкохола и друго. [4]
Сагоревањем бензина и дизела добија се угљен диоксид (CO2) и водена пара (H2O). CO2
није
толико
шкодљив
у
директном
контакту
с
њим,
али
ипак
има
негативну улогу у очувању животне средине. Због непотпуног сагоревања јављају се штетни
гасови као сто су угљен моноксид (CO) и несагорео угљеноводоник (CH). Ови гасови оксидирају
са азотом који се налази у усисном ваздуху и добијају се азотни оксиди (NOx). У емисији штетних
гасова јављају се и друге штетне материје као што су: честица материје particulate matter (PM) као
што су дим и чаё, која је поприлично мала за бензинске моторе, када се посматра укупна маса
(PM). Због тежег уситњавања дизел честица и због нехомогене расподеле у дизел гориву, дизел
мотори су увек производили више ових штетних материја. Такоёе, садржај сумпора у бензину је
био доста мањи него у дизелу. Одговарајућим мерама, садржај сумпора у дизелу и бензину је
смањен на одговарајући ниво. До скора, олово (Pb) је такоёе било знатно присутно у издувним
гасовима, јер се због октанског побољшања, олово дуго задржало у саставу бензина. Фосфор,
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хлор, бром и борон такоёе су били присутни у гориву или уљу за подмазивање, и налазили су се у
издувним гасовима.
Сваки аутомобил годишње емитује три пута више штетних састојака него што износи
његова тежина. То годишње проузрокује смрт стотина хиљада становника. Само у Америци за
годину дана умре преко 60 000 становника од последица високог степена загаёености ваздуха. У
Великој Британији, тај број је већи од 10 000. У Мексико Ситију, 70% деце заостаје у развоју
услед штетних гасова у ваздуху. У табели 1, приказан је утицај појединих полутаната на здравље
људи и животну средину. Може се закључити да азотни оксиди (NOx) имају најшири утицај, како
појединачно, тако и у комбинацији, формирајући штетна једињења.[5]
Табела 1 - Утицај појединих штетних елемената по људско здравље и животну средину

Утицај

PM HMs POPs

SO2 NH3 NOx NMVOC

CO CH4 CO2

N2O

Локални (здравље)
Регионални
Киселе кише
Еутрофикација
Приземни озон
(zdravљe)
Глобални
Ефекат GHG (индиректни)
Ефекат GHG (директни)

Легенда: PM- честице (дим и чађ); HMs- тешки метали; POPs - дуготрајни органски загађивачи; SO2сумпордиоксид; NH3- амонијак; NOx- азотни оксиди; NMВOC - неметанска испарљива органска
једињења; CO- угљенмоноксид; CH4- метан; CO2- угљендиоксид; N2O- азотсубоксид; GHG- гасови са
ефектом стаклене баште.

3.1. Утицај азотних оксида
Тропосферски-приземни озон (смог) – се формира када сунчеви зраци реагују са
ваздухом који садржи NOx и угљоводонике CH, јер се изазива фотохемијска реакција која доводи
до формирања озона близу површине земље. Тако се, под утицајем азот диоксида формира магла
загасито смеёе боје. Овај феномен је повремено уочљив изнад многих великих градова и може
имати фаталне последице по здравље људи. Особе са проблемима дисајних органа, попут астме, и
људи који раде напољу, подложни су ефектима као што су оштећења плућног ткива и смањење
плућне функције.
Киселе кише - NOx и сумпор диоксид реагују са другим супстанцама и воденом паром у
атмосфери и у облику киселине падају на земљу као киша, магла, снег или дехидрирана честица.
Киселе кише представљају велику опасност за биљни и животињски свет, узрокује оштећења
возила, објеката историјских споменика, а језера и потоци постају киселкасти и немогући за
живот риба.
Честице - NOx реагује са амонијаком, влагом и другим компонентама у облику азотних
киселина и сродних честица. Директни утицаји на људско здравље могу бити у виду оштећења
плућног ткива и дисајних органа као и прерана смрт. Мале честице продиру дубоко у осетљиве
делове плућа и могу узроковати или погоршати постојећу болест дисајних органа, као што су
емфизем и бронхитис и погоршати постојеће болести срца.
Глобално загревање – Азотни оксид је један из фамилије NOx и представља гас стаклене
баште. Он се акумулира у атмосфери са другим гасовима стаклене баште и изазива постепен
пораст Земљине температуре. То ће довести до повећаног ризика по људско здравље, а тиме и
пораст нивоа мора и других промена на биљна и животињска станишта.
Токсичне хемикалије - У ваздуху, NOx одмах реагује са органским хемикалијама, па чак
и озоном, у облику разних токсичних производа, са којима може изазвати биолошке
мутације.
Умањење видљивости – Азотне честице и NO2 у одреёеној концентрацији могу
блокирати пренос светла и смањити видљивост.
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3.2. Утицај угљенмоноксида
Мотори СУС емитују мале количине угљен моноксида CO, који у одреёеној
концентрацији може бити смртоносан за човека. Овај гас, који је у потпуности последица емисије
моторних возила само у веома ограниченим просторима, као што су тунели може имати
последице по здравље људи. Здравствена угроженост од мањих концентрација CO је најтежа за
оне који пате од болести срца, као што је ангина или зачепљене артерије. За особе са срчаним
болестима, једна изложености CO са ниским концентрацијама може узроковати болове у грудном
кошу и смањити способност те особе за кретањем. Људи који удишу високе концентрације CO
могу имати проблеме са централним нервним системом, тако да се може јавити смањена
способност за рад или учење. На изузетно високим нивоима CO је отрован и може изазвати смрт.
4. ЗАШТИТЕ ОД ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА ИЗДУВНИМ ГАСОВИМА МОТОРА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Нарасли проблеми заштите животне средине у Европској унији, нашли су своје место у
појединим документима Уније. Овим документима се директно интензивирају истраживања, а
самим тим се долази до резултата ниских емисија мотора СУС која као гориво користе бензин или
дизел. Обављена су бројна истраживања и развој мотора са ниском емисијом издувних гасова
указује на правце будућег развоја.
Сагледавајући правце будућих активности ревалентних организација које доносе прописе
о граничним вредностима, мерној опреми и методологији испитивања, очекује се пооштравање
граничних параметара за нове моторе на бензин за путничке аутомобиле и моторе за дизел гориво
за путничка и теретна возила. Од 2009. године су на снази прописи за Еуро 5 моторе за путничка
возила на бензин и дизел гориво, као и за теретна возила. Већ су дефинисани стандарди за Еуро 6
моторе који треба да важе од 2014. године.
У табели 2 приказани су европски прописи за емисију издувних гасова путничких
моторних возила (Б-бензински мотори, Д-дизел мотори). [6].
Табела 2 - Европски прописи за емисију издувних гасова путничких моторних возила
g/km
Год

CO
Б

CH
Б

CH+ NOx
Б
Д

Д

Д

NOx
Б

PM
Б

Д

Д

2000.
Еуро3
2005.
Еуро4

2, 3

0, 64

/

0, 56

0, 2

/

0, 15

0, 5

/

0, 05

1, 0

0, 5

/

0, 30

0, 10

/

0, 08

0, 25

/

0, 025

2009.
Еуро5

1, 0

0, 5

/

0, 23

/

0, 06

0, 18

0, 005

0, 005

2014.
Еуро6

1, 0

0, 5

/

0, 17

/

0, 06

0, 08

0, 005

0, 005

0, 10C
0, 10C

У табели 3 приказани су европски прописи за емисију издувних гасова тeретних моторних
возила (дизел мотори). [7].
Табела 3 - Европски прописи за емисију издувних гасова теретних моторних возила
Полутат

Еуро1
(1993)

Еуро2
(1996)

Еуро3
(2000)

Еуро4
(2005)

Еуро5
(2009)

ЕEV(opt)
(post2009)

Еуро6
(2014)

CO

4, 5

3, 0

2, 1

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

NHCH

1, 1

0, 95

0, 66

0, 46

0, 13

8, 0

7, 2

5, 0

3, 5

0, 46
2, 0

0, 25

NOx

2, 0

0, 4

PM

0, 36

0, 14

0, 10

0, 02

0, 02

0, 02

0, 01
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5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА ИЗДУВНИМ ГАСОВИМА
МОТОРА
Да би се заштитила околина пута од загаёивања ваздуха издувним гасовима мотора СУС,
потребно је предузети следеће мере:
1. Постепено повлачење из експлоатације путничких и теретних возила са Еуро 1 и Еуро
2 стандардом;
2. Возила која имају моторе Еуро 3 опремити каталитичким конверторима (филтерима)
који додатно снмањују ниво емисије загаёења;
3. Побољшати квалитет евродизел горива и евробезоловног бензина, уз додатно смањење
сумпора;
4. Стимулисати пореским олакшицама коришћење алтернативних горива, као што су:
компримовани природни гас (ЦНГ), (ЛПГ), биодизел, етанол, и др;
5. Казненим мерама у урбаним срединама омогућити искључиво коришћење ”жутих
трака” за возила ЈГП и такси возила;
6. Увоёење у експлоатацију у градском превозу аутобусе високог капацитета, чиме би се
повећава превозна моћ за исту уложену енергију;
7. Стимулисати пореским олакшицама куповину путничких и теретних возила са
комбинованим (хибридним) погоном;
8. Стимулисати пореским олакшицама куповину нових возила са малом емисијом
штетних гасова (мотори Еуро 5).
6.

ЗАКЉУЧАК

Наша разматрања у овом раду су показала да постоје многобројни негативни утицаји пута
и путног саобраћаја на околину пута, а самим тим и на здравље људи који ту живе. Посебан
акценат смо дали на загаёивање ваздуха издувним гасовима из СУС мотора. Многобројни
утицаји, настали као последица емисије издувних гасова приликом кретања возила значајно
угрожавају здравље људи којим живе у близини пута. Посебно су угрожени они у урбаним
срединама, јер је ту утицај издувних гасова највећи. Настојали смо да у извесној мери и
квантификујемо ефекте тих мера. С обзиром, на негативно дејство емисије издувних гасова на
околину пута, као и готово целокупан биљни и животињски свет у појасу пута, сматрамо
сврсисходним да предложимо и неки нужан минимум административног регулисања обавезног
предузимања неких од наведених мера.
7.
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

ЛИТЕРАТУРА

Радојковић З.: Пут и околина, Пут и животна средина, Жабљак, 1994;
Перић Д.: Негативни одрази путних саобраћајница на подручју градских агломерација на
непосредну околину и животну средину и потребне мере за њихово отклањање или
ублажавање, Планирање, пројектовање, граёење и експлоатација путева у подручјима
градских агломерација, Нишка бања, 1993;
Милосављевић Б., Пешић Р., Бабић С.: Еколошки аспекти коришћења моторних возила,
2008;
Ђукановић М.: Допринос путева глобалним еколошким проблемима, Пут и животна
средина, Жабљак, 1994;
Влада РС, Министарство за просторно уреёење, граёевинарство и екологију: Републичка
стратегија заштите ваздуха са акционим планом управљања квалитетом ваздуха,
преднацрт извештаја, 2007;
Пешић Р., Петковић С., Веиновић С.: Моторна возила и мотори-опрема, Бања Лука –
Крагујевац 2008,
Мишановић С.: Емисија штетних издувних гасова од стране аутобуса за ЈГС на
најфреквентнијим градским саобраћајницама у Београду, Београд, 2009.

446

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

ГЕНЕРАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД
НАСТАНКА НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Нада Стојановић1
РЕЗИМЕ
Потенцијалне штете при превозу опасних материја су штете у којима појединачна опасност прети
великом броју људи и имовини јер долази до истовременог остваривања високог ризика. Потребно је да
возила са опасним товаром буду маркирана и повезана преко GPS мреже и да буде омогућено перманентно
праћење возила са опасним товаром и у случају инцидентне ситуације да се зна тачна локација где се
возило налази да би се у најкраћем року обезбедила санација последица.
Кључне речи: Опасне материје, транспорт, ризик, GPS мрежа.

GENERAL PREVENTION IN THE FUNCTION OF REDUCING THE RISK OF
ACCIDENTS DURING THE TRANSPORT OF HAZARDOUS MATERIALS
ABSTRACT
Potential damages during the transport of hazardous materials are damages in which individual danger
threatens large number of people and property due to the simultaneous realization of high risk. It is necessary that
vehicles with hazardous materials are marked and connected via the GPS network, and to be allowed permanent
monitoring of vehicles carrying hazardous materials, and in case of incidents to know the exact location where the
vehicle is, to promptly provide protective actions.
Key words: Hazardous materials, transport, risk, GPS network.

1.

УВОД

Опасност за људе и животну средину, у свим облицима саобраћаја, представља превоз
опасних материја (токсичних, запаљивих и експлозивних). Неколико примера говори о томе.
Године 1978 експлодирала је аутоцистерна са пропиленом у близини шпанског
туристичког кампа Los Alfaes. У том удесу настрадало је 215 туриста.
У Канади (Misisaga) 1979. године дошло је до експлозије вагона са толуеном а затим су и
вагони са пропан-бутаном исклизнули и оштетили цистерну са хлором, који је почео да истиче. Е
вакуисано је 250.000 људи, 3 болнице, и друге институције (акција је завршена 6 дана након
експлозије), враћене су евакуисане институције и људи.
У овом удесу били су повољни временски услови, мирно, без ветра. Накнадно је
процењено да би услед неповољних временских услова у првих пола сата страдало око 15.000
људи.
Овде су до изражаја дошли организованост, техничка опремљеност и брзина реаговања
одреёених служби а и професионално и одговорно понашање појединаца, од посебног су значаја
за смањивање и спречавање последица удеса већих размера[1].
Удесна хемијска контаминација животне средине и тровње људи, риба и животиња у
време мира спадају у ред најактуелнијих проблема света.
Глобални позициони систем GPS примењује се у друмском и железничком транспорту и
то као:
- GPS/GSM у функцији праћења робе на железници,
- RFID i GPS/GPRS системи за праћење возила (системи са дефинисаним и
недефинисаним путањама).
Ови системи су од посебног значаја при превозу опасних материја и у случају инцидентне
ситуације да се зна тачна локација где се возило налази ради смањења обима штетних
последица, а и као генерална мера превенције у безбедности саобраћаја, чији је циљ да смањи
ризик од настанка незгода са учешћем возила која превозе опасне материје.
1

Висока техничка школа, Aleksandra Medvedeva 20, Ниш
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2. ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОГ РАДА, ЗДРАВЉА
ЉУДИ, МАТЕРИЈАЛНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Велики технолошки системи, енергетска постројења, складишта опасних материја, превоз
опасних материја, намећу познавање основних принципа управљања ризиком.
Ризик је уграђен у савремена технолошка достигнућа.
Превозно-претоварно-складишни процеси у којима су присутне опасне материје су
потенцијална места где је присутна највећа опасност и највећа могућност појаве настанка удеса.
Опасне материје с обзиром на њихове карактеристике које се огледају у виду токсичности,
запаљивости, експлозивности и радио-активности, у случају не придржавања прописа у складу са
ADR-ом и недовољне процене ризика (ADR-Европски споразум о меёународном превозу опасних
материја у друмском саобраћају), услед удеса директно утичу на губитке људских живота,
повреде, материјалне губитке и представљају опасност за животну средину.
Ризични догаёај, према дефиницији, је догаёај који изазива нарушавање физичког и/или
психичког и/или моралног интегритета људи и/или угрожавање материјалних и природних добара
система и/или окружења.
Ризични догаёаји се деле на:
- несрећне случајеве;
- хаварије и
- катастрофе.
Последице несрећног случаја као ризичног догаёаја су: губитак живота, повреде,
привремени или трајни губитак радне способности човека.
Ризични догаёај као хаварија подразумева да је дошло до таквих оштећења средстава за
рад да их је потребно потпуно обновити или учинити ремонт за поновно успостављање потребне
функциналности.
Катастрофалан ризични догаёај обухвата несрећни случај са губитком живота и
хаваријски.
Могућности идентификације ризика су:
- ризици који се могу у потпуности идентификовати и чији је обим могуће утврдити су
специфични,
- генерални (глобални) ризици, који се не могу у потпуности идентификовати и чији
обим није могуће тачно утврдити, због велике просторне и временске
распрострањености.
Локални и глобални ризици су углавном меёусобно повезани.
Ризици који се јављају у радној средини имају ефекте дејства у животној средини.
Последице локалних ризика, преко животне средине, уколико нису контролисане, у
резултату дају глобалне ризике. Глобални ризици могу имати утицај на појаву ризика у радној
средини.
Ризични догаёаји, с обзиром на брзину развоја, могу бити:
- удесни, рзвијају се великом брзином, деградациони процеси су брзи, велика је брзина
промене параметара који утичу на промену излазних карактеристика система;
- кумулативни, карактеришу се спорим развојем, спорим деградационим процесима и
промена понашања система је постепена.
Последице удесних ризичних догаёаја су несрећни случајеви (губитак живота, повреде,
акутна обољења), хаварије и катастрофе.
Кумулативни ризични догаёаји изазивају професионална обољења, замор и старење
материјала, постепену деградацију животне средине[3].
Интелигентни транспортни системи (ITS-Intelligent Transport Systems) базирају своју
примену у комбинованом транспорту на неколико система или технологија.
Систем GPS-глобални позициони систем (Global Positioning System) у транспорту
омогућава брзо, једноставно и поуздано одреёивање положаја покретних и непокретних објеката,
било где на земљи и у свим метереолошким условима.
Коришћење GPS мреже при превозу опасних материја је од посебног значаја као мера
генералне превенције у безбедности саобраћаја, чији је циљ да смањи ризик од настанка незгода и
да смањи обим штетних последица.
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Преко GPS мреже омогућава се перманентно праћење возила са опасним товаром и у
случају инцидентне ситуације могуће је знати тачну локацију где се возило налази да би се у
најкраћем року обезбедила санација последица.
3.

ГЛОБАЛНИ ПОЗИЦИОНИ СИСТЕМ GPS

GPS (Global Positioning System), је високо прецизни навигациони систем са мрежом
сателита која континуално шаље кодиране информације помоћу којих је могуће прецизно
одреёивање положаја неког објекта на земљи у реалном времену. Настао је пре 30 година од
стране министарства одбране SAD за потребе војних мисија, а сада је достигао комерцијалну
употребу и примену у научне сврхе.
Од 1993. године GPS обезбеёује тродимензионално (3-D) позиционирање и информације о
свим корисницима са одговарајућом пријемном опремом широм света скоро 24 часа бесплатно.
Појавом GPS система омогућено је брзо, једноставно и поуздано одреёивање положаја
покретних и непокретних објеката, било где на земљи и у свим метеоролошким условима. GPS
омогућава стандардно позиционирање, које цивилним корисницима обезбеёује прецизност од 70
m хоризонтално и 100 m вертикално. Како пријемници корисника раде пасивно, то јест само
примају информације, GPS може да пружи услуге неограниченом броју корисника.
Потенцијално тржиште за опрему и услуге сателитских навигационих система се увећало
због тога што ови системи омогућавају вишеструке примене. Код навигације возила заступљени
су са 70%, у поморству са 16% и у авијацији 3%[10].

4.

ГЛАВНИ СЕГМЕНТИ GPS СИСТЕМА

NAVSTAR (Navigation Satelite Timing and Ranging) састоји се од:
- космичког сегмента (сателита);
- контролног сегмента (земаљске станице) и
- корисничког сегмента (корисници и њихови GPS пријемници).
Космички сегмент састоји се од 24 сателита (Слика 1.). Сателити се крећу на висини од
око 20.000 km у 12-часовним орбитама, тако да орбите описују исту земаљску путању свака 24
часа.

Слика 1: Космички сегмент (сателити) GPS система

Сателити емитују радио-сигнале и служе као референтне тачке за израчунавање тачне
позиције објекта који се прати. Мерењем растојања од сателита могуће је одредити положај било
које тачке на Земљи са тачношћу од неколико десетина метара до само неколико милиметара.
Сваки сателит емитује радио сигнале мале снаге на неколико фреквенција. Сигнал путује као зрак
светлости.
Контролни сегмент се састоји од система станица за управљање и праћење кретања
сателита, које су лоциране широм света.
NAVSTAR OCS (Operational Control System) састоји се од четири пасивне станице за
надзор на Хавајима, Вазнесенском острву (Ascension Island) у Атланском океану, острву Diego
Garsia у Индијском океану и острву Кwајалеин у Тихом океану и поседује још главну контролну
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станицу MCS (Master Control System) која се налази у бази ваздухопловних снага “Falkom”, 15 km
источно од Kolorado Springsa.
Главна контролна станица пружа корисницима најновије податке о стању GPS сателита.
Кориснички сегмент се састоји од свих корисника који употребљавају GPS и њихових
пријемника. GPS пријемници као трећи, кориснички сегмент система, су данас величине ручних
часовника и омогућавају да се неопходна очитавања изврше за пар секунди. Систем омогућава, да
се брзо одреди положај у непознатој средини, правац, брзина кретања и друге потребне
карактеристике и на основу тога има велику популарност у комерцијалној примени.
Преко ова три сегмента, корисници имају на располагању два сервиса за позиционирање:
- сервис за прецизно позиционирање, PPS (Precision Positioning Service).
Користе га припадници војске SAD и њени савезници, одреёене агенције Владе
SAD и изузетно неки цивилни корисници уз посебно одобрење Владе SAD
[11][12].
- сервис за стандардно позиционирање SPS (Standard Positioning Service).
Користе га цивилни корисници широм света.
5.

ПРИМЕНА GPS СИСТЕМА У ТРАНСПОРТУ

Примена GPS система је многострука. Према намени GPS се дели на:
- позиционирање, где је циљ одреёивање положаја објекта или низа дискретних
објеката у простору и
- навигацију, где је циљ да се тренутно одреди положај, затим смер кретања, брзина са
сврхом праћења и управљања кретањем.
Ова технологија нашла је примену у друмском и железничком транспорту, као:
- GPS/GSM у функцији праћења робе на железници;
- RFID i GPS/GPRS системи за праћење возила (системи са дефинисаним и
недефинисаним путањама).
Технологије GPS/GSM карактерише потпуно нов начин прикупљања информација, при
чему постојећа инфраструктура GPS/GSM и одговарајућа опрема на возилима представљају
главне изворе информација.
- GPS (Global Positioning System) омогућава позиционирање мобилних возила
коришћењем сателита, са довољном прецизношћу по целом свету.
- GSM (Global System for Mobil communication) односно GSM-R је дигитални
комуникациони и преносни и радио систем за европске железнице који користи
стандард за јавне мобилне радио системе мреже GSM са могућностима развијеним
специјално за потребе железнице (GSM-R).
Комбинација ове две технологије даје могућност да се сакупљају позицје, аларми,
упозорења о стању робе и други подаци, који се шаљу са возила преко наведене технике на
земљу без потребе за особљем и инсталацијама дуж железничких пруга.

Слика 2: Општа структура система за праћење возила

RFID i GPS/GPRS/XML системи за праћење возила, омогућавају даљинску контролу
возача и возила (Слика 2.). Развијена су два система за даљинско праћење возила који се
меёусобно допуњују:
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систем дефинисаним путањама, Falcom EVR (Electronic Vehicle Regulation), код којих
се RFID пријемници постављају на контролне тачке, са применом у јавном градском и
меёуградском саобраћају, пркинг сервисима, аутобуским станицама, а GPRS модули
потом шаљу податке ка централном серверу преко мреже мобилне телефоније и
интернета;
- систем са недефинисаним путањама, који је значајнији у теретном саобраћају и није
везан за дефинисане путање и контролне тачке, јер је обезбеёена стална контрола
кретања возила без обзира на њихову локацију [12].
Код система са недефинисаним путањама потребно је уградити интегрисани GPS/GPRS
уреёај у свако возило. GPS систем омогућава одреёивање локације возила у сваком тренутку и
праћење позиције возила на мапи у реалном времену. Добијене цоординате возила GPS модул
прослеёује GPRS модули који их затим ёаље ка централном серверу корисника преко GSM
мреже. Систем пружа следеће предности:
- неограничено подручје праћења и идентификација возила (ограничено је само
распростирањем GSM мреже);
- неопходна истовремена веза централног рачунара са свим возилима и службама
помоћи и заштите;
- могућност ефикасног планирања кретања возила уз редукције трошкова.
Значај примене GPS система у транспорту огледа се и у безбеднијем превожењу опасних
материја и са еколошког аспекта, што као крајњи ефекат им амаксималну заштиту људи и
животне средине.
-

6.

ЗАКЉУЧАК

Опасне материје су све више заступљене у производњи, сагласно развоју технолошких
процеса. Због тога је све већи број возила са товаром опсних материја у саобраћају. Тиме се при
транспорту повећава истовремено остваривање високог ризика од утицаја на радну и животну
средину. Опасност се по људске животе и околину, која индиректно утиче на људе, своди на
најмању могућу меру применом прописа који се односе на амбалажу, руковање, превозно
средство којим се транспортује опасна материја. Прописи се односе и на манипулативне раднике
који учествују у систему транспорта.
Системи GPS су од посебног значаја при превозу опасних материја, за случај ицидентне
ситуације потребно је да се зна тачна локација где се возило налази ради смањења обима штетних
последица. Примена ових система је генерална мера превенције у безбедности саобраћаја, чији је
циљ да смањи ризик од настанка незгода са учешћем возила која превозе опасне материје.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА КОРИСНИКЕ БАЗЕНА СА ОСВРТОМ НА
НЕОПХОДНОСТ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА ЗА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ
Анита Петровић Гегић1, Миломир Карановић
anitapgl@ptt.com, milomir55@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Данас када су површински водотокови у великој већини загаёени различитим полутанима те не
испуњавају критеријуме захтеване за намену рекреације и спорта базени постају све актуелнији. Неопходно
је да базени испуне здравствено – хигијенске захтеве прописане националним законима. У Србији је на
снази Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. гласник 42/98 и 44/99) који када се примењује
за базенске воде није најрационалније решење. Због непостојања Правилника о хигијенској исправности
базенске воде покренута је ова тема рада. Потребно је напоменути и утицај у примени увоёења
квалитетнијих технилошких процеса, при обради базенских вода, у циљу добијања здравствено исправније
базенске воде. Овај рад ће дати паралелан приказ европских стандарда у односу на стандарде у нашем
законодавству у погледу критеријума за базенске воде и капацитета. Такоёе ће се сагледати опасности и
штетности којима су изложени корисници базена, као и мере да се ризик при купању у јавним базенима
сведе на минимум.
Кључне речи: квалитет базенске воде, купачи, процена ризика, правилник

RISK ASSESSMENT FOR USERS WITH EMPHASIS ON THE POOL
NECESSITY OF MAKING THE RULES FOR SWIMMING POOL WATER
ABSTRACT
Today, when the surface watercourses аre polluted with large variety of pollutants and do not fulfill the
criteria required for the purpose of recreation and sports, pools are becoming more and more actual. It is essential
that pools meet health - hygiene requirements prescribed by national laws. In Serbia the Regulation on the hygiene
of drinking water (Official Gazette 42/98 and 44/99) that is in force is not the most rational solution when applied
to the pool water. Due to the lack of regulations for hygienic pool water the authors have selected this topic for the
paper. The influence of the implementation of quality technological process in the pool water treatment in order to
obtain healthier water should also be noted. This paper will give a comparative survey of European standards in
relation to the standards in our law regarding the criteria for the pool water and capacity. It also considers the
hazards and harms users are exposed to in the pool, as well as measures taking the risk in public pools to a
minimum when swimming.
Key words: Quality pool water, swimming, risk assessment, regulation

1.

УВОД

Базенска вода може бити пореклом из водовода, изворска, бунарска, темална или
термално минерална.Вода у базенима или спа центрима увек мора бити третирана на неки начин.
Главни разлог третирања је да се осигура чистоћа воде како не би штетила здрављу купача. Вода
из базена се непрекидно филтрира. Овим поступком се уклањају чврсте честице у базену. Такво
чишћење ипак није довољно. Бактерије, вируси, цисте и органска загаёења непрекидно се уносе у
базенску воду из ваздуха и од стране самих купача. Ти микроорганизми су микроскопске граёе и
растворени су у води. Будући да су врло опасни за купаче морају се уклонити из воде. У нашој
земљи за дезуфекцију воде, се готово искључиво примењује хлорисање разним методама, док се у
свету претежно користе поступци озонозације воде или ув зрачење са третирањем натријумхипохлоритом. И поред велике ефикасности ових поступака могуће је да се у базенској води
појаве патогене бактерије из различитих разлога. Са друге стране количина резидуалног хлора
која преёе границу од 0, 5 mg/l сматра се штетна. Ово упућује на чињеницу да су корисници
базена потенцијално изложени мањим или већим ризицима биолошке и хемијске природе. Томе
треба додати и различите врсте механичких опсности које се овде препознају. У раду ће бити
приказан ризик за кориснике базена са квалитативног и квантитативног аспекта који има свој
1
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друштвени значај, с обзиром да сваки купач кроз цену карте постаје и осигирано лице. С друге
стране стална контрола квалитета базенске воде је најважнија превентивна мера да се хемијски и
биолошки ризици благовремено детектују и избегну. Наше законодавство не издваја базене као
посебна водна тела када је у питању контрола квалитета воде, већ примењује правилник за
контролу квалитета пијће воде и на базене. У свету, наравно, постоје посебни стандарди за
базенску воду који ће бити изнети у овом раду и дискутовани у компаративном приказу са нашим
стандардом.
2.

НАЈВАЖНИЈИ ЧИНИОЦИ КОЈИ УТИЧУ НА КВАЛИТЕТ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ

На чистоћу базенске воде утиче пре свега температура и то тако да се са повећањем
температуре повећава и степен нечистоће у води. Разлог за то су убрзани процеси разградње
органских материја услед веће метаболичке активности бактерија и њиховог убрзаног
размножавања. Други фактор којим се утиче на чистоћу базенске воде је старосна структура
гостију базена. У плитким базенима које користе деца као и у оним које користе претежно старији
људи константно је већи унос нечистоћа, посебно у облику једињења које садрже азот. Ако
базени имају додатни фунционални садржај као што су масажери, водопади, клупе за лежање
потребо је појачати мере контроле нечистоћа. Из различитих меродавних истраживања познати су
подаци за просечно онечишћење базена по посетиоцу:
- Органска и неорганска онечишћења по госту измеёу 0, 5 gr до 1 gr у облику делова
коже, слузи, зноја, екскремената, крема, сапуна итд
- 5 ml мокраће садржи 1 gr до 1, 5 gr азотних једињења
- Измеёу 1000 милиона и 3 милијрде клица могу се наћи у базену, зависно од врсте
нечистоће
Изузетно је важно поштовање фреквенције оптерећења базена а у складу са DIN-ом 196431 која представља број купача у базену по m3волумена воде базена за сат времена, тј потребна
површина воде за једног купача у зависности од дубине базена.
Дезинфекција базенске воде
Дезинфекција воде је основни процес обраде воде за уклањање патогених
микроорганизама (који изазивају болести изнад прописане количине) присутних у води.
Дезинфекциони процеси се остварују:
- директном применом топлоте (термичка дезинфекција),
- зрачењем (ултраљубичасто, Х-зрачење),
- применом ултразвука или применом хемијских агенаса (хемијска дезинфекција).
Вода за пиће мора да буде бактериолошки и биолошки исправна. То значи да природна
вода не сме да садржи више од 10 колиформних бактерија (фекалног прекла) у 100 ml воде, а
пречишћена не сме да садржи: Есhеrichia coli, фекалне колиформе, Poteus, Streptococcus faecalis и
сулфиторедујуће клостридије. У погледу биолошких особина вода за пиће не сме да садржи
паразите, алге и друге организме који могу да јој измене изглед, мирис и укус.
Хемијска дезинфекција
Како је хемијска дезинфекција економски најповољнија када се ради о обради већих
количина воде, за примену воде за пиће, базенске воде и у обради отпадних вода код нас, скоро
искључиво се користи хемијска дезинфекција.
Као дезинфекциона средства се користе неки тешки метали, минералне киселине и базе,
озон, пероксиди, калијум-перманганат и халогени елементи, али је највише коришћени
дезинфектант хлор и нека једињења хлора (натријухлорид, калцијумхипохлоид, хлордиоксид)
УВ дезинфекција
Ув дезинфекција је ефикасан начин за сузбијање свих бактерија, виуса и спора укључујући
и оне патогене који су отпорни на хлор, изазивањем фотохемијским променама у ћелијама
организама.УВ таласнима енергија се простире од 100 до 400 nm дужине, а за ефекат
дезинфекције оптимална је измеёу 245 и 285 nm
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3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ И У
НЕКИМ ЗЕМЉАМА ЕУ
У одсуству законске основе за оцену квалитета базенске воде користе се прописане
вредности Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99).
С обзиром на то да је потпуно јасно да вода за купање у базенима има своје специфичности
потребно је размотрити могућност увоёења новог правилника према искуству европских земаља.
У даљем тексту ће табеларно бити приказан наш правилник као правилник који се користи у
Немачкој и Словенији, а потом ће бити дискутовани поједини параметри за које се предлаже
корекција.
Табела 1: Микробиолошки показатељи здравствене исправности воде базена „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и
44/99
Микробиолошки показатељи
Укупан број колиформних микроорганизама
Kолиформни микроорганизми фекалног
порекла
Патогени микроорганизми (Salmonella spp.,
Shigella spp.)
Укупан
број
аеробних
мезофилних
микроорганизама
Стрептококе фекалног порекла
Протеус врсте
Сулфиторедукујуће клостридије
Псеудомонас аеругиноса
Протеус врсте
Kвасци и плесни

Прописане вредности
0
0
НЕГАТИВАН
10
НЕГАТИВАН
НЕГАТИВАН
НЕГАТИВАН
НЕГАТИВАН
НЕГАТИВАН
НЕГАТИВАН

Табела 2: Физичко-хемијски показатељи здравствене исправности базенске воде „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98
и 44/99
Физичко-хемијски показатељи

Јединица мере

Боја
Мирис
Мутноћа
pH вредност
Утрошак калијум-перманганата
Остатак испарни
Електропроводљивост
Амонијак
Резидуални хлор
Хлориди
Нитрити
Нитрати
Укупно гвожёе
Манган

mg Pt/l
NTU
mg/l
mg/l
μS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Прописане
вредности
5
БЕЗ
1, 0
6, 8-8, 5
8, 0
1000
0, 1
0, 5
200, 0
0, 03
50, 0
0, 30
0, 05

Табела 3 Параметри контроле базенске воде према Немачким и Словеначким стандардима
параметар

јединица

Din 19643
Чиста
вода
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Предлог словеначког
прав.
Чиста
Базенска
вода
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миробиологија
Pseudomaeruginosa
Escherichia coli
Legion.pneumoph.
Legion.pneumoph
Broj for. Kolonija +2020 0C
Broj for. Kolonija +36-0
0
C
Физичко хемијски
боја
провидност
чистоћа
pH вредност за :
Слатке воде
Морске воде
нитрати
Оксидативност(KmnO4)
Редокс потенцијали:
Слатка вода6, 5<pH<7,
3
Слатка вода7, 3<pH<7,
6
Морскеводе6, 5<pH<7,
3
Морскеводе7, 3<pH<7,
8
Слободни хлор
Везани хлор
Од тога трихалометани

1/100ml
1/100ml
1/ml
1/100ml
1/ml

nn
nn
nn
nn
20

nn
nn
nn
nn
100

nn
nn
nn
nn
nn

nn
nn
nn
nn
nn

1/ml

20

100

10

100

1/m
FNU
-

0, 4
0.2
-

0, 5
0.5
-

0.4
0.2
-

0.5
0.5
-

mg/1
mg/1
mV
-

6.5-7, 6
6.5-7, 8
0

6.5-7.6
6.5-7, 8
20
3

6.5-7, 6
6.5-7, 8
3

6.5-7, 6
6.5-7, 8
20
3

-

750

-

750

-

-

770

-

770

-

-

700

-

700

-

-

720

-

720

mg/1
mg/1
-

> 0.3
< 0.2
-

0.3-0.6
< 0.2
< 0.02

> 0.3-0.6
< 0.2
-

0.3-0.6
< 0.2
< 0.02

Ако упоредимо микробиолошку анализу може се закључити да се базенској води не
контролишу квасци и плесни, као и да се анализирају специфични микроорганизми
Pseudomaeruginosa, Escherichia coli, Legion.pneumoph, а укупно се анализирају само колиформне
бактерије.
pH вредност за базенске воде се по нашем правилнику толерише до 8, 5 док у свету за
слатке воде та вредност износи максимално 7, 6 за слетке и 7, 8 за слане воде. Разлог за то је у
директној вези pH вредности са ефикасношћу хлорисања. Учинах хипохлорасте киселине на pH
вредностима 7 до 7, 4 износи 70 %, а при pH 8 пада на само 24% при сталној концентрацији
простог хлора од 0, 3 mg/l
Наш павилник не предвиёа мерење редокс потенцијала, а који је важан фактор у
одреёивању ефикасности поступка флокулације и нормиран је да износи за слатке воде 700 mV
при pH вредношћу за слатке воде 6, 5 до 7, 3. Овај као и остали подаци за редкокс потенцијал дати
су у табели бр 3.
Количина слободног хлора се толерише до 0, 6 mg/l према DIN стандардима, док је та
ведност сходно важећим прописима као код пијаће воде 0, 5 mg/l. Хлор утиче и на патогене
организме али и на дуга хемијска једињења у води. Као што је поменуто, може доћи до настанка
штетних нуспродуката које треба посебно мерити. Утврёено да је купање у базенској води где је
количина слободног хлора 0, 6 mg/l, уз ограничену концентрацију везаног хлора и трихалометана
безбедно.
Везивањем хлора са азотом из органских једињења (зној, урин) настају хлорамини, а са
органским угљоводоницима и трихалометани који се сматрају канцерогеним елементима. Зато се
у свету дозвољена количина везаног хлора смањује на 0, 2 mg/l, а за трихалометане је горња
граница 0, 02 mg/l.
Такоёе важно је напоменути да је према нашем правилнику количина нитрата у води 50
mg/l, а према DIN стандардима се толерише само 20 mg/l, што је разумљиво јер су ови анјони
коначан ступањ оксидације амонијака и индикатори органског, односно фекалног загаёења воде.
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4.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА КОРИСНИКЕ БАЗЕНА

Купање у базену је активност која са собом носи разне ризике, који се могу
интерперетирати кроз опасности и штетности које се односе на ризик на раду. С обзиром да је
купач куповином карте постао и осигурано лице, ова процена ризика је значајна и са аспекта
предузећа „Базени“ које пружа ове услуге и одговорно је за безбедност посетилаца. У наредном
тексту ће бити табларно приказана процена ризика за кориснике базена према методи коју је
развила Висока техничка школа у Новом Саду.
Формула за рачунање ризика има облик:
R=V*F*Š*B (1)
Gde je :V-вероватноћа дешавања
F-учесталост изложености опасности
Š-степен могуће штете
B- број људи изложен опасностимаи штетностима
Табела 4 Опис процеса
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Табела 5: Друга процена ризика и препоручене мере
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4.1. Закључак из табеле
Уз стручно придржавање наведених мера може се постићи да се ризик одржи на нивоу
низак али постоји.
5.

ЗАКЉУЧАК

Последњих година у Европи се поклања све већа пажња унапреёењу базенске технологије
и испитивању исправности базенске воде. Базени морају испунити хигијенско техничке захтеве
прописане националним стандардима, и имати и комерцијални карактер да функционишу као
самостална рентабилна предузећа. Хигијенска исправност базенске воде постиже се кроз физичко
– хемијску обраду. Данас постоје три генерације филтерских уреёаја. Прва генерација су класични
пешчани филтери, док су друга наплавни филтери. Најсавременија технологија подразумева III
генерацију ултрафилтера која функционише на принципу реверсне осмозе. Оваквом филтрацијом
постиже се уклањање честица величине од 0, 01 до 0, 05 m, док наплавни не уклањају честице
мање од 20 m. Дезинфекција воде код нас се обавља искључиво хлором док су у свету
примељиве озонизација и УВ дезинфекција са хемијским третманом.
У Србији је на снази Правилник о хигијенској исправностиводе за пиће („Сл гласник“
42/98 и 44/99) који није најбоље решење за базенске воде које имају своје специфичности. С тим у
вези требало би извршити корекције и доёи до новог правилника према европским стандардима.
Честа је појава да због непостојања Правилника о хигијенској исправности базенске воде и
непоштовања стандарда DIN 19643-1 за инсталисани капацитет у обради базенске воде, број
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купача буде изнад прописаног. У данима прекобројних купача (рад изнад инсталисаног
капацитета, са повећаним бројем бактерија и вируса), одвија се отежана филтрација воде и
дезинфекција.
Процена је да су купачи у базенима изложени високом ризику од хемиских и биолошких
штетности као и могућностима да доёе до повреда услед клизања и спотицања. Уз стриктно
придржавање мера приказаних у раду, и придржавања хигијенско техничких стандарда и
процедура, може се постићи да се ризик одржи на нивоу низак али постоји.
6.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА
ХЕМИЈСКИ ЛИЗИНГ
Делија Балош1
delia.balos@gmail.com
РЕЗИМЕ
Закон о хемикалијама представља најобухватнију и најнапреднију легислативу о кемикалијама на
свету, но и даље садржи многе недостаке и правне нејасноће. Бројни критични и контроверзни аспекти
регулације бити ће подложни преиспитивању и ревизији у надолазећим годинама(2013). То укључује,
измеёу осталог, преиспитивање критеријума за идентификацију канцерогених, мутагених и репродуктивно
штетних супстанци (CMR), перзистентне, биоакумулативне, токсичне супстанце (PBT-a) и врло
перзистентне врло, биоакумулативне супстанцие(v PvB-a), и ауторизацију хемикалија које ометају
ендокрини систем кроз” принцип супституције”.
Кључне речи: Идентификација, CMR, PBT, vPvB, ендокрини дисруптори, принцип супституције.

IMPLEMENTATION OF THE LAWS ON CHEMICALS CHEMICAL LEASING
ABSTRACT
Implementation of the laws on chemicals - chemical leasing Law on chemicals is one of the most
comprehensive and advanced legislative construct in the world, but still contains a numerous deficiencies and legal
ambiguities. A number of critical and controversial aspects of it will be revised in the following years (2013). This
includes, among others, revision of the criteria for identification of cancerous, mutagen and reproductive damaging
substances (CMR), persistent, bio-cumulative, toxic substances (PBT) and very persistent, very bio-cumulative
substances (vPvT) and authorization of chemicals that disrupt the endocrine system trough "substitutionnprinciple".
Key words: identification, CMR, PBT, vPvB, endocrine disruptor, substitution principle

1.

УВОД

Данас су различитим хемијским супстанцама изложени практично сви радници у скоро
свим привредним гранама(у употреби је приближно 230.000).
Због безбедног рада и очувања здравља у производним и на другим радним местима где су
радници изложени хемијским супстанцама а нарочито „супстанцама које изазивају
забринутост“донет је Закон о хемикалијама(1, 2) и већи број правилника и смерница који се
односе на управљање хемикалијама, процену ризика на радном месту, изложености хемикалијама,
граничне вредности, време експозиције, мере за безбедан рад и контрола ризика од хемикалија на
радном месту и нарочито на радном месту где су радници изложени„супстанцама које изазивају
забринутост“(у ЕУ је донето више од 16 таквих упутства). Код нас се врло брзо усвајају нови
законски документи везано за безбедно управљање хемикалијама, и због тога треба се
благовремено информисати.
Нарочита пажња је посвећена надзору над изложеношћу„супстанцама које изазивају
забринутост“. За надзор над изложеношћу на радном месту послодавац узима информације у
обзир код оцењивања ризика супстанце на здравље и сигурност радника (3, 5, 6) при чему је
потребно, према реду важности предвидети примерене радне поступке и управљачке уреёаје и
користити: одговарајућу опрему и хемикалије; примењивати колективне заштитне мере на
извору; примерене организационе мере; ако се изложеност не може спречити другим средствима
користити мере личне заштите, као што је лична заштитна опрема за
(кожу, очи лице, дисање). Ако су потребне посебне мере личне заштите, треба детаљно
навести која опрема пружа безбедну и примерену заштиту према ком стандарду За сценаријо
изложености потребне су информације о следећим потенцијалним узрочницима:
- токсикокинетика;
- метаболизам и -дистрибуција;
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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акутни чиниоци (акутна токсичност, надраживање и нагризање), изазивање
преосетљивости; токсичност код поновљене примене; и
- хронични чиниоци канцерогености, мутагености и репродуктивне токсичности
(CMR). Треба навести резултат упореёивања расположивих података с критеријумима
из Директиве 67/548/EEZ за CMR супстанце 1 и 2 категорије (5, 6).
Здравствени надзор се води у складу са националним законима (4, 4.2) и праксом.
Утврёују се начини спровоёења одговарајућег здравственог надзора за раднике код којих су
резултати процене наведени уУпутство 1999/45/EZ (14) и указују на постојање ризика по здравље
или безбедност и које превентивне мере треба предузети да би рад са опасним хемикалијама „које
изазивају забринутост“ био безбедан.
-

2.

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА

Закона о хемикалијама има за циљ заштита људског здравља и околине, подстицање и
унапреёивање тржишне конкурентности европске хемијске индустрије, побољшање
транспарентности у управљању хемикалијама, интеграција у меёународне организације на
подручју управљања хемикалијама, подстицање примене алтернативних метода тестирања
опасних материја, усклаёивање са меёународним обавезама. Закон о хемикалијама пружа
могућност послодавцима за подстицање замене најопаснијих хемикалија безбеднијим са циљем
заштите здравља радника на радном месту, те за даље подизање свести радника и шире јавности,
што би требало омогућити избором информација на свим нивоима(1, 9). Главни циљеви Светске
трговачке организације (WTO) и закона о хемикалијама су : да се морају испитати могућа
изложеност људи и околине код планиране примене хемикалије, затим годишња производња,
предлог разврставања и обележавања хемикалија, обавеза произвоёача и дистрибутера да достави
сигурносно-технички лист, претходне процене ризика, те предлог мера за сигурно управљање
хемикалијама. Циљ је Закона о хемикалијама и да исправи недостатке којим је некад регулисано
ово подручје. Најважнији недостаци су били: недостатак сазнања о утицају већине хемикалија
које су у употреби на људско здравље и околину; преспор напредак у идентификацији и процени
ризика који прете од појединих хемикалија.
Непостојање законских мера које би подстакле замену опасних хемикалија мање штетним
алтернативама. Има око 70.000 хемикалија које се производе или увозе у ЕУ у количинама мањим
од 1 тоне годишње, а за које Закон о хемикалијама није прописао никакве сигурносне мере, меёу
њима су и “ супстанце које изазивају забринутост“а то су „хормонски дисруптори“.
2.1 Шта се добило усвајањем Закона о хемикалијама ?
Закон о хемикалијама неће довести до видљивих промена у нашем свакодневном животу
преко ноћи, но он има потенцијал да произвоёаче хемикалија, даље кориснике хемикалија, те
робне марке и продавце, учини осетљивијим и одговорним за сигурност својих производа. Закон о
хемикалијама пружа могућност послодавцима за подстицање замене најопаснијих хемикалија
безбеднијим са циљем заштите здравља радника на радном месту, те за даље подизање свести
радника и шире јавности, што би требало омогућити избором информација на свим нивоима(8). За
безбедан и здрав рад са хемикалијама и опасним хемикалијама донет је Правилник о
превентивним мерама за безбедан рад при излагању хемијским супстанцама (3) који прописује
минималне захтеве које послодавац је дужан да обезбеёује као и примене превентивних мера ради
отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених услед
излагања хемијским материјама на радном месту. Правилником је дефинисана гранична вредност
изложености (4.1.) на радном месту у зони дисања запосленог, ако ради при концентрацији опасне
хемијске материје која је нижа или једнака граничној вредности, осам сати дневно, изражена у
мг/м3 или мл/м3(ппм). Краткотрајна гранична вредност изложености јесте она концентрација
хемијске материје којој запослени може бити изложен без опасности по оштећење здравља, само
краће време. Изложеност таквој концентрацији хемијске материје може трајати највише 15
минута и не сме се поновити више од четири пута током радног времена. Измеёу два периода
изложености таквој концентрацији мора проћи најмање 60 минута. Правилник о превентивним
мерама уреёује и праћење здравственог стања запосленог у односу на изложеност утицају
одреёеним хемијским материјама на рандом месту(4.2.). Послодавац је дужан да ризик од
настанка повреда на раду или оштећења здравља на рандом месту услед дејства опасних
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хемијских материја, спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру. Послодавац је дужан да
примењује превентивне мере за безбедност и здравље на раду приликом обављања активности
које укључују опасне материје „које изазивају забринутост“. На основу Правилника о заштити
радника од ризика због излагања хемијским материјама у раду, донете су смернице за рад са
опасним хемијским супстанцама. Донет је и правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању карциногенима и мутагенима на рандом месту а треба погледати и
(Упутство бр. 2004/37 EZZ(5, 6).
2 2 Шта је показала практична примена Закона о хемикалијама, на хемикалије врло
високог ризика?
Хемикалије врло високог ризика су у средишту пажње. Указала се посебна потреба за
ауторизацијом и формирању посебне евиденционе листе која се односи на такозване "супстанце
које изазивају забринутост"или се сматрају као супстанце врло високог ризика (supstances of very
high concern- SVHC).
То су супстанце које спадају у једну од следећих категорија(12, 13):
- канцерогене(C)(супстанце које изазивају рак);
- мутагени(M)(супстанце које изазивају мутације, промене у наследној основи) или
- репродуктивни штетне супстанце које утичу на репродуктивни систем (R)или (CMR)
категорија 1 i 2);
- постојане (P) (супстанце које се разграёују споро или се уопште не разграёују);
- биоакумулативне (B) (таложе се у људском организму или у животну средину);
- токсичнее супстанце или oтрoви (T); или (PBT) супстанце;
- јако постојане и истовремено јако биоакумулативне супстанце
- супстанце које опонашају ендокрини систем, то су супстанце за које научни докази
показују да имају вероватне озбиљне последице по људе или околину и ометају рад
хормона у организму (14).
Доношење одлука о томе хоће ли се послодавци у индустрији обавезати да хемикалије
које опонашају хормоне (тзв. ендокрине дисрупторе) замене сигурнијим алтернативама? Листа
хемикалија “које изазивају забринутост" је састављена од стране новоосноване Европске агенције
за хемикалије у Хелсинкију а код нас листе хемикалија прописује Агенција за хемикалије
основана на основу члана 5 Закона о хемикалијама РС), а на основу члана 6 Закона о
хемикалијама објављује Листу супстанци које изазивају забринутост(4.3, 9, 12).
2 3.Хемикалије које ометају ендокрини систем (ендокрини дисруптори)
Хемикалије које ометају ендокрини систем (endocrine disrupтing chemicals – EDC) требале
би бити обухваћене процесом ауторизације и то зато што спадају меёу једнако ризичне супстанце
које би требале да буду идентификоване од случаја до случаја. То су хемикалије које
интерферирају са хормоналним системом људи и животиња. Њихова контрола у склопу Закона о
хемикалијама (REACH-a) има недостатака и то:
- могуће је да ће се користити претерано строги критеријим за прихватање доказа у
прилог томе да нека супстанца има "вероватне озбиљне посљедице" што је потребно
доказати да би се супстанца квалификовала на кандидациону листу за ауторизацију
као” супстанца врло високог ризика”;
- једном када се супстанца квалификује на листу, одлука о њеној ауторизацији може
бити донешена тако што ће се следити “принцип адекватне контроле”.
2 4 Шта значи принцип адекватне контроле?
То је принцип који се темељи на претпоставци да постоји прихватљив ниво ризика или
сигурна граница изложености испод које се штетни ефекти неће манифестовати. То претпоставља
да законодавци и спроводитељи закона у сарадњи са индустријом могу, на темељу процене
ризика, одредити прихватљиву границу изложености.
Меёутим, супстанце врло високог ризика немогуће је користити скоро сигурно у свим
условима, посебно када имамо у виду читав њихов животни циклус. Јасно доказује сама
чињеница да је трагове ових хемикалија могуће пронаћи у удаљеним деловима света, у телима
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поларних медведа, морских риба и наравно људи. Осим тога, сигурносне границе никада не
пружају заштиту у ситуацијама из стварног живота. Разлог томе су индивидуалне разлике у
толеранцији на хемикалије., Стално нова сазнања о ефектима хемикалија при ниским дозама,
чињеница да су хемикалијама изложена деца, чак и у пренаталној фази, као и то да је тешко
предвидети последице истовременог излагања већем броју хемикалија(10, 11).
Време је показало да се прихватљиве граничне вредности „за забрињавајуће супстанце
стално смањују са новим научним открићима и сазнањима, па је приступ “адекватне контроле”
заправо промашен за безбедност и здравље на раду као и за животну средину(11, 12).
3. ЗАМЕНА ХЕМИКАЛИЈА МАЊЕ ОПАСНИМА ИЛИ СУПСТИТУЦИЈА НА
ДЕЛУ
Превентивне мере су најефикасније у раду са “супстанцама које изазивају забринутост”.
При извршавању обавеза утврёених у члановима 6(3) и 9(1) Упутства 89/391/EEZ, и Правилнику о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама(3). Послодавац
прво утврёује да ли су и који хемијски агенси присутни на рандом месту, процењује ризик по
безбедност и здравље на раду узимајући у обзир опасности хемијског/ хемијсих агенаса и
предузимају се одговарајуће мере заштите. Неке од важнијх мера за смањење ризика су:
Организационе безбедносне мере:
- смањење количине хемијских агенаса на минимум потребан за ту врсту посла и на
рандом месту;
- обезбедити одговарајућу опрему за рад са хемијским агенсима;
- свести на минимум број радника који су изложени;
- свести на минимум трајање и интензитет изложености;
- ако све мере нису довољне за смањење ризика, тада се предузима мера замене
хемикалије са мање опасном или елиминација опасне хемикалије(1, 3).
Техничке безбедносне мере:
- Замена хемијске супстанце је мера највишег приоритета као превентивна мера;
Коришћење опасне хемијске супстанце може се избећи:
- променом технолошког процеса, (који не захтева опасне хемијске супстанце) или
- заменом опасне хемијске супстанце хемијском супстанцом која има потребна својства,
а доказано је као мање опасна него хемијска супстанца која се користи.
3.2 Изложеност веома опасним хемикалијама и даље у великој мери зависи од воље
самих произвођача?
Компаније ће подстакути планове замене хемикалије сигурнијом алтернативом у тренутку
када се такве алтернативе појаве на тржишту ЕУ. Проблем је што су компаније те које требају
препознати алтернативе. То омогућује произвоёачима да свесно превиде или игноришу постојећу
алтернативу и тврде да је она технолошки или економски неодржива, или недоступна у њиховој
земљи. Важно је такоёе приметити да непостојање свеобухватног рока за обуставу производње
ауторизиране хемикалије, односно јасног процеса ауторизације, поткопава кредибилитет оваквог
приступа замени хемикалије те би у пракси она могла зависити тек о доброј вољи произвоёача.
3.3Шта је решење?
Решење је нови пословни модел „хемијски лизинг“.Данас, са новим Законом о
хемикалијама више није одржив систем по коме једна страна производи и продаје хемикалије, а
друга користи хемикалије са врло мало информација или без икаквих информација о њиховим
опасним и штетним особинама. За разлику од осталих роба која се набављају, хемикалије
захтевају специјалне процедуре и информације у свакој фази животног циклуса.
Земље учеснице меёународне конференције о управљању хемикалијама (2006.године у
Дубају) обавезале су се да промовишу управљање хемикалијама на свим нивоима. На овој
конференцији је промовисан у пракси иновативни пословни модел „хемијски лизинг“.
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4.

ПОСЛОВНИ МОДЕЛ “ХЕМИЈСКИ ЛИЗИНГ” И ЗНАЧАЈ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ

Хемијски лизинг је пословни модел оријентисан на пружање услуге, који помера фокус са
повећања обима продаје хемикалија према приступу “додатне вредности”. Резултат примене
модела је финансијска добит за учеснике, као и унапреёење процеса, смањење негативних утицаја
хемикалија и унапреёивање безбедности и здравља на раду као и заштита животне средине.
Иста хемикалија је различита са рзличитим ризицима и опасностима у различитим
индустријским процесима, зависно од услова, опреме и редоследа операција. Већина корисника
хемикалија није довољно стручно образована за оптималну и безбедну примену хемикалије (11,
12). Моделом пословања “хемијски лизинг”, однос произвођач-корисник, не базира се само на
продаји хемикалија, већ на начину и условима примене, концепту рециклаже и одлагања.
Корисник више не плаћа хемикалију, већ одговорност за животни циклус хемикалије. Проивоёач
продаје функцију хемикалије, укључујући одговорност за ефикасно коришћење.
4 1 Резултати примене модела“ хемијски лизинг“ у компанији за производњу и
паковање минералне воде 2009. године
Компанија се бави производњом и продајом минералне воде и безалкохолних напитака.
Имајући у виду врсту производње, компанија издваја значајна средства за воду и основне
енергенте (електрична енергија и природни гас), као и за хемикалије тако да се управо на те
ресурсе и обратило највише пажње. Због комплексности производње и разгранатог портфолија
производа, одлучено је да се пројекат чистије производње (са заменом хемикалија) имплементира
као пилот пројекат на производњи газиране минералне воде, јер се на тај начин једним
производом обухвата и залази у сваки део сложених процеса производње, а с обзиром на све
обухватности снабдевања компаније хемикалијама, и енергијом. Компанија је у сарадњи са
хемијском индустријом Еколаб и Центром за чистију производњу Србије, прво почела примену
модела у испоруци средстава за подмазивање трака на линији за паковање производа у ПЕТ
амбалажу. Будући да је функција хемикалије подмазивање траке, јединица плаћања је број часова
рада транспортера, уместо количине испоручених средстава као пре примене модела.
Стање пре почетка пројекта.
Да би се боце кретале дуж транспортних трака без великог трења, падања и оштећења
амбалаже, као и самих конвејера неопходно је подмазивање. Класичан начин подмазивања
подразумева коришћење средства које се раствара у води („мокро подмазивање“) и распршује
помоћу дизни на појединим местима дуж траке. У току рада се јављају проблеми:
- временом долази до накупљања пене и преливања преко тацни предвиёених за
прихват пене и раствора за подмазивање;
- повремени проблем падања боца и застоја у раду линија;
- оператери самоиницијативно подешавају време наношења и потрошњу средстава за
подмазивање, што доводи до прекомерне потрошње хемикалије;
- опасности на радном месту и радној околини због хемикалија.
Пре почетка пројекта потрошња воде и средстава за подмазивање на линији паковања је
мерена током неколико месеци.
На основу тих мерења дошло се до података о потрошњи воде и средства за подмазивање
на годишњем нивоу. Уз претпоставку рада транспортера 5000 пута годишње, потрошња воде
износи око 1500 м3, док је потрошња средстава за подмазивање око 6000 кг. За пред третман воде
се користи Жавелова вода, при чему је потрошња за количину воде која се троши на овој линији
око 300 литара годишње. Отпадне воде се третирају у постројењу ЈКП града, (податаци о овим
хемикалијама нијсу били доступни). Као средство за подмазивање је коришћена хемикалија која
садржи примарне, секундарне и терцијарне алкиламине и сирћетну киселину. Средство има
опасне карактеристике: корозивност, штетности по здравље раданика на радном месту и штетност
по животну средину (токсично за водене организме, може проузроковати дуготрајне негативне
ефекте за водену средину).

467

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.
Табела 1 Економски ефекти постигнути применом модела „чистије производње“ у примеру хемијски
лизинг

4.2 Спровођење пројекта модификацијом процеса и применом нове јединице
плаћања
Уместо средства за “мокро” подмазивање прелази се на средство за „суво” подмазивање,
без коришћења воде. (Ова хемикалија нема опасне карактеристике према важећој регулативи ЕУ
Dangerous Subsтances Direcтive (67/548/EEC) или Dangerous Preparation Direcтive (1999/45/EEC).
Пројекат хемијског лизинга се спроводи по моделу где је неопходна промена опреме да би
средство за суво подмазивање могло да се примењује. У овом случају испоручилац хемикалије је
и произвоёач опреме (Еколаб).
Опрема је снабдевена бројачем који региструје време рада траке, тако да се долази до
објективног податка за плаћање по договореној јединици плаћања „број радних сати”. Дозирање
хемикалије је подешено на оптимум и више не зависи од људског фактора (избегава се слободна
процена и евентуална прекомерна потрошња хемикалије(и повећање концентрације којој су
изложени радници). Одржавање система за подмазивање је одговорност „Еколаб”-а у чијем је
интересу да се троши што мање средства за подмазивање уз постизање добрих радних
карактеристика транспортера.
4 3 Резултати пројекта (модификација процеса)
Модификацијом процеса, коефицијент трења транспортне траке је равномеран и мањи
што јој продужава век трајања и обезбеёује бољу продуктивност a падање боца је сведено на
минимум.У компанији се као кључни индикатор перформансе процеса паковања прати
ефикасност линије. Пре почетка примене модела, током рада је било заустављање транспортне
траке око 15 мин. ради интервенције службе одржавања на линији, што је овим новим поступком
потпуно елиминисано. Применом „сувог” подмазивања елиминисани су микробиолошки
проблеми, будући да се вода више не користи, а средство има микробиoстатички ефекат
(спречавање раста микроорганизама). Време и трошкови чишћења и дезинфекције транспортне
траке су такоёе смањени.
Унапређење безбедности и здравља на раду Значајна предност начина подмазивања без
примене воде је поред наведених и побољшање услова рада и безбедности и здравља на раду, и то
тако што се:
- смањује количина аеросола у ваздуху;
- нема контакта са хемикалијама
- чистије и лепше радно окружење;
- смањује се опасност од повреда, будући да подови више нису клизави.
- смањење негативних утицаја на животну средину
Смањење негативних утицаја на животну средину се огледа кроз смањење потрошње
ресурса и замене опасних хемикалија хемикалијама које немају негативан утицај на здравље људи
и на животну средину. У току процеса производње вода се више не користи за процес
подмазивања, смањена је количина хемикалија за третман; средство за влажно подмазивање са
опасним карактеристикама, замењено је средством без опасних карактеристика, потрошња
средства за подмазивање смањена је око три пута, долази и до уштеда електричне енергије.
5.

ЗАКЉУЧАК

Будућност у области хемијске индустрије несумњиво припада пословним моделима који
захтевају интезиван дијалог, сарадњу и повезивање потенцијала произвоёача и корисника.
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Хемијски лизинг је пословни модел којим се, сарадњом партнера побољшава укупна
ефикасност, смањују неповољни утицаји на радну средину и здравље радника, животну средину и
повећава конкурентност. Овај модел је један од начина којим се могу испунити циљеви
контролисања хемикалија које су окарактерисане ка о „забрињавајуће“ и које се производе у
мањим количинама и још увек нису под директном контролом Закона о хемикалијама а
регистроване су по старом Закону о хемикалијама и у употреби су.
На глобалном либерализованом тржишту се могу одржати само предузећа која
задовољавају високе захтеве квалитета, уз ниске трошкове пословања. Висок квалитет производа
и услуга више не подразумева само испуњавање захтева и очекивања корисника, већ и друштвену
одговорност измеёу осталог за заштиту радника на радном месту, заштита животне средине,
здравља и сигурности људи и имовине.
Инвестирање у чистију производњу дугорочно утиче на већу безбедност од хемијских
материја на радном месту, веће економске резултате предузећа и смањује негативан утицај на
животну средину.
6.
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ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОМПРЕСОРСКОЈ СТАНИЦИ
НА ПОДЗЕМНОМ СКЛАДИШТУ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР
Миле Ћопић1, Радуловић Сава
РЕЗИМЕ
Овај елаборат представља ефикасан процес за детекцију гаса у компресије станицу подземног
складишта гаса Банатски двор.Елиминација хемијске узрока (Метан гаса) од експлозивних је веома важно
за безбедност.
Кључне речи: Каталитички детектор гаса, Kонтролна јединица, Eфикасност система за детекцију
гаса, Високи ниво сигурности.

DETECTION NATURAL GAS IN COMPRESSION STATION
UNDERGROUND GAS STORAGE BANATSKI DVOR
ABSTRACT
This elaborate presents an efficient process for detection natural gas in compression station of underground
gas storage Banatski Dvor.
Elimination the chemical causes (metan gas) of the explosive is very important for the security.
Keyword: Catalitic detector natural gas, Control unit, Efficiency of system for detection natural gas,
SafeIntegrity Level.

1.

УВОД

Компресорска станица (КС) на ПСГ „Банатски Двор”, је објекат у коме је смештен
компресор са гасним мотором, који се користи при процесу утискивања природног гаса у
лежиште, и представља једино место на технолошкој линији где може доћи до истицања
природног гаса у затвореном простору, а с тим и до стварања експлозивне атмосфере. Као
превентивна мера, у оквиру противексплозивне заштите, у компресорској станици је уведен
систем за детекцију и дојаву присуства метана у атмосфери.
2.

ОПИС СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКТОВАЊЕ ГАСА

У компресорској станици је инсталирано седам детектора гаса на карактеристичним
локацијама, на којим се претпоставља потенцијално истицање гаса, а то су:
- Изнад филтера за гориви гас
- Изнад блокадног вентила на усису компресора
- Изнад цилиндара првог степена компресора
- Изнад сигурносног вентила након првог степена компресора
- Изнад сигурносног вентила након другог степена компресора
- Изнад цилиндара другог степена компресора и
- Изнад блокадног вентила на потису компресора
Детектори су постављени на еластичне полукружне носаче, заварене за металну
конструкцију.У питању су катaлитички детектори серије OLCT50A, чији произвоёач је француска
фирма „OLDHAM Arras”. Пошто је метан гас лакши од ваздуха, детектори су постављени на око
70 cm изнад потенцијалног места истицања, са каталитичким ћелијама оријентисаним вертикално
на доле. Сваки дететктор је трожичном везом, провученом кроз заштитини кабл, спојен са
разводном кутијом, која је постављена код контролног панела компресора. Кутија је израёена од
полиестера у експлозивној заштити: ЕXE IIT6 и IP66 заштитом, са одговарајућим уводницама.
Унутар разводне кутије детектори су повезани са крајем телекомуникционог кабла преко лустер
клеме. Кабл се састоји од 20 група са по две парице (80 × 1, 5 mm2), од којих је тренутно
искоришћено седам. Вишак парица је предвиёен за будуће проширење система.
1 ’’САМИ-ИНЖЕЊЕРИНГ’’, Ср.Каменица
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Слика 1: Локација детектора у компресорској станици

Други крај кабла повезан је на улазни модул централе MX62, где се сигнали са сензора,
прикупљaју, дигитализују, обраёују и приказују централом, а и целим системом, управља модул
централне процесорске јединице (CPU), који се састоји из два равноправна процесора, чиме је
постигута двострука сигурност у обради података, услед тога је централа МХ62 усаглашена са
спецификацијама АТЕХ директиве 100 А и одговара високом нивоу сигурности SIL3 (Safe
Integrity Level).
Сви релевантни подаци се могу пратити путем LED и LCD модула. LED
модул по једном каналу чини 7 светлећих диода, које дају информације о
алармним стањима и функционисању канала уопште. Детаљнији подаци, бројне вредности
и слично, се могу очитавати са LCD алфанумеричког дисплеја високе дефиниције.
Преко релејног модула, централа MX62 је повезана са сиреном, која са два
тона, који се могу подешавати по висини и нивоу, обавештава о алармним
стањима, која су тренутно подешена на 20% и 40% LEL метана.
3.

OLDHAM OLCT50А ДЕТЕКТОР ГАСА

Детектори гаса се у основи састоје од сензора гаса, који концентарацију гаса претвара у
електричну величину (најчешће електрични напон), и трансмитера, односно електронике која
излаз сензора своди на стандардни трансмитерски сигнал који може бити струјни (4-20 mA) или
напонски (400 mV – 2 V). OLCT50A детектор гаса који се користи у компресорској станици, спада
у детекторе са каталитичком ћелијом са Витстоновим мостом и трансмитером са струјним
излазом (4-20 mA). Изведен је у противексплозионој заштити за класификован простор: Exd IICT6
у складу са директивом АТЕХ 94/9/ЕС.Предвиёен је за детектовање експлозивне атмосфере у
границама од 0 до 100 % доње границе експлозивности. Састоји се од:
- Заменљиве каталитичке ћелије са електроником, која је предкалибрисана за
експлозивне гасове. Ова ћелија, смештена у тело са одобрењем “d”, је заједнички
елемент за све серије “OLDHAM” трансмитера и позната је као блок ћелија OLCT20.
- Алуминијумског непропаљивог кућишта (Ехd тип заштите) премазаног епокси бојом,
са IP66 степоном заштите од прашине и влаге. Кућиште има поклопац са навојем и
кабловску уводницу М25 у одговарајућој заштити.
OLCT50A спада у опрему категотије II, tj. опрему која се може користити у површинској
индустрији у зонама 1G, 2G, 21D и 22D. Каблови за повезивање детектора су механички
заштићени.
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Кућиште детектора је уземљено, а детектор редовно чишћен ради избегавања
акумулирања прашине.Детектори су инсталирани тако да је сензор усмерен вертикално на доле,
са не већим одступањем од 45°.
3.1 MX62 контролна јединица
Контролна јединица управља системом за детекцију и дојаву гаса.Она се одликује
изузетном модуларношћу и флексибилношћу, могућношћу проширивања и конфигурисања према
разноврсним захтевима корисника. Централа је у потпуности прилагоёена новим европским
спецификацијама директива АТЕХ 100А, и обезбеёује двоструку, редудантну, сигурност у обради
надгледаних параметара, која одговара високом нивоу сигурности SIL3 и којом се гарантује
поузданост података у реалном времену. На сл.2 је приказана уграёена контролна јединица MX62.

Слика 2. Контролна јединица МХ62

3.2 Модул контролера (CM, CPU модул)
Модул контролера предтавља срце система.Улога овог модула је прикупљање, обрада и
приказ свих података прикупљених са система, као и детекција гаса, систем за детекцију гаса у
КС.
Обезбеёивање комуникације измеёу модула, генерисање излаза и уопште управљање
системом. Контролер се састоји од два равноправна синхронизована шеснаестобитна
микроконтролера, који раде у паралели, оставарују комуникацију са свим осталим модулима и
врше непрестано меёусобно пореёење прикупљених података, обезбеёујући тиме редудансу, коју
предвиёа ниво безбедности SIL3. У случају отказивања једног од микроконтролера, губи се SIL
ниво сигурности, али систем наставља исправно да ради са преосталим микроконтролером.
Модул контролера је опремљен са RS232 портом, којим се може успоставити
комуникација са другим рачунаром (PC или лаптоп), ради додатне обраде и презентације
података, као и учитавања конфигурације система уз помоћ CONFIGPRO софтвера.
Релејни модул је програмиран тако, да прва два аларма сигнализира сиреном помоћу два
тона. Сирена је екстерни елемент, који се додаје опционо, док МХ62 јединица сва алармна стања
јавља и са интерном звучном сигнализацијом.
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3.3. Комуникациони интерфејс
Комуникациони интерфејс представља додатни модул контролној јединици преко којег се
може успоставити комуникација контролне јединице са удаљеним PC рачунаром (контролна соба
ДЦ), на коме се могу приказати информације, прикупљене са давача, преко интерне Олдамове
скаде Visual-62, или посебно прављене скаде од стране корисника. Интерфејс врши претварање
података RS232 протокола од стране контролне јединице, у податке прилагоёене
RS485(SNP/Modbus) или Ethernet протокулу, са стране PC рачунара. На један комуникациони
порт се могу прикључити до четири контролне јединице, а укупно шеснаест их се може повезати
у један систем.
Контролна јединица за мониторинг КС ПСГ-а има комуникациони модул у
конфигурацији, преко кога је предвиёена интеграција резултата мерења у већ постојећу скаду
технолошке линије.
4.

НАСТАНАК АКЦИДЕНТА

Приликом утискивња гаса у лежиште (ПСГ) Банатски Двор при радном режиму
утискивања гаса:
- притисак утискивања=107, 7 бара
- количина утиснутог гаса =42.000 Sm3/h (1.000.000 Sm3/dan),
дошло је до пробоја гаса на цилиндру ГАС-МОТОР компресора (слика 3.), тип Caterpillar
G3612 TALE који је снаге 3660 KS. Пробој гаса је детектован на цилиндру бр.8 другог степена и
дојављен. У том тренутку сензор је показао 20 mА, а укључио се светлосни аларм (црвена
лампица) као и звучни сигнал преко постављене трубе на објекту управне зграде.
Доња граница експлозивности регистрована је на детектору гаса, износила је 20 mА што је
близу 100% LEL доње границе експлозивности (5% метана у смеши гаса). Контролна јединица
MX62, јавља алармно стање и са интерном звучном сигнализацијом. Након дојављене детекције
заустављен је компресор (10.06.2010. године) и приступило се благовремено поправци
компресора.
Ово је очигледан пример у коме се показала ефикасност Система за детекцију гаса у
компресорској станици. Сем обезбеёене поузданости у раду још је значајнија заштита људства,
материјалних добара и средстава рада, као и заштита околине. Овим се потврёује непроцењива
економска исплативост примене адекватне заштите у процесима рада.

Слика 3. Слика компресора са гасним мотором и детектором гаса који је
детектовао истицање природног гаса
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5.

ЗАКЉУЧАК

Природни гас је смеша гасовотих угљоводоника метанског реда, који се углавном састоји
од метана, гаса који помешан са ваздухом, у запреминској концентрацији од 5 до 15%, чини
експлозивну смешу. Имајући то у виду, на технолошкој линији подземног складишта гаса
предузете су мере противексплозионе заштите.
Компресорска станица на ПСГ-у, представља потенцијалну зону на технолошкој линији,
где може доћи до истицања природног гаса у затвореном простору и формирања експлозивне
атмосфере, због чега се приступило увоёењу система за мониторинг и алармирање присуства
метана, као мере противексплозионе заштите.
Систем за детекцију састоји се од детектора који покривају могуће изворе истицања
природног гаса у компресорској станици, као потенцијално опасној зони, а који су повезани са
контролном јединицом у безбедној зони (управно техничка зграда).
Систем за детекцију гаса у компресорској станици одликује се следећим особинама:
- Поузданост у раду
- Примена принципа редудансе (SIL3 ниво сигурности)
- Усклаёеност са спецификацијама нове европске директиве АТЕХ, везано за
апликацију и експлоатацију опреме у експлозивној атмосфери
- Модуларност система
- Флексибилност система
- Једноставно руковање и одржавање
- Могућност једноставног проширивања система у будуће, што поменути систем чини
веома добрим решењем за ту сврху.
6.
[1]
[2]
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МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ АЗБЕСТА
Весна Петровић1, Бора Симендић 1
savetati@gmail.com, simendic@vtsns.edu.rs,
РЕЗИМЕ
У овом раду је дат преглед метода са којима се може извршити идентификација присуства
азбестних влакан у ваздуху. Презентоване су све методе идентификације: дифракција х-зрака или
електрона, електронска микроскопија (SЕМ и ТЕМ), инфрацрвена (ИР) спектроскопија и фазно контрасна
микроскопија, као и резултати који се добијају употребом ових метода и предности и недостаци сваке од
њих.
Након идентификације присуства азбеста, неопходно је одредити концентрацију влакана. Она се
3
одреёује бројањем влакана фазно контарсном микроскопијом, а резултат се изражава као број влакана у m .
Кључне речи: азбест, спектроскопија, фазно контрасна микроскопија

METHODS FOR IDENTIFICATION OF ASBESTOS
ABSTRACT
This paper gives an overview of the methods with which to make identification of the presence of asbestos
fibers into the air. All methods of identification are presented: the diffraction of X-rays or electrons, electron
microscopy (SEM and TEM), infrared (IR) spectroscopy and phase-contrasting microscopy, and the results
obtained using these methods and the advantages and disadvantages of each.
After identifying the presence of asbestos, it is necessary to determine the concentration of fibers. It is
determined by counting fibers using phase-contrasting microscopy, and the result is expressed as the number of
fibers in the cubic meter.
Key words: asbestos, spectroscopy, phase-contrasting microscopy

1.

УВОД

Азбест је уобичајен назив за групу различитих природних хидратисаних силикатних
минерала који се изграёени од микроскопски танких влакана (дужине веће од 5 m и ширина
мање од 3 m, а однос дужине и ширине је већи од 3:1). У радној средини се ова влакна могу наћи
уколико се праве производи од азбеста, или након деструкције материјала у којима се налази
азбест. Влакна се веома лако подижу у ваздух и уколико доёе до инхалације у плућа, могу да
проёу природно филтрирање и да се забоду дубоко у плућно ткиво и изазивају озбиљне
здравствене проблеме [1, 2].
Светска здравствена организација WHO (Worl Health Organisation) [3, 4, 5] дефинише
следеће болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста: азбестоза (немалигна болест
плућа која настаје инхалацијом азбестних влакана), малигна болест плућа (малигно обољење
које настаје као последица азбестозе) и мезотелиомија (малигна болест плеуре и/или
перитонеуме).
Европски парламент је, због тога, 1976. године донео Директиву којом се ограничава
производња и употреба азбеста, с тим да су до 1. јануара 2005. године све земље чланице потпуно
забране употребу појединих опасних материја у које се убраја и азбест.
У Републици Србији је 17. 12. 2009.год. донет „Правилник о превентивним мерама за
безбедан рад при излагању азбесту“ ("Сл гласник РС", 106/2009) [6]. Азбестом се, према
наведеном правилнику, сматрају влакнасти материјали дати у табели 1.

1

Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија
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Табела 1: Класификација азбестних материјала
CAS* - број
77536-66-4
12173-73-5
77536-67-5
12001-29-5
12001-28-4
77536-68-6

Азбестни материјали
Азбестни актинолит
Азбестни грунерит (амосит)
Азбестни антофилит
Кризотил
Крокидолит
Азбестни тремолит

* Chemical Abstracts Service

Овим правилником су прописани:
- минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеёењу примене
превентивних мера са циљем отклањања или своёења на најмању могућу меру ризик
од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да
настану при излагању азбесту;
- захтеви које су дужни да испуне правна лица са лиценцом за обављање послова
испитивања радне околине у поступку превентивних и периодичних испитиавања
услова радне околине и
- граничне вредности изложености азбесту.
Гранична вредност изложености азбесту, према том Правилнику, је 0, 1 азбестно влакно у
1 cm3 ваздуха у току осмочасовног радног времена.
У овом раду је дат преглед метода са којима се може извршити идентификација абестних
влакана. Извршено је њихово пореёење и наведе су предности и недостаци сваке од њих. Акценат
је дат на фазно контрасну оптичку микроскопију као препоручену методу од стране WHO са
којим се врши бројање влакана.
2.

МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ АЗБЕСТА

За идентификацију азбеста, неорганских влакана и минерала развијено је више метода, то
су: дифракција х-зрака или електрона, електронска микроскопија (скенирајућа-SЕМ и
трансмисиона - ТЕМ), инфрацрвена (ИР) спектроскопија и фазно контрасна оптичка
микроскопија.
2.1. Дифракција рендгенских зрака
Када се на кристал пусти сноп х-зрака или електрона, долази до појаве дифракције према
Браговом закону. Као резултат дифракције добијају се диграктограми који могу бити забележени
на филму или као изражени пикови на траци.
Дифракција електрона се бележи на филму, и као резултат даје низ концентричних
прстенова, а удаљеност измеёу центра и било којег од њих је обрнуто пропорционална растојању
измеёу атомских равни (d) у кристалу, слика 2.1.а. Дигракција снопа х-зрака се, меёутим, углавно
бележи на траци, тада се добија зависност интензитета зрачења од угла 2 (угаоно одсупање од
центра), што се такоёе може повезати са растојањем измеёу атомских равни. На слици 2.1.б је
приказан један такав дифрактограм који одговара азбесту типа кризотил.[7]
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Слика 2.1 Типови дифрактограма:а) дифрактограм кризотила на филму и
б) дифрактограм амосита на траци [7]

Дуго је сматрано да се дифакцијом х-зрака може вршити само квалитативна анализа,
меёутим могуће је вршити и квантитативну анализу уколико се добијени пикови упореде са
стандардима. На овај начин се може утврдити присуство кризотила када је на филтеру присутно
мање од 3 mg/cm2, а кризотил је присутан у количини од 1% у узорку [7, 8].
Дифракција х-зракцима или електронима је веома скупа техника.
2.2. Електронска микроскопија
Велики број истраживача који се бави проблематиком идентификације азбеста се залаже
за неки облик електронске микроскопије [7, 9, 10]. Електронска микроскопија даје слику велику
велике резолуције и за веома мала влакна на којима се могу уочити морфолошке карактеристике и
хемијски састав употребом енергетски дисперзивног спектрометра (EDS- energy dispersive
spectrometry).
Развијене су две врсте електронских микроскопа:
- тенсмисиона електронска микроскопија (TEM) и
- скенирајућа електронска микроскопија (SEM)
Трансмисиона електронска микроскопија је веома распрострањена метода за
идентификацију азбестних влакана. Слика се добија тако што се сноп електрона фокусира на
поједине честице узорка и посматрају се х-зраци који су настали као резултат те интеракције.
Коначна слика се састоји од низа пикова који су распореёени према енергијама који одговарају
појединим елементима или влакнима, слика 2.2 [7, 11]. ТЕМ-ом су годинама вршене анализе
присуства азбеста у узорцима плућа људи [7, 12].
Овом техником се може детектовати присуство 0.002% тремолита (врста азбеста из групе
амфибола) у кризотилу.

амосит
кризотил
Слика 2.2 Трансмисиони електронски микроскоп(ТЕМ) и
Слика амоситних и кризотилских влакан посматрана са њим [7]
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Скенирајућа електронска микроскопија је метода коју је пропагирао одреёен број
истраживача који се бавио проблемом идентификације азбеста. Предност анализе употребом
СЕМ-а има предност у пореёењу са ТЕМ-ом јер је једноставнија припрема узорака, али и
могућност аутоматизације. Главни недостатак ове методе огледа се у потешкоћи добијања
дифракције електрона [7].
Идентификација азбестних влакана електронском микроскопијом је скупа и временски
дуготрајна метода анализе, јер захтева сложену процедуру припреме узорака.
2.3. Инфрацрвена (IC) спектроскопија
Инфрацрвена спектроскопија се заснива на мерењу апсорпције инфрарвеног зрачења (IC)
од стране узорка. Aпсорпција се јавља услед побуёења вибрација молекула од којих се састоји
узорак.
Спектрални интервал IC зрачења обухвата део спектра од 700 дo 5000 nm (фреквенција oд
14 000 дo 20 cm-1). Овако широк интервал таласних дужина, меёутим, захтева различите методе
детекције зрачења али и условљава његову примену, те је овај интервал IC зрачења подељен на
три дела:
- блиска IC област 700 – 2500 nm (14000-4000 cm-1)
- средња IC област 2500 – 20 000 nm (4000-500 cm-1)
- далека IC област 20 000 – 500 000 nm (500-20 cm-1) [13].
FTIR (Fourier transform spectroscopy) је метода којом се помоћу Фуријеове
трансформације интерферограм преводи у спектар. Овакав начин бележења података има низ
предности: велика брзина снимања, велика моћ разлагања, велика осетљивост детекције и већи
однос сигнал/шум[14]. На слици 2.3 приказан је FTIR спектар неколико типова азбеста [15].

Слика 2.3 FTIR спектри узорака азбеста према U.I.C.C.стандарду:
а) кризотил a; б) кризотил b; c) кроцидолит; d) амоситe; e) aнтолифит.
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Слика 2.4 FTIR спектар узорака и U.I.C.C.стандарда азбеста

Са овом методом се, меёутим, не може видети влакнаста структура која је
карактеристична за азбест, али и могуће је добијање истог спектра за друге материјале истог
хемијског састава.
2.4. Фазно контрасна оптичка миктроскопија (PCM)
Фазно контрасна оптичка микроскопија је препоручена метода (радна група је на захтев
светске здравствене организације (WHO – World Health Organization)) од стране радне групе која
је изучавала методе идентификације азбеста. Ова група је дефинисала и правило бројања влакана
[3, 4, 5].
Бројиво влако је честица дужа од 5 m, чија је ширина мања од 3 m, а однос дужине и
ширине је већи од 3:1, при чему се оба краја влакна налазе у пољу окулара се броје као 1 влакно.
Уколоко је само један крај влакна у видном пољу окулара броји се као половина влакна. Влакно
које у потпуности прелази окулар, тако да се ниједан крај не налази у пољу окулара се не рачуна,
слика 2.5 [3, 4].

Слика 2.5 Правила бројања влакана азбеста са оптичким микроскопом

Главне предности ове методе идентификације су:
- метода је специфична за влакна
- PCM метода је јефтина
- метода је релативно брза и због тога се може вршити и на месту узорковања
- PCM метода је препоручена од WHO
Поред низа предности PCM метода, меёутим, има и недостатке:
- не може се поуздано идентификовати азбестно влакно, односно потребно је велико
искуство да би се разликовала азбестна од не-азбестних влакана. Неке влакнасте
супстанце које се могу идентифковати као азбестна влакна су: стаклена влакна, гипс,
разне минералне житарице, нека синтетичка влакна, полен биљака и други
- најмања честица која се може видети и идентификовати је око 0, 2 µm, због тога је у
неким случајевима стваран број честица већи. Због тога је PCM метода само
нумеричка концентарција а не стварна мера броја влакана азбеста у узорку [16].
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3.

ЗАКЉУЧАК

Инхалацијом влакана азбеста код људи могу да се јаве веома тешка обољења. Ова сазнања
утицала су на доношење низа Правилника којима се дефинишу превентивне мере при излагању
азбесту или се, пак, доноси Закон о забрани употребе свих или неких врста азбеста у скоро свим
земљама Европе[5].
Светска здравствена организација је формирала радну групу која је имала за циљ да
проучи методе идентификације азбеста и да препоруку за коришћењем једне од њих. Разматране
методе су: дифракција х-зрака или електрона, електронска микроскопија (SЕМ и ТЕМ),
инфрацрвена (ИР) спектроскопија и фазно контарсна микроскопија Препоручена метода редне
групе је метода фазно контрасне микроскопије. Ова метода има низ предности у пореёењу са
осталим наведеним методама, али и низ недостатака. Главни недостатак је могућност да се не
азбестно влакно неких супстанци идентификује као азбестно али и ограничење величина најмање
честице која се може видети оптичким микроскопом.
Да би се избегле недоумице да ли је уочено влакно азбест или не потребно је да се
идентификација изврши са бар две методе, од којих је једна фазно контрасна микроскопија. На
овај начин би се избегли недостаци и једне и друге методе а добијени резултат би био
верификован.
4.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
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СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ У ИНДУСТРИЈИ ПЛАСТИКЕ
Бранислав Сантрач1
santrac@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
Статички електрицитете у индустрији пластике је опасан по здравље људи и штетан за електронску
опрему у погону. У питању је помало занемарена тема. Неке од опасности и штетности су описане у раду.
Такоёе је описан настанак статичког електрицитета на машинама за пластику.
Предложени су начини за компензацију штете по људе и по целокупну опрему у погону.
Кључне речи: Статички електрицитет, заштита, индустрија пластике.

STATIC ELECTRICITY IN THE PLASTICS INDUSTRY
ABSTRACT
Static electricity, in the plastics industry is harmful, both for the electronic equipment and people working
in that environment. Some of these risks are described in the paper. Also, static electricity generation mechanism in
the machines for plastics production is described.
Paper proposes technical measures to compensate these risks, both on the workers and machines.
Key words: static electricity, plastics industry, electronic equipment

1.

УВОД

Штетност и опасностима по људе и животну средину, те по машине које настају као
последица статичког електрицитета су значајне. За њихово елиминисање се користе мере. Те мере
служе за смањење ризика по безбедност и здравље људи и евентуалног оштећења опреме која је
изложена статичком електрицитету.
Свако тело може бити наелектрисано. Примери за то у природи су многобројни. Меёутим,
статички електрицитет није увек безазлен, попут лабораторијског експеримента са стакленим
штапом. Снага статичког електрицитета у неким случајевима може да буде прилично велика.
Екстремни случај је појава муња и громова које настају као последица трења молекула воде у
облацима, када долази до преласка слободних носилаца наелектрисања са молекула на молекул,
те долази до стварања огромне количине статичког наелектрисања.
2.

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ

Статички електрицитет[1] уопште, је појава која потиче од вишка позитивног
наелектрисања (q+) или вишка негативног наелектрисања (q –). Ако тело има вишак негативног
наелектрисања, кажемо да је оно наелектрисано негативном количином наелектрисања тј. да је
наелектрисано негативно. Аналогно томе, ако неко тело има вишак позитивног наелектрисања,
кажемо да је оно наелектрисано позитивном количином наелектрисања тј. да је наелектрисано
позитивно. Слободни носиоци наелектрисања су заправо слободни електрони. Количина
наелектрисања неког тела (q) је:
-

+

q =q - q (1)

где q+ -представља укупну количину позитивног наелектрисања у телу, а q - укупну
количину негативног наелектрисања у том телу.
Довоёење неког тела у наелектрисано стање може се постићи на разне начине [1]:
1. меёусобним трењем два тела;
2. растварањем тела у електролиту;
3. деловањем светлости на тела од појединих врста метала;
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад

481

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

4. загревањем споја два тела направљених од два различита метала.
1. Међусобним трењем два тела долази до њиховог наелектрисавања. Том приликом
долази до преласка дела електрона са једног тела на друго. На тај начин се на телима ствара
вишак негативног, односно позитивног наелектрисања, као што је приказано на слици 1.

Слика 1.: Процес наелектрисања тела

Према истраживању објављеног на сајту „Electrostatic Discharge Association“ [2]:, човек
прави екстремно јако наелектрисање у окружењу, табела 1:
Табела 1.: Резултати истраживања сајта „Electrostatic Discharge Association“-а
Радња
Ходање тепихом
Ходање преко винилних плочица
Радник који гура граёевинска колица
Приликом ношења поливинилске вреће
Седећи на столици пресвученој уретаном

Напон
1500 V
250 V
100 V
1200 V
1500 V

2. При растварању неких тела у електролиту поједини позитивни јони прелазе у
раствор, а у самом материјалу се на тај начин јавља вишак негативног наелектрисања, па се тело
електрише негативно.
3. Деловањем светлости на неке метале долази до ослобаёања једног броја електрона
који напуштају метал (фото ефекат). На тај начин у металу остаје вишак позитивног
наелектрисања и метал постаје позитивно наелектрисан. На овом принципу су засноване фотоћелије, које под дејством сунчеве светлости дај струју.

Слика 2.: Приказ ослобађања електрона фото ефектом

4. Загревањем споја два различита метала долази до преласка електрона са једног на
други, тако да један метал постаје позитивно а други негативно наелектрисан.
Сила привлачења или одбијања два наелектрисана тела(1) је већа уколико су количине
наелектрисања у телима веће, а обрнуто је сразмерна квадрату растојања та два тела. За исто
растојање измеёу наелектрисаних тела сила зависи од средине у којој се она налазе.
F

q1 q 2
4
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где је F сила узајамног дејства изражена у њутнима (N), q1 и q2 су количине наелектрисања
изражене у кулонима (С), r растојање измеёу наелектрисања изражено у метрима (m), а је
апсолутна диелектрична констата средине у којој се налазе наелектрисана тела.
У неким случајевима поље има повољан утицај на људе, али, у неким случајевима, утицај
поља на човека може да буде и лош.
У раду посебна пажња није посвећена екстремном случају, а то је, када је разлика
количина наелектрисања два тела довољно мала да не може физички да примакне наелектрисана
тела, а са друге стране, довољно велика да разлика потенцијала те две тачке премаши
диелектричну чврстоћу материјала који се измеёу тела налази. У овом случају, јавља се варница
измеёу два тела.
3.

УТИЦАЈ СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА НА ЉУДЕ

3.1. Унутрашњи и статички електрицитет окружења
Од својих почетака, људска раса је живела у директном контакту са земљином
површином, тако да је људско тело било природно уземљено. Период модернизације, почев од
доба када су људи почели да носе обућу са кожним ёоновима, човеков контакт са земљом се све
више смањивао. Данас, дошли смо до доба у којем је сасвим нормално да се користе синтетички
ёонови на обући и прилично смо одвојени од земље. Још је већи проблем што су се
модернизовали и стамбени објекти, па данас уместо да је под куће израёен од изразито набијене
земље, као некада, подови су од бетона. Осим тога, модерно доба нам је донело и вишеспратнице,
чак и насеља у потпуности граёена на води тако да се човек од почетка до данас од земље одвојио
скоро у потпуности. Проблем је тим већи што смо данас, у исто време, са разних страна изложени
деловањима зрачења и статичког електрицитета много већим дозама.
Како се набој не може одвести у земљу, он се у телу акумулира, изазивајући бројне
здравствене тегобе. Те неприродне слабе струје које су у данашње време присутне у телу човека,
последица су тога што је тело изоловано од земље. Због тога је људско тело под константним
стресом. Према резултатима Америчког Института за стрес (American Instutite of Stress), 75% свих
посета лекарима опште праксе је због здравствених проблема узрокованих стресом.
Резултати разних истраживања о утицају статичког електрицитета на здравље
људи [3]
-

статички електрицитет убрзава метаболизам калцијума, што убрзава појаву умора;
проузрокује губитак витамина Ц, због чега се подиже ниво шећера у крви, што води
даљем умарању;
један је од узрочника аутономне неравнотеже;
приликом избијања електрицитета накупљеног у одећи може доћи до оштећења
осетљиве коже (дерматитис);
акумулирани електрицитет лако привлачи честице прљавштине, клице и бактерије,
које су узрок непријатних телесних мириса и оштећења коже;
омета деловање пробавних ензима;
омета апсорпцију витамина и минерала у крвоток;
омета електричне активности ћелија, што изазива таложење протеинске плазме, што
опет изазива додатни умор, губитак енергије и сл.

Истраживање сајта „EDS journal“ [2]
Стање названо хиперосетљивост на електрострес (енг. Electrostress Hyper-sensitivity EHS)
користи се за опис ситуације кад је особа хиперосетљива на статички електрицитет и загаёеност
електрицитетом у свом окружењу. Шок се појављује у топлом или хладном простору и у
просторима ниске влажности ваздуха.
Симптоми могу варирати од благих до врло јаких. Под благе би спадали мишићна
слабост/умор, неспретност, сушење очију, проблеми са памћењем, те проблеми у понашању.
Болест кретања (енг. motion sickness) свима је добро позната и барем једном у животу су је
и сами доживели. Меёутим, није увек у питању кретање које је изазива, већ разлог може бити и
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статички електрицитет. Права болест кретања може се доживети на отвореном мору на
прекоокеанским бродовима, као и на мањим бродицама, где се путници жале на главобоље,
мучнину и сл. Ипак, морнари и морепловци, који су често на мору, били су болесни једном у
животу и никад више. Са друге стране постоје људи, код којих се болест кретања понавља се
сваки пут приликом путовања аутом или авионом и она је узрокована статичким електрицитетом
(који се генерише трљањем огромних количина ваздушне масе о спољашњи плашт авиона,
аутобуса или аутомобила). Осим тога, приликом седења у једном од наведених превозних
средстава, велика је површина трења о седиште, које је углавном израёено од синтетичких
материјала. У овом случају таблете против мучнине ретко када могу помоћи. Занимљив је пример
возача таксија, пилота и стјуардеса који су били присиљени одустати од свог посла због
учесталих сметњи живчаног сустава узрокованих болешћу кретања, тј. статичким
електирцитетом.
Корисне ситуације
Научници сматрају да су у тренутку појаве писама заражених антраксом 2001. године
многе споре биле уништене управо статичким електрицитетом и тиме спречене даље заразе.
Претпоставља се да је до стварања статичког наелектрисања дошло приликом обраде писма у
аутоматском разврставачу, трењем писма о делове раздвајача.
3.2. Утицај статичког електрицитета на опрему у погону
Кратко ће бити описана опрема за производњу пластичних филмова [4]. На овој опреми је
врло изражен ефекат стварања статичког електрицитета, тако да може послужити као пример и за
остале системе у пластичној индустрији.
Пластична маса се топи у екструдеру, слика 3.

Слика 3. Екструдер

Истопљена маса се, затим истискује у виду филма кроз уста алата, слика 4.

Слика 4. Уста алата машине за пластику
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Изглед истог алата са предње стране је приказан на слици 5.

Слика 6. Приказ технолошког поступка

Филм се, ради постизања потребних карактеристика, провлачи кроз термокомору и низ
ваљака (није приказано).

Слика 7. Управљачки део са електроником

4.

ЗАШТИТА ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА ЉУДИ

Основна филозофија заштите од статичког електрицитета је у одвоёењу електрицитета
електропроводним материјалом у земљу.
4.1. Заштита од унутрашњег и статичког електрицитета окружења
Када је реч о унутрашњем и статичком електрицитету окружења, под заштитом од
статичког електрицитета се подразумева везивање свих тела на уземљење објекта у којем се
налазе, а која су склона гомилању статичког електрицитета или га стварају. На том принципу ради
већина елиминатора статичког наелектрисања. Осим тога, препоручује се повишење релативне
влажности ваздуха у просторијама у којима људи бораве и препоручује се коришћење
антистатичких спрејева и течности.
Постоје разни елиминатори статичког наелектрисања који су у све већој мери присутни на
тржишту. Неки од њих су:
- уземљена трака/појас;
- уземљене подлоге за столицу и кревет;
- уземљени филтери за екране;
- спрејеви за отклањање статичког наелектрисања.
Најбоља заштита се обезбеёује комбинацијом наведених помагала.
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Уземљена трака
Уземљена трака се носи као наруквица. Прилагодљиве је дужине. Обично је направљена је
од нерёајућег челика, и жицом је повезана са уземљењем изван зграде.
Њена функција је да уземљи тело и на тај начин штити од деловања статичког
електрицитет. Док је носи, човеку је смањена покретљивост, јер је трака везана за уземљење у
конектору који је непокретан. Обично се користи приликом рада на рачунару да би елиминисала
статички електрицитет у телу, који се јавља због просутности струјних каблова око ногу.

Слика 8. Изглед уземљене траке [5]

Уземљене подлоге за столицу или кревет
Изгледају попут обичне текстилне подлоге, меёутим направљене су текстилом само
пресвучене, а израёене су од металних трачица који проводи струју. Повезане су за уземљење
објекта у којем се користе и обично су фиксне.

Слика 9. Изглед уземљене подлоге за столицу или кревет [6]

Уземљени филтери за екране
Филтери који се монтирају на монитор, преко видне површине екрана, успешно отклањају
бол и напетост у очима чији је узрок статички електрицитет. Поред тога, побољшавају квалитет
слике (смањујући одбљесак) и спречавају гомилање прашине.

Слика 10. Изглед уземљене подлоге за столицу или кревет [7]

Спрејеви за отклањање статичког наелектрисања
На тржишту су доступни и различити спрејеви за отклањање статичког електрицитета
који се могу похвалити учинковитошћу и једноставношћу употребе.

Слика 11. Изглед бочице спреја [7]
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5.

ЗАШТИТА ОПРЕМЕ У ПОГОНУ

Слика 12. Систем за "скидање" статичког електрицитета са пластичног филма

Пластични филм, по изласку из уста алата, је врло врућ. У том стању се проводи кроз низ
ваљака. У том технолошком поступку, због трења, долази до генерисања врло високе вредности
статичког електрицитета. Те вредности лако могу достићи неколико хиљада волти. Тај
електрицитет лако "допузи" до управљачке електронике. Тако високи напон лако направи штету
на електроници која ради на напонима до десетак волти. У екстремним случајевима, долази до
спаљивања електронских кола. Аутор рада је присуствовао пробојима опто-каплера од чак 3500V.
Да би се то избегло на технолошку линију се додаје уреёај за елиминацију статичког
електрицитета, сл. 12. Његова улога је да системом проводних електрода које додирују филм,
одведе електрицитет у уземљење.
Такоёе, без елиминације електрицитета је немогуће вршити штампање на пластичном
филму.
6.

ЗАКЉУЧАК

Статички електрицитет је сасвим нормална појава у природи. Заштита од унутрашњег
статичког нелектрисања и наелектрисања окружења је од великог значаја за здрав живот човека.
Индустрија пластике је посебно интересантна за проучавање због примењеног
технолошког процеса. Статички електрицитет утиче и на људе и на опрему. Због тога је потребно
водити рачуна о обе врсте заштите.
За заштиту људи се примењује опрема која, у принципу, одводи електрицитет са тела
људи.
За заштиту машина се статички електрицитет мора одвести са пластичног филма који се
производи. У ту сврху се користе посебно конструисани уреёаји.
На овај начин статички електрицитет, иако постоји, може бити успешно неутралисан.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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ПРАВИЛНИК О ХЕМИКАЛИЈАМА И ПРИМЕНА У ГРАФИЧКОЈ
ИНДУСТРИЈИ
Петра Тановић1
stevanovic@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
Приликом обављања својих активности радници су изложени разним утицајима који понекад
штетно делују на здравље. Поред других опасности и штетности, ризик за појаву разних обољења
представља и рад са хемикалијама. С обзиром на штетно деловање хемикјских супстанци, предузимају се
одреёене превентивне мере да би се ризик по здравље смањио до минимума. Превентивне мере које се
морају примењивати од стране радника и послодаваца су одреёене Правилником о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама. Овај правилник је потребно примењивати у свим
индустријама где се користе хемикалије.
Кључне речи: Правилник о хемикалијама, превентивне мере, хемијске материје, здравље,
испарљиве органске супстанце.

THE REGULATION ON CHEMICALS AND ITS IMPLEMENTATION IN PRINTING
INDUSTRY
ABSTRACT
In performing their activities workers are exposed to various influences, which sometimes adversely affect
the health. In addition to other hazards and harms, there is also the risk of occurrence of various diseases due to
working with chemicals. Considering the harmful effects of chemicals, certain preventive measures are taken to
reduce health risks to a minimum. The preventive measures that must be applied by workers and employers are
prescribed in the Rules on preventive measures for safe and healthy work when exposed to chemical substances.
This regulation is to be implemented in all industries where chemicals are used.
Key words: Regulation on chemicals, preventive measures, chemicals, health, volatile organic substances.

1.

УВОД

Приликом обављања својих активности радници су изложени разним утицајима који
понекад штетно делују на здравље. Често се верује да је употреба хемијских супстанци и
постојање ризика повезаних са њом, ограничена на хемијску и њој сродне индустрије, као што су
фармацеутска индустрија и петрохемија, које производе хемијске супстанце. Ово веровање је у
потпуности нетачно јер у данашње време употреба хемијских материја је практично универзална
не само на раду, него и у домаћинству, у образовним и рекреативним делатностима, у облику
средстава за чишћење, адхезивних средстава, козметике итд. Резултат тога је да ризик који
проистиче из употребе хемијских супстанци може бити присутан код многих послова, у разним
индустријама али и у услужним делатностима.
Понекад се поставља питање шта се све убраја у хемијске супстанце. Под хемијским
супстанцама подразумева се сваки хемијски елемент или једињењe, чист или помешан, који се
појављује у природном стању или се производи, користи и ослобаёа, укључујући ослобоёене као
отпад, настао сваком радном активношћу, без обзира да ли су произведене намерно или не и без
обзира да ли је пуштен у продају или не. Често се питамо да ли су све хемијске супстанце опасне.
“Опасна хемијска супстанца” је веома широк појам, јер не обухвата само “опасне хемикалије” у
складу са законом о хемикалијама, него и одреёене материјале који могу бити опасни за раднике а
за које су утврёене граничне вредности за професионално обављање. Оне могу изазивати
опасност путем пожара и експлозије, па се и обележавају и као експлозивне, оксидирајуће или
лако запаљујуће.

1 Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, 21000 Нови Сад
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2.

УТИЦАЈ ХЕМИКАЛИЈА НА ЗДРАВЉЕ

Хемијске супстанце су део нашег живота, јер се са њима срећемо сви, на послу и код куће,
у свим делатностима и у свим областима живота. Човечанство је данас на таквом нивоу развоја да
се хемијске супстанце, упркос опасностима које од њих прете, практично не могу избећи. Због
опасности по безбедност и здравље људи треба научити како се безбедно поступа са
хемикалијама. Данас су различитим хемијским супстанцама изложени многи радници у скоро
свим привредним гранама, а све већа производња значи више поступања са хемијским
супстанцама.
Многе хемијске супстанце којима су радници изложени док обављају свој свакодневни
посао могу, ако се не поштују све безбедносне мере, да изазову негативне ефекте по здравље.
Какви су негативни ефекти хемијских супстанци по здравље запослених зависи од врсте и
количине (концентрације) хемијских супстанци, колико често и на који начин је појединац
изложен одреёеној хемикалији. Уз помоћ свих ових података може се проценити стварни ризик
због излагања хемијским супстанцама радника на одреёеном радном месту.
Стално треба пратити најновија научна открића и уводити побољшања и нове технологије
како би се омогућио безбедан рад и како би се на одговарајући начин прилагоёавали и мењали
безбедносне мере. Потребно је изабрати најбезбеднији начин коришћења хемикалија да запослени
приликом коришћења чак и опасних хемијских супстанци остану здрави. Да би хемикалија
изазвала повреду потребно је (али не и довољно) да његови молекули доёу у контакт са неким
делом тела. Повреда може постати уочљива врло брзо или чак непосредно након контакта (акутна
последица) или се може уочити касније због поновљене изложености током дужег временског
периода (хроничне последице).
Повреда може бити уочљива на месту контакта хемикалије и тела (кожа, респираторни
систем), и у том случају се то назива локална последица. Болест се може јавити и након процеса
апсорпције и ширења кроз организам до разних органа и тада се јавља негативно деловање на
здравље. Хемикалије које представљају ризик за здравље могу бити обележене као: јак отров,
отров, штетно по здравље, надражујуће, проузрокује преосетљивост, канцерогено, мутагено,
репродуктивно токсично.
2.1 Како хемикалије улазе у тело
Хемикалије могу да доёу у додир са телом на више начина (путеви излагања): удисање,
ресорпција, гутање, пренос преко постељице код трудница.
Утицај одреёене хемијске супстанце на људски организам зависи од осетљивости сваког
човека на одреёену хемикалију. Сви могући негативни утицаји одреёене хемијске супстанце на
људе неће се никада појавити на исти начин код свих радника. За све хемикалије и све индустрије
важи што је дуже време излагања и већа концентрација ризик за здравље је већи.
С обзиром на штетно дејство хемикалија на здравље људи у децембру 2009. године донет
је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским
материјама. Овај Правилник почиње да се примењује од 1.јануара 2013. године. Поштовањем
Правилника стварају се предуслови за смањење или елиминисање ризика од могућих
повреёивања и болести.
3.

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ХЕМИКАЛИЈАМА

Циљ Правилника је ближе уреёење обавеза послодаваца при излагању запослених
хемијским материјама. Правилником се постиже унапреёење и очување здравља запослених,
односно побољшање услова рада ради спречавања повреда на раду, професионалних болести и
болести у вези са радом и њиховог смањења на најмању могућу меру, односно отклањање
професионалних ризика. Интерес свих радника а и послодавца је стварање таквих радних услова у
којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За
остваривање оваквог циља потребно је превентивно деловање, које се заснива на спровоёењу
утврёених правила, мера и стандарда о условима рада и стална брига да их мењају и усаглашавају
са технолошким и друштвено-економским развојем, како би се унапредила безбедност и очувало
здравље радника.
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Превенција је најбољи и најисплативији начин да се безбедност и здравље на раду подигне
на највиши могући ниво. Правилником се прописују минимални захтеви за безбедност и здравље
на раду које је послодавац дужан да испуни ради отклањања или смањења ризика од настанка
повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу настати при излагању
хемијским материјама.
Правилник се примењује код радних места где су радници изложени јонизујућем зрачењу
и хемијским материјама које могу изазвати канцерогенае или мутагене промене и код транспорта
хемијских материја.
Последњих неколико година дошло је до повећаног коришћења хемијских супстанци у
“не-хемијским” индустријама:
- граёевинарство и сродне делатности (столарија, молерски радови, водоводне, гасне и
електричне инсталације итд.);
- професионално чишћење, нарочито у индустријском окружењу и окружењу неких
услужних делатности код којих је чистоћа пресудан фактор као што су болнице.;
- болнице, где се разноврсни хемијски агенси користе као анестетици, стерилизанти,
цитостатици;
- индустрија прераде отпада, где често сам отпад чине хемијски агенси или га могу
садржавати или где су они наменски укључени у сам процес прераде ради постизања
жељених резултата.;
- пољопривреда, нарочито интензивна пољопривреда, у којој доминира масовна
употреба разноврсних хемијских агенаса, нарочито пестицида;
- металургија и машинска индустрија;
- фармацеутска;
- графичка (штампарије, репростудији итд).
У свим овим индустријама радници су изложени дејству хемијских супстанци.
Изложеност хемијским супстанцама је свака радна ситуација у којој је присутна хемијска
супстанца и радник долази у контакт са том супстанцом, углавном преко коже или удисањем.
За сваку хемијску материју која, иако није према Правилнику класификована као опасна, а
може, због својих физичко-хемијских, хемијских или токсиколошких својстава и начина на који
се користи или је присутна на радном месту, представљати ризик за безбедност и здравље
запослених, утврёена је гранична вредност изложености на радном месту. Концентрације лако
испарљивих хемикалија у ваздуху на радном, месту при којима код изложених радника обично не
очекујемо негативне ефекте по здравље, одреёене су граничне вредности за професионално
излагање одреёеној хемикалији. Према правилнику о заштити радника од ризика излагања
хемијским супстанцама гранична вредност за професионално излагање је просечна концентрација
хемикалија у ваздуху на радном месту, у зони дисања, која начелно не штети здрављу радника
при нормалним микроклиматским условима рада и уз лакши физички рад, а израчуната у
одреёеном временском периоду, у односу на назначени референтни период, за коју се сматра да
није штетна по здравље запосленог. Ово подразумева да здрав радник ради 8 сати на дан (40 сати
недељно).
Краткотрајна гранична вредност изложености је она концентрација опасне хемијске
материје којој запослени може бити изложен без опасности по оштећење здравља краће време.
Изложеност таквој концентрацији опасне хемијске материје може трајати највише 15 минута и не
сме се поновити више од четири пута током радног времена. Измеёу два периода изложености
таквој концентрацији мора проћи најмање 60 минута. Вредности краткотрајне изложености
изражавају се у mg/m3 или ml/m3 [ppm]
Граничне вредности важе само за чисте хемијске супстанце. Радници у индустријама на
радном месту углавном су изложени мешавини хемијских супстанци. Приликом излагања
мешавини хемикалија са различитим ефектима на организам веома је тешко или чак немогуће
проценити максимално дозвољено време излагања, што представља већи ризик за здравље.
Правилником су регулисане и обавезујуће граничне вредности изложености хемијским
материјама на радном месту за одреёене хемикалије које се користе у индустрији.
Штетно деловање хемикалија на здравље људи може се видети из:
- ознака на амбалажи (етикета)
- безбедносних листова
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-

прилога који су дати са правилником о заштити радника од ризика због излагања
хемијским супстанцама на раду.

3.1. Обавезе послодаваца
Највећу опасност на радним местима где се користе хамикалије представља ослобаёање у
радно окружење опасних хемијских супстанци и нуспроизвода који настају у појединим
производним процесима. Због повећаног ризика за здравље запослених Правилником су тачно
дефинисане обавезе послодаваца и то везане за:
- процењивање ризика у односу на опасне хемијске материје,
- примену начела превенције,
- превентивне мере,
- поступке у случају повреда на раду и опасних појава,
- информисање и оспособљавање запослених.
Послодавац је дужан да при процени ризика, поштовањем прописа о безбедности и
здрављу на раду, прво утврди да ли су опасне хемијске материје присутне на радном месту.
Уколико се утврди њихова присутност, дужан је да процени ризик по безбедност и здравље
запослених који се јавља због присуства тих хемијских материја, узимајући у обзир следеће:
- њихова опасна својства;
- информације о безбедности и здрављу на раду (безбедносни лист);
- ниво, врсту и трајање изложености;
- околности при раду, укључујући и њихову количину;
- све граничне вредности изложености хемијским материјама;
- ефекат превентивних мера које су предузете или треба предузети;
- извештаје о резултатима праћења здравственог стања.
Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика у
случају када је дошло до значајних промена у процесу рада, а на радним местима где долази до
изложености дејству више врста опасних хемијских материја, потребно је проценити ризик који
представља комбинацију свих опасних хемијских материја.
3.1.1. Примена начела превенције
Послодавац је дужан да примењује превентивне мере за безбедност и здравље на раду
приликом обављања сваке активности која укључује опасне хемијске материје и да ризик од
настанка повреда и/или оштећења здравља спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру.
То може учинити на неколико начина:
1. планирањем и организацијом система рада на радном месту;
2. обезбеёивањем одговарајуће опреме за рад са хемијским материјама, као и увоёењем
нових технологија које мање користе хемикалије
3. смањењем на минимум броја запослених који су изложени или могу да буду изложени
опасним хемијским материјама;
4. смањењем трајања и интензитета изложености на минимум;
5. применом одговарајућих хигијенских мера;
6. смањењем количине хемијских материја присутних на радном месту на минимум
потребних за ту врсту активности;
7. утврёивањем одговарајућих радних поступака укључујући и упутства за безбедно
руковање, складиштење, и транспорт опасних хемијских материја и отпада који
садржи такве хемијске материје у оквиру радног места.
Послодавац је дужан да предност даје замени, тако што избегава употребу опасне
хемијске материје и замењује је хемијском материјом или процесом који, под условима његове
употребе, није опасан или је мање опасан за безбедност и здравље запослених.
3.1.2. Превентивне мере
Када то није могуће имајући у виду активност и процену ризика, послодавац је дужан да
смањи ризик на најмању могућу меру применом превентивних мера утврёених проценом ризика.
Ове мере укључују, по реду приоритета:
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1. пројектовање одговарајућих процеса рада и употребу одговарајуће опреме и
материјала, како би се избегло или смањило ослобаёање опасних хемијских материја;
2. примену колективних мера безбедности и здравља на раду на извору ризика
(одговарајућа вентилација и одговарајуће организационе мере);
3. тамо где изложеност не може бити спречена другим средствима, примењују се
појединачне мере (средства и опрему за личну заштиту на раду).
Послодавац је дужан да, редовно, као и када доёе до промене услова радне околине који
могу утицати на изложеност запослених хемијским материјама, ангажује правно лице са
лиценцом за вршење превентивних и периодичних испитивања услова радне околине који могу
бити опасни по здравље запослених на радном месту, посебно у односу на граничне вредности
изложености на радном месту.
Послодавац је дужан да приликом сваког прекорачења граничне вредности изложености
на радном месту, узимајући у обзир податке о врсти хемијске материје и нивоу изложености из
стручног налаза, одмах спроведе све превентивне мере за безбедан и здрав рад, како би
изложеност запосленог хемијској материји била у дозвољеним границама.
Наведене мере послодавац предузима према приоритету тако да:
1. спречи присуство опасних концентрација запаљивих супстанци или опасних количина
нестабилних супстанци на радном месту;
2. избегава присуство извора паљења који могу да изазову пожар и експлозију;
3. ублажи штетне утицаје по здравље и безбедност запослених у случају пожара или
експлозије узрокованих паљењем запаљивих супстанци, или штетних физичких
утицаја хемијски нестабилних супстанци или смеша супстанци.
Опрема за рад и системи за безбедност које послодавац обезбеёује за заштиту запослених
морају да буду у складу са прописима о безбедности производа, као и да обезбеёују потпуну
безбедност и здравље запослених.
3.1.3. Поступци у случају повреда на раду и опасних појава
У циљу спровоёења безбедности и здравља на раду, ради спречавања повреда на раду и
оштећења здравља запослених или опасних појава послодавац је дужан да утврди поступке који
се примењују када до таквог догаёаја доёе. Тим поступцима утврёује се практично
оспособљавање запослених које треба да се спроводи у редовним интервалима, укључујући и
обезбеёивање пружања прве помоћи. Послодавац је дужан да, запосленима којима је дозволио рад
у угроженом подручју, обезбеди одговарајућа средства и опрему за личну заштиту на раду, као и
другу специјалну безбедносну опрему. Запослени су дужни да користе средства и опрему за
личну заштиту као и безбедносну опрему све док такво стање траје. Такво стање не сме бити
трајно.
Послодавац је дужан да обезбеди системе за упозорење и комуникацију којима се
сигнализира повећана опасност за безбедност и здравље на раду запослених.
3.1.4. Информисање и оспособљавање запослених
Послодавац је дужан да запослени и/или њихови представници за безбедност и здравље на
раду буду:
1. информисани о подацима добијеним на основу акта о процени ризика,
2. информисани о опасним хемијским материјама које се јављају на радном месту, врсти
и називу тих материја, ризику од настанка повреда на раду или оштећења здравља
запослених, обавезујућим граничним вредностима изложености на радном месту и
другим законским одредбама;
3. информисани и оспособљени за безбедан и здрав рад и упознати са одговарајућим
мерама за спречавање, отклањање или смањивање ризика од повреда на раду или
оштећења здравља, које треба да предузму да не би угрозили своју безбедност и
здравље као и безбедност и здравље других лица;
4. информисани где се налазе сви безбедносни листови (Safety Data Sheet) достављени од
снабдевача.
Начин информисања може да буде путем обавештавања, упутстава или инструкција,
усмено или писмено, у зависности од врсте и нивоа ризика, утврёеног у поступку процене ризика.
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Судови и цевоводи за опасне хемијске материје, које се користе у процесу рада, морају
бити јасно обележени и препознатљиви у складу са прописима.
3.1.5. Праћење здравственог стања
Послодавац је дужан да, обезбеди праћење здравственог стања за запослене који раде, или
треба да раде, на радним местима за које је проценом утврдёено да су радна места са повећаним
ризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.
Послодавац је дужан да обавести запосленог о условима рада пре почетка обављања
активности које укључују ризик од изложености наведеној опасној хемијској материји.
За сваког запосленог за кога се прати здравствено стање води се евиденција и стално се
допуњују подаци о здравственом стању и подаци о изложености хемијским материјама.
Подаци о здравственом стању и изложености се чувају у одговарајућем облику који
обезбеёује могућност накнадног увида уз поштовање обавезе о поверљивости личних података.
Сваком запосленом потребно је обезбедити приступ својим личним подацима о здравственом
стању и изложености.
На захтев надлежног органа послодавац је дужан да стави на располагање податке о
праћењу здравственог стања.
Када се на основу праћења здравственог стања запосленог утврди да је:
1. код запосленог утврёена болест или да постоји неповољан утицај на здравље, за које
служба медицине рада сматра да су резултат изложености опасним хемијским
материјама на радном месту, или
2. обавезујућа биолошка гранична вредност прекорачена,
Служба медицине рада обавештава запосленог о резултатима који се односе на њега
лично, укључујући и информације и савет у вези са начином праћења здравственог стања коме
треба да се подвргне по завршетку изложености. У том случајупослодавац је дужан да:
3. изврши проверу процене ризика;
4. изврши проверу мера које су утврёене за спречавање, отклањање или смањење ризика;
5. уважи мишљење службе медицине рада или инспекције рада, укључујући могућност
премештаја запосленог на друго радно место на коме не постоји ризик од даље
изложености;
6. обезбеди стално праћење здравственог стања запосленог и других запослених који су
били слично изложени. У таквим случајевима може служба медицине рада или
инспекција рада да предложи да ти запослени изврше додатке лекарске прегледе.
Послодавац је дужан да обезбеди консултацију и сарадњу са запосленима, односно
њиховим представницима за безбедност и здравље на раду у вези са свим питањима која се
односе на излагање хемијским материјама.
Правилником је забрањена производња, прерада и коришћење одреёених опасних
хемијских материја. Списак тих хемијских материја налази се у прилогу 3 који се налази у саставу
Правилника.
4.

ХЕМИКАЛИЈЕ У ШТАМПАРИЈАМА

Поред осталих грана индустрије и графичка индустрија негативно утиче на здравље људи
и животну средину. На здравље неповољно утичу сировине, графички материјали, хемикалије
које се користе у процесу припреме штампарске форме, боје у процесу штампе, растварачи, разни
лепкови, средства за чишћење и прање машина и радног простора итд.
Хемијске материје које се користе у штампаријама штете здрављу запослених, а могу и
оставити дуготрајне последице на животну средину јер садрже испарљива органска једињења
(ВОЦ – Volatile Organic Compounds). Лако испарљива једињења су узрочници разних болести као
што су канцер и мутагене промене при репродукцији. Испарљива органска једињења су присутна
код свих техника штампе: офсет штампе, дубоке штампе, сито штампе, тампон штампе, флексо
штампе па чак и код дигиталне штампе. Здравље радника може бити угрожено у одељењу
припреме штампарске форме, у процесу штампе и завршне дораде.
Да би припремили филмове који ће се после копирати на офсет плоче потребни су
развијачи, фиксири и вода за испирање. Све ове супстанце испаравају и радници их удишу. После
копирања са филма на плочу следи обрада плоче при чему се такоёе користе одговарајуће
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хемикалије. Ове хемикалије штетно делују на здравље људи највише код ручне обраде. Штетно
дејство је знатно умањено кад се сви процеси одвијају у машинама за развијање где је систем
затворен и испарења су сведена на минимум. Боље опремљене штампарије поседују ЦтП системе
(computer to plate) где филмови нису потребни већ се плоча осветљава директно са рачунара. Тако
су штетности које потичу због обраде филмова потпуно елиминисане, али у овом процесу се
користе хемикалије које служе за обраду већ осветљене плоче. ЦтП технологија без
конвенционалног развијања допринела је елиминисању једне фазе производње, а тиме и употребу
хемикалија. Ова комплексна фаза развијања замењена је једноставним поступком обраде плоче
(прање водом или гумирање), или је у потпуности елиминисана.
У процесу штампе штетна испарења потичу из средстава за влажење, боје и средстава за
прање машина. У састав средстава за влажење нејчешће улази изопропил алкохол. Изопропил
алкохол константно испарава са ваљака и штампарске форме. Изопропил алкохол се примењује и
као растварач боје. Он је два пута токсичнији и знатно снажнији депресант централног нервног
система у односу на етанол. Клинички ефекти изопропил алкохола на људе огледају се кроз кому
и респираторне сметње, иритацију слузнице и очију, гастритис, хипотензију, кардио депресију,
оштећење мозга, јетре и бубрега у каснијем стадијуму. Директни контакт коже и очију са
течношћу може да узрокује озбиљне иритације. Изопропилалкохол је веома запаљив. Испарења су
му тежа од ваздуха, лако се мешају са ваздухом уз могућност формирања експлозивних смеса. У
организам доспева инхалацијом пара.
На здравље радника утичу и испарљива једињења из штампарских боја. Највећи негативни
утицај графичких боја по околину има садржај растварача у боји. Боје на бази алкохола садрже
различите раствараче који су главни извори загаёења. Код боја растворљивих у органским
растварачима, у зависности од пигмента који се користи, употребљавају се разни органски
растварачи. Неки доприносе стварању смога, многи су токсични за људе, а за неке се сумња да су
канцерогени, тератогени и мутагени.
Када се боја на бази растварача нанесе на подлогу, она прелази из течног у чврсто стање
захваљујући испаравању растварача. Ако се боја састоји од 70% растварача, тада 70% боје која је
првобитно нанета на подлогу, испари.
У претходном тексту су поменуте неке од опасних хемијских материја које штетно делују
на здравље запослених. Меёутим, веће штампарије у циљу веће продуктивности и постизања што
бољег квалитета уводе нове технологије, које задовољавају све строжије еколошке захтеве, а
смањују штетно дејство хемикалија на здравље запослених. У процесу влажења штампарске
форме смањује се концентрација изопропанола, а тиме количина испарљивих компоненти. При
изради штампарске форме увоёењем нове ЦтП технологије (computer to plate) избегава се
непосредан контакт са хемијским материјама јер се све одвија у затворем системима или без
примене хемијских супстанци, што већ објашњено. Што се тиче боја поред оних на бази
растварача почиње примена боја на бази воде или боја које се суше дејством ултраљубичастих
зрака. У процесима лакирања одштампаних отисака почиње примена лакова на бази воде, јер
испарења која су присутна у овим погонима су веома опасна по здравље. Ово је позитиван пример
како се у графичкој индустрији примењују превентивне мере да би се безбедност и здравље на
раду подигла на што виши ниво.
5.

ЗАКЉУЧАК

У већини индустријских грана користе се разне хемијске материје које штетно делују на
здравље запослених. Циљ свих запослених радника и руководећих органа је стварање таквих
услова који ће свим запосленим обезбедити очување како физичког тако и психичког здравља.
Најбољи начин да би се постигао што виши ниво безбедности и здравља на раду без обзира о којој
се индустрији ради потребна је примена превентивних мера које су обухваћене Правилником.
6.
[1]
[2]
[3]
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ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ УЗОРКОВАЊА АЗБЕСТА
Борислав Симендић1, Весна Петровић1,
simendic@vtsns.edu.rs, savetati@gmail.com
РЕЗИМЕ
Нашу радну и животну средину окружују материјали који могу да садрже азбест. Пошто се ради о
композитним материјалима, у току времена долази до њиховог трошења и до ослобаёања азбестних
влакана, што представља претњу здрављу људи, који се налазе у близини. Да би утврдили дали се на
потенцијалном контаминираном подручју налазе и азбестна влакна потребно је узети узорак и извршити
анализу. Због опасности које носе азбестна влакна, а која се иначе не могу уочити, у раду је дат предлог
превентивних мера за узимање узорака. У раду је дат и опис услова за узорковање и опреме за узорковање
са посебним освртом на факторе који утичу на тачност резултата.
Кључне речи: азбестна влакна, кризотил, глава за узорковање, пумпа за узорковање, заштитна
опрема

SIGNIFICANCE OF PROPER ASBESTOS SAMPLING
ABSTRACT
Our working and living environment is surrounded by materials that may or may not contain asbestos.
Since it is a composite material, during the time comes to their spending and to release asbestos fibers, which is a
threat to human health, which are located nearby. In order to determine whether they are the potentially
contaminated area and found asbestos fibers need to take a sample and make the analyses. Because of the dangers
of asbestos fibers and which are otherwise not be observed, independent sampling of asbestos is not recomanded.
This paper gives a brief description of the conditions for sampling and sampling equipment with special emphasis
on factors affecting the accuracy of the results.
Key words: asbestos fibers, chrysotile, the head of sampling, sampling pump, protective equipment

1.

УВОД

Присуство азбеста у радној и животној средини постаје проблем којем се посвећује све
већа пажња. Само у последњих годину дана, наше законодавство је донело два правилника,
којима су прописани захтеви који треба да сведу здраствени ризик при излагању азбесту на
најмању могућу меру. У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању азбесту, поред превентивних мера су прописани захтеви, које су дужни да испуне
правна лица са лиценцом, за обављање послова испитивања услова радне околине и саме
граничне вредности изложености азбесту. У Правилнику о ограничењима и забранама
производње и стављања у промет и коришћење хемикалија, које представљају неприхватљив
ризик за здравље људи и животну средину, је забрањена производња и стављање у промет и
коришћење азбестних влакана, као и производа, који садрже ова влакна. Рок примене ове забране
почиње да тече од 1. jула 2011.године. Изузетак из овог става односи се на коришћење мембрана
од кризотилних влакана, које се користе у уреёајима за електролизу, који се могу користити све
док се не пронаёе одговарајући материјал, који не садржи азбестна влакна. Исто важи и за
производе, који садрже, азбестом армирани клингерит и азбестно графитне плетенице, који су
неопходни за функционисање у условима нарочито високе температуре.
Правна лица која користе мембрану, која садржи кризотил, а која се налази у саставу
постојећих уреёаја за електролизу, азбестом армирани клингерит и азбестне графитне плетенице,
су дужна да доставе Агенцији за хемикалије до 1.јуна 2011.године, податке о могућностима
замене за наведене материјале. Производи који садрже азбестна влакна, приликом стављања у
промет или коришћење, морају бити обележена у складу са прописима о класификацији,
паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и морају имати истакнуто додатно
обавештење, да производ садржи азбестна влакна (слика1.)
1

Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија
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а)
б)
Слика 1 Обавештења о присуству азбестних влакана
а)oznaka na tabli za obeležavanje radnih mesta na kojima zaposleni jesu ili mogu da budu izložen prašini koja
potiče od azbesta
б) oznaka na tabli koja se koristi prilikom obavljanje poslova rušenja а može se pretpostaviti da će granična
vrednost izloženosti azbestu biti prekoračena

2.

УЗОРКОВАЊЕ

Поред присуства у радној средини, присуство азбеста је могуће и у средини у којој
живимо. Овде се свакодневно сусрећемо са материјалима као што су салонитне плоче, салонитне
цеви или разни заштитни премази, који садрже азбест. Пошто се ради о композитним
материјалима, током времена долази до трошења материјала. У случају трошења материјала
долази до разлагања матрице композита и до ослобаёања азбестних влакана. До ослобаёања
азбестних влакана може доћи и под механичким утицајима (дробљење материјала) и тада се они
налазе у ваздуху, што представља претњу здрављу људи, који се налазе у близини. Да би
утврдили дали се на потенцијалном контаминираном подручју налазе и азбестна влакна потребно
је узети узорак. Самостално узимање узорака азбеста по себи се не препоручује. Азбестна
влакна која изазивају здравствене проблеме су сувише мала да би се приметила људским оком, и
понекад се не могу лако открити чак и са моћним микроскопом. Илустрације ради, просечна
људска коса је приближно 1200 пута дебља од азбестих влакана. Приликом узимања узорака у
ваздуху се из испитиваног материјала могу ослободити влакна азбеста, која се не могу приметити
и да приликом узорковања нисмо свесни њиховог присуства. Из ових разлога се препоручује да се
узимање узорака уз употребу заштитне опреме (слика 2.). препусти за ову намену оспособљеном
лицу.

Сл.2.Потребна заштитна опрема за узимање узорака азбеста
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2.1.Превентивне мере за узорковање азбеста
Приликом
предострожности:
-

-

узимања

узорака

азбеста,

потребно

је

применити

следеће

мере

смањити број људи у простору који се анализира, на најмању могућу меру
уклонити све препреке, које могу ометати узорковање, а површину пода прекрити пластичном фолијом
за узорке, који се узимају са висине, обезбедити мердевине
приликом узорковања користити заштитно одело са капуљачом (слика 2), које се након завршеног
узорковања треба третирати као азбестом контаминирани отпад. Користити такоёе гумене рукавице и
ливене чизме. Отворе на улазу у рукавице и чизме, обавезно повезати са панталонама и рукавима са
лепљивом траком
за узимање узорака на материјалима за које се претпоставља да садрже азбест, користити искључиво лаке
алате

2.2.Избор места узорковања
-

Број потребних узорака звиси од места узомања узорака (табеле 1 и 2.)
Табела 1: Потребан број узорака азбеста при мерењу на отвореном простору

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Место узорковање
Уз ветар/позадина
Низ ветар
Типично место /
најгори случај

Број узорака
Сакупити најмање два узорка
истовремено, који се налазе при углу од
30о у односу на правац деловања ветра
Поставити најмање 3 места за узорковање
при углу од 180 степени у односу правац
простирања ветара
Уочити једно место, које представља
репрезентативни узорак које показује
просечно стање на лицу места или
добијени узорак у најгорем могућем
случају.

Разлог испитивања
Утврдити позадину влакана
Утврдити да ли азбест
заостаје на посматраном
месту
Стално проверавање нивоа
контаминације азбестом, због
избор одговарајућих нивоа
заштите радника

Табела 2: Потребан број узорака азбеста при мерењу у затвореном простору

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Место
узорковање
Узорковање у
затвореном
простору

Низ ветар
Типично место /
најгори случај

3.

Број узорака
Ако је радно место једна просторија, обавити
пет узорковања широм просторије.
Ако радно место садржи до 5 просторија, узети
најмање један узорак у свакој просторији.
Ако радно место садржи више од 5 просторија, изаберите репрезентативни узорк од
сваке просторије.
Ако се сумња да је извор контаминације
долази од споља, поставити најмање два
истовремена места за узорковање при углу
од 30о у односу на правац простирања ветра.
Узети један најлошији случај узорка односно
добијени узорак у најгорем могућем случају

Разлог испитивања

Утврдити репрезентативне
узорке од хомогених области

Установити да ли концентрације азбеста у затвореном
простору долазе из спољашњег
извора (средине).
Стално проверавање нивоа контаинације азбестом, због избор одговарајућих нивоа заштите радника

ОПРЕМА ЗА УЗОРКОВАЊЕ

Узорковање азбестних влакана у овом раду, је прилагоёено методу фазно контрастне
микроскопије (PCM) за одреёивање концентрације азбестних влакана. Пошто се (PCM) заснива на
бројању узорака одреёених азбестних влакана, метода узорковања је прилагоёена њиховој
величини. Сет за узорковање азбестних влакана је приказан на слици 3. Сет за узорковање чине;
касета са филтером, носач филтера (глава), пумпа за узорковање и сталак
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Слика 3.Сет за узорковање и карактеризацију азбестних влакана

3.1.Филтер за узорковање
За узорковање је предвиёен филтер израёен од смеше влакана од целулозе и
нитроцелулозних естара, која треба да обезбеде поре величине 0, 8 – 1, 2 µm, при чему пречник
филтера износи 25 мм. Филтри наведених карактеристика обезбеёују да се на њему задрже све
честице веће од 1 µм. У случају коришћења филтера са већом величином пора, могућ јр пролаз
веће количине ситнијих влакана, које у датом случају неби биле регистроване при анализи на
(PCM). Наведени опсег величина пора са друге стране показује добре особине филтрације и
омогућује шири опсег варијација протока пумпе, чиме је омогућено постизање оптималне густине
влакана на мембрани филтера.Са друге стране, филтери са порама мањим од 0, 8 µm, пружају
повећан отпор протоку пумпе, при самом узорковању, што може изазвати сметње у раду пумпе.
Мада је утврёено да се измерене концентрације влакана, на филтрима називног пречника
13, 25, 37 мм могу меёусобно упореёивати, ако су изложене истом површинском протоку, током
узорковања, ипак се предност даје филтрима пречника 25 мм, пошто су они прилагоёени личном
узорковању. У блиској будућности се очекује да ће захтеви за минималним дозвољеним
концентрацијама расти и самим тим се очекује и већа примена филтара пречника 13 mm.
3.2.Пумпа за узорковање
Приликом одреёивања концентрације влакана запремина се дефинише помоћу
дефинисаног протока пумпе, који се креће у интервалу 0, 5 – 2 l/min, и преко времена трајања
узорковања. Пумпа за узорковање је приказана на слици4.

Слика 4. Пумпа за узорковање са носаћем филтра
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За одреёивање временског трајања узорковања користи се следећа формула:
t

A

L

1

a

C

r

где је
t = трајање узорковања (min)
A = ефективна област филтера (mm2)
a = површина мерне скале окулара (mm2)
L = потребно пуњење филтера (влакна/површина мерне скале окулара)
C = просечна концентрација влакана (влакана /ml) која се очекује током трајања
узорковања
r = протока (ml/min)
За процену времена трајања узорковања, најбоље је користити податке из претходних
мерења. Ако је граница изложености у националном законодавству наведена за кратак период,
онда се тај период може користити као трајање појединачног узорковања. Добијање оптималних
пуњења влакнима захтева узимање у обзир интеракције измеёу времена узорковања, запремине,
брзине протока и могуће концентрације влакана. Време узорковања би требало да се мери
прецизно (у границама ±2.5%), користећи по могућству часовнике чија се тачност редовно
упореёује са националним стандардом.
4.

ЗАКЉУЧАК

1.Националном регулативом је забрањена производња и стављање у промет и коришћење
азбестних влакана, као и производа, који садрже ова влакна. Рок примене ове забране почиње да
тече од 1. јула 2011.године.
2. Изузетак од ове забране се једино односи на коришћење мембрана од кризотилних
влакана, које се користе у уреёајима за електролизу, азбестом армираног клингерита и азбестно
графитне плетенице, који се могу користити све док се не пронаёе одговарајући материјал, који не
садржи азбестна влакна.
3. Присуство азбеста је могуће како у радној тако и животној средини и то углавном у
облику конструкционих материјала. Пошто се ради о композитним материјалима, у току времена
долази до њиховог трошења, које се манифестује у разлагања матрице композита. Под
механичким утицајима долази до дробљења материјала и ослобаёања азбестних влакана у
ваздуху, што представља претњу здрављу људи, који се налазе у близини. Да би утврдили да ли се
на потенцијалном контаминираном подручју налазе и азбестна влакна, потребно је извршити
узорковање, а после тога и само одреёивање концентрације азбестних влакана применом
одговарајуће методе.
4.За узимање узорака азбеста у раду је приказан сет за узорковање и најважнији фактори
који утичу на тачно узимање узорака
5. Приликом узимања узорака у ваздуху се из испитиваног материјала могу ослободити
влакна азбеста, која се не могу приметити тако да приликом узорковања нисмо свесни о њиховом
присуству. Из ових разлога се препоручује да се узимање узорака, уз примену одговарајућих
превентивних мера, препусти за то оспособљеном лицу
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ИЗЛАГАЊЕ ТЕНОРМ МАТЕРИЈАЛИМА НА РАДНОМ МЕСТУ
Наташа Тодоровић 1, Славко Тодоровић1
natasa.todorovic@df.uns.ac.rs
РЕЗИМЕ
ТЕНОРМ материјали (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) су
материјали из природе чија је радиоактивност повећана неким технолошким поступком. У овој групи
материјала су свакако најважнији они који имају дуги период полураспада: природни изотопи радијума,
торијума, уранијума, њихови потомци (радон), као и природни изотоп 40К. У раду су приказани резултати
мерења концентрације активности радона у школским и предшколским установама у Новом Саду, као и
резултати дозиметријских и гама-спектрометријских мерења у Индустрији абразивних материјала «ИБА» у
којој се ради са ТЕНОРМ материјалима.
Кључне речи: ТЕНОРМ, радон, дозиметрија, гама спектрометрија

EXPOSURES TO TENORM SOURCES
ABSTRACT
The most important radionuclides in Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials
(TENORM) include the long-lived, naturally occurring isotopes of radium, thorium, and uranium and their
radiologically important decay products (such as radon), as well as 40K. TENORM present unique problems
because of their large volumes and widespread occurrence in industrial products, byproducts, and waste The results
of measurement of indoor radon concentration in schools and kindergartens and dose-rate and gamma-spectrometry
measurements of the work places with TENORM materials are presented.
Key words: TENORM, dosimetry, gamma-spectrometry, internal dose

1.

INTRODUCTION

TENORM are found in a wide variety of waste materials, some raw mineral ores, and in trace
amounts in some consumer products where molecules of radionuclides may be bound to specific
minerals used in the manufacturing process and can result in increases of radiation exposures to workers
and the public. The aim of this paper is to understand this problem and to develop effective ways to
protect humans and the environment from harmful exposure to the radiation in TENORM materials.
Indoor radon is the most important source of radiation exposure of the public. Radon is an inert gas; it is
the only naturally occurring radionuclide in this form. Its emanation from radium-bearing soil, rock, and
building materials can result in substantial exposures in indoor environments.
Radon is the radioactive daughter of 238U, thus elevated radon levels are usually expected in
areas that have elevated 238U activity. The Vojvodina region, in the Pannonian Plain, on the site of the
ancient Pannonian Sea, is a region where such effects should be investigated. The presence of numerous
underground hot spring and sources of natural gas, as well as some crude oil reservoirs, point to the
possibility of elevated radon levels 1 .
2.

MATERIALS AND METHODS

2.1 Indoor radon measurement
Indoor radon activity concentration in air has been measured in schools and kindergartens in the
city of Novi Sad using activated charcoal canisters 2 . Radon is sorbed onto the charcoal grains and
decays to several particulate decay products: 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po and 210Pb. Radon concentration is
determined by counting the gamma ray emissions of both 214Pb (295 keV and 352 keV) and 214Bi (609
keV). This is possible due to the relatively short half-life of these progenies. Within 3 hours the progenies are
in equilibrium with 222Rn.

1

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
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The efficiency of the detectors was determined using the Environmental Protection Agency
(EPA) 226Ra reference source. The passive nature of activated charcoal allows both adsorption and
desorption, in addition, the adsorbed radon undergoes radioactive decay during the exposure period.
Therefore, the canister cannot uniformly integrate over the entire exposure period. However, the canister
can be calibrated to yield precise results for radon concentrations in structures during the deployment
period of 48 hours used by the EPA. The exposure time for the canister must not be less than 24 hours (1
day) nor longer than 144 hours (6 days). The desired exposure time is 48 hours 2 . During the sampling
by active charcoal, the room to be surveyed was closed for 48 hours. The typical time between the end of
the exposition and the beginning of the measurement was about two hours.
The canister gamma activity was measured by means of high resolution germanium and NaI(Tl)
scintillation spectrometers. Gamma spectrometres measurements were performed with high resolution
HPGe gamma spectrometer with nominal efficiency 22%, which was placed in another shielding
chamber with iron walls 25 cm thick. In order to achieve 5% statistical accuracy at 100 Bq/m3 the time
of measurement was usually 1 hour. In our measuring chamber the radon levels are very low (less than 5
Bq/m3) so radon fluctuations could not affect the results of most measurements. The results of indoor
radon concentration measurements are presented in Figure 1 and Table 1. Indoor radon activity
concentrations have been measured at 50 locations in kindergartens and schools. On the basis of the
obtained results, the average indoor activity concentration of 222Rn was calculated.

fre q u e n c y o f a p p e a ra n c e
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L n o f ra d o n a c tivity c o n c e n tra tio n

Figure 1: Ln-normal distribution of indoor radon measurements by charcoal canister

Table 1. Statistics of the measurements of indoor radon concentration measured in Novi Sad
Measurements statistics (in Bq m-3)
Radionuclide
222

Rn

Max. Min Mean Standard Geo. Mean. Standard deviation
deviation of Geo. Mean
250 2.7 50.2 52 31.1 2.8

The geometric mean value of indoor radon activity concentration (Table 1.) obtained for Novi
Sad schools and kindergarten is 31.1 Bq m-3. Only one result exceeds the 200 Bq m-3 value accepted as
an intervention level in Serbia. The director of the school was advised how to solve the radon build-up
problem. The log-normal distribution obtained proves the random nature of the radon build-up in the
places investigated. According to Ref. 3 the estimated mean of the annual radon concentration is:
C 0 Geo .Mean (1)
The effective dose (nSv) can be calculated from the following formulae 4 :
Dose
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where C0 is the mean annual radon activity concentration in Bq m-3 (Geo. Mean), r (0.17 nSvh-1
per Bq m-3) and d (9 nSvh-1 per Bq m-3) are dose conversion factors for radon and its short-lived progeny
respectively, F is the equilibrium factor between radon and its short-lived progeny (F 1 assumed), and
O is the occupational factor (time spent indoors during the working period by average European, O =
2044 h)
Based on relations (1) and (2), with the mean annual radon activity concentration of 31.1 Bq m-3,
an annual effective dose for the whole body 0.6 mSv is obtained. This can be compared to the maximum
recommended action level of (3-10) mSv y-1 5 .
2.2 Workplace monitoring
TENORM is found in a wide variety of waste materials, some raw mineral ores, and in trace
amounts in some consumer products where molecules of radionuclides may be bound to specific
minerals used in the manufacturing process (zircon, for example, contains minute quantities of uranium
and thorium and used widely as a glaze for ceramics and metal molds) 6 . The radionuclide 226Ra, a
decay product of uranium and thorium with a radiation decay half-life of 1600 years, is commonly found
in TENORM materials and waste and is the principal source of radiation doses to humans for natural
surroundings.
Annual effective dose for workers in Abrasive tool mill named “IBA” in Ada in Vojvodina
region were determined. Measurements were performed by the calibrated “Inspector”, a radiation
monitor made by S.E.INTERNATIONAL, INC, USA, operating range from 0.01-1000 Svh-1, accuracy
±10%. The results of dose rate measurements are presented in Table 2.
The results of dose rate measurements are up to 13 times higher in relation to the background
(0.12 Svh-1). The workers who worked in raw material storage with zircon corund mix could receive
annual effective dose of 1.3 mSv (for 800 working hours in a year), which can be compared to the
maximum recommended annual effective dose for professionals of 20 mSv based on Law on Protection
Against Ionizing Radiation and Nuclear safety 7 .
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Table 2. The results of dose rate measurements in Abrasive tool mill “IBA” in Ada in Vojvodina region

High-resolution gamma-ray spectrometry is widely used to study natural radioactivity because it
NO.

LOCATION

DESCRIPTION

IONIZING RADIATION
DOSE RATE SVH-1

1.

RAW MATERIAL
STORAGE

FELDSPAR – CONTACT
GEOMETRY

0.485-0.59

2.

RAW MATERIAL
STORAGE

CLAY «KANJIZA»

0.257

3.

RAW MATERIAL
STORAGE

CLAY «VALJEVO»

0.269

4.

RAW MATERIAL
STORAGE

FRIT POWDER –
CONTACT GEOMETRY

0.640

5.

RAW MATERIAL
STORAGE

FLOOR – CONTACT
GEOMETRY

0.275

6.

RAW MATERIAL
STORAGE

ZIRCON CORUND MIX –
CONTACT GEOMETRY

1.6

7.

STORAGE OF
FINISHED
PRODUCTS

ABRASIVE TOOL –
CONTACT GEOMETRY

0.35

8.

MECHANICAL
PROCESSING

ABRASIVE TOOL –
CONTACT GEOMETRY

0.197

9.

INJECTION
MOULDING

SHARPENING STONECONTACT GEOMETRY

0.3

is fast, multielemental and non-destructive method of radioactivity measurement 8 . The radionuclide
content of the 9 samples from the “IBA” mill was measured using the HPGe spectrometer made by
Canberra, Table 3. The nominal efficiency of the detector is 36 % and the resolution is 1.9 keV. The
detector was operated inside the 12 cm thick lead shield with a 3 mm Cu inner layer. The radon level in
the measuring room was kept constant and low (10 Bqm-3) by forced ventilation. The typical sample
measurement time was about 50 ks. The detector was connected to the digital spectroscopy processing
unit Canberra 1300 InSpector. The gamma spectra were acquired and analyzed using the Canberra Genie
2000 software. All measurement uncertainties are presented at 95% confidence level 9 .
Some of the raw materials (frit powder, zircon, feldspar) have increased activity concentrations
of natural radioisotopes of 226Ra, 238U, 232Th and 40K, (Table 3.), and could contribute to the annual
equivalent dose by inhalation.
When radioactive aerosols are inhaled, parts of the respiratory system are irradiated both by
radiation originating from the lungs and as a result of absorption of inhaled material to body tissue from
the respiratory system. It is recognized that after inhalation of radioactive aerosols the doses received by
various regions of the body will differ widely, depending on the size distribution of the inhaled material.
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To determine the dose to any organ or tissue or to the whole body it is necessary to determine the amount
of radioactive material inhaled or ingested 10 . The annual intake (in Bq) is multiplied by the
appropriate dose conversion factor to calculate the annual dose (mSv). The first step in the assessment of
the internal dose is to calculate the arithmetic mean of -activity concentration for each identified work
category during the specified monitoring period.
The internal dose assessment using an arithmetic mean is then calculated as follows:
(3)
Individual Internal Dose
AM i HW i BR DCF i
i

where: AMi – arithmetic mean of gross -activity concentration for the work category i (Bqm-3),
HWi – hours worked by an employee for the period of assessment in the work category i, BR – assumed
breathing rate of an employee (1.2 m3h-1),
AMi x HWi x BR - personal intake for the period of assessment for the work category i (Bq),
DCFi – dose conversion factor in mSvBq -1 for different Activity Mean Aerodynamic Diameter (AMAD)
size 10 . All of these factors were calculated for the materials containing thorium and uranium in
different weight ratios using the computer program 10 .
The internal dose from dust inhalation is calculated as follows 10 . During the monitoring of the
workplace atmosphere for airborne radionuclides
Table 3. The specific activities of 40K, 238U, 226Ra, 232Th and 137Cs obtained by gamma-ray spectrometry

NO.

SAMPLE

A(40K)

A(238U)

BQKG-1

BQKG-1

A(226RA)

A(232TH)

A(137CS)

BQKG-1

BQKG-1

BQKG-1

1.

CLAY «KANJIZA»

610 40

<31

31.2 1.6

47 5

<3

2.

CLAY «VALJEVO»

<20

38 10

42.9 1.7

28.5 1.3

<2

3.

FRIT POWDER

210 12

361 19

584 22

147 6

<2.5

4.

ZIRCON CORUND MIX

1010 30

93 9

45.3 1.1

72 6

<1.5

5.

ZIRCON

<90

930 90

1963 99

335 22

<11

6.

FELDSPAR

2980 24

34 16

37.0 2.2

24.8 2.7

<5

7.

«BIG DARK SHARPENING
STONE»

231 24

80 30

156 5

230 30

<5

8.

«SMALL SHARPENING STONE»

199 11

345 19

1280 150

<9

<3

9.

«BIG WHITE

139 9

<13

5.3 1.0

4.6 0.4

<1

SHARPENING STONE»

it is concluded that an operator working with zircon is exposed to 1 m dust containing 0.069
Bqm-3 (AM), for 800 hours in a year (HW). Zircon contains 82.8 g 232Th and 75.4 g 238U per 1 kg of
sample (weight ratio of Th:U =1:1, DCF=0.0065 mSvBq-1). The internal dose due to dust inhalation
(from equation 3) is 0.43 mSv y-1, which exceeds the recommended level of 0.3 mSv y-1 10 .
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The radiation exposure of the employee due to external and internal dose is estimated to be 1.73
mSv y-1.
3.

CONCLUSION

The results obtained in indoor radon measurements in schools and kindergartens in the city of
Novi Sad give an annual effective dose for the whole body of 0.6 mSvy-1, which is below of maximum
recommended action level of (3-10) mSvy-1.
Dose rate measurements of work places with TENORM materials were used for an annual dose
determination in the Abrasive tool mill “IBA” in Ada in Vojvodina region. The results of dose rate
measurements are up to 13 times higher in relation to background (0.12 Svh-1). The specific activities
of 40K, 238U, 226Ra, 232Th and 137Cs obtained by gamma-ray spectrometry from TENORM samples
taken in the Abrasive tool mill “IBA” in Ada were calculated. The individual internal dose for the
operator exposed to zircon dust exceeded the recommended level.
4.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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ПРОЦЕНА РАДИЈАЦИОНОГ РИЗИКА
Наташа Тодоровић1, Славко Тодоровић1
natasa.todorovic@df.uns.ac.rs
РЕЗИМЕ
У установама у којима постоје извори јонизујућег зрачења, како затворени, тако и отворени,
неопходно је у оквиру Акта о процени ризика на радном месту посебну пажњу посветити и процени ризика
од могућег радијационог акцидента и указати на све могуће опасности, превентивне мере, и планиране
активности за смањење ове врсте ризика.
Кључне речи: процена радијационог ризика, заштита од јонизујућег зрачења

RISK ASSESSMENT RADIATION
ABSTRACT
In institutions where there are sources of ionizing radiation, both closed and open, it is within the Act of
the assessment of risk in the workplace and pay special attention to risk assessment of possible radiation accidents
and to point out all potential hazards, preventive measures, and planned activities to reduce this kind of risk.
Key words: radiation risk assessment, protection against ionizing radiation

1.

УВОД

Једини природни феномен који је условио и непрестано пратио еволуцију органске
материје и живих организама на Земљи, а још увек изазива страхове и несугласице је јонизујуће
зрачење. Како човек нема природна чула којима би могао да га региструје, јонизујуће зрачење је
откривано тек током последњег века и у науци још увек нису решена многа питања везана за
перманентан утицај малих количина јонизујућих зрачења на жива бића. Било је потребно низ
година интензивних истраживања да се одгонетне суштина процеса у којем се, наизглед,
непрестано и бесконачно емитује зрачење и да се доёе до сасвим новог сазнања да микросистеми
могу веома дуго времена да проводе у стационарним, а нестабилним стањима, те да је
радиоактивни атом у суштини стабилан све до тренутка у којем претрпи трансформацију.
1.1. Извори јонизујућег зрачења
Извори јонизујућег зрачења могу се поделити на природне и вештачке.
Природни земаљски радионуклиди су најчешћи и најзначајнији извори јонизујућег
зрачења у животној средини, како у погледу укупног озрачивања становништва тако и у погледу
локалних високих доза зрачења.
Сем наведених извора, највећи удео у излагању становништва јонизујућем зрачењу имају
извори јонизујућег зрачења у медицини (дијагностика и терапија - преко 30%), док су мање
значајни извори у индустрији и јавној употреби (громобрани, јављачи пожара итд.) 1 .

Слика 1. Извори радиоактивног зрачења

1

Департман за физику, Природно-математички факултет, Нови Сад
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1.2. Радијациони ризици и норме сигурности
Вероватноћа да појединац доживи одреёени штетни ефекат као резултат излагања
јонизујућем зрачењу, радијациони ризик, одреёује се преко дозе - физичке величине која служи
као квантитативна мера нивоа излагања јонизујућем зрачењу.
Код екстерног озрачивања мери се доза зрачења у радијационом пољу. Дозиметри
директно мере зрачењем индуковано наелектрисање и та информација се одговарајућом
калибрацијом претвара у апсорбовану дозу (средњу апсорбовану енергију по јединици масе).
Проблем радијационе заштите није решен познавањем апсорбоване дозе, јер биолошки
ефекти зависе од типа зрачења те се уводи еквивалентна доза у којој радијациони тежински
фактор изражава разлику у биолошким ефектима одреёених врста јонизујућих зрачења (за фотоне
и електроне свих енергија износи један, док је за -честице 20 пута већи) 2 .
Како еквивлентна доза не узима у обзир различиту осетљивост појединих органа и ткива
на дејства јонизујућих зрачења уведена је ефективна доза са одговарајућим ткивним тежинским
фактором за дату врсту зрачења.
Најновијим препорукама Интернационалне комисије за заштиту од зрачења ИЦРП
(International Commission on Radiation Protection) [3] снижава се граница годишње дозе за
професионалце на 20 mSv/год усредњено на 5 година (максимално годишње 50 mSv). За
појединце из становништва границе годишње дозе 1 mSv/год са максималним излагањем од 5
mSv током једне године, под условом да се не прекорачи средња годишња вредност од 1 mSv
током 5 година изнад природног фона, као референтног нивоа.
Опште прихваћен меёународни концепт за одреёивање прихватљивог нивоа ризика
АЛАРА (As Low As Reasonably Achiavable), представља захтев да све дозе буду онолико ниске
колико је то разумно могуће постићи, при чему се узимају у обзир економски и друштвени
фактори, али се предност увек даје здравственим факторима.
Према дефиницијама које су дате у Правилнику о границама излагања јонизујућим
зрачењима 4 , који је усаглашен са Публикацијом Меёународне агенције за атомску енергију
(ИАЕА), разликују се следеће врсте излагања:
- професионално излагање лица који раде са изворима јонизујућих зрачења или се у
процесу рада налазе у пољима јонизујућих зрачења (професионално изложена лица)
- медицинско излагање пацијената и лица која помажу при медицинској примени
извора јонизујућих зрачења а нису професионално изложена лица, као и лица која су
добровољно укључена у програме медицинских истраживања уз примену извора
јонизујућих зрачења
излагање становништва услед ванредних догаёаја и излагања услед одобрених
примена извора јонизујућих зрачења, осим медицинског излагања и професионалног
излагања и излагања основном нивоу (фону) зрачења из природе.
2.

ПРОЦЕНА РАДИЈАЦИОНОГ РИЗИКА

Интернационалана комисија за заштиту од зрачења ИЦРП 5 је дефинисала две зоне:
контролисану и надзирану зону.
Контролисана зона је она у којој нормални радни услови захтевају од радника да прате
установљене процедуре и спроводе циљане специфициране контроле изложености зрачењу. Ова
зона је означена, у консултацији са руководиоцем за радијациону сигурност, као зона у којој
гранична годишња доза професионално изложених радника може прећи 3/10 ма које годишње
професионале границе дозе. Код фиксних инсталација, као што су просторије са рендген
апаратима цела просторија је означена као контролисана зона и ако је опрема изолована од
напајања. Приступ контролисаној зони је забрањен лицима необученим у области заштите од
зрачења и он је под строгим надзором
Надзирана зона је она у којој се радна пракса држи под присмотром али нису неопходне
никакве специјалне процедуре. Линија разграничења измеёу контролисане и надзиране зоне је
постављена на основу 3/10 годишње професионалне границе дозе.
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2.1. Мерење и контрола јонизујућег зрачења
У случајевима када рад у контролисаном подручју може знатно да утиче на околину с
обзиром на могуће незгоде од зрачења, морају се спровести одговарајућа мерења дозе зрачења.
Мерење дозе зрачења морају се вршити редовно (једном годишње), да би се установила
ефикасност мера заштите.
Дозе примљене због професионалног излагања морају се систематски проверавати да се не
би прешла горња дозвољена граница и да би се знала акумулирана доза примљена у току године.
2.2. Поступак при процени радијационог ризика
Процена ризика заснива се на анализи вероватноће и тежине могуће повреде на раду,
оштећења здравља или обољења запосленог у вези са радом проузроковним на радном месту и у
радној околини.
На основу прикупљених података и препознатих, односно утврёених опасности и
штетности у радној околини на сваком радном месту, избором и применом одговарајућих метода
врши се процењивање ризика – вероватноће настанка и тежине повреда на раду, оштећења
здравља или обољења запосленог.
Методологија коју користи екстерна организација обухвата процедуре за идентификацију
опасности, оцењивање ризика и предлагање корективних мера у циљу елиминације или смањења
ризика. Користећи методу Киннеy, екстерна организација процењује и вреднује ризике услед
појаве утврёених опасности. Када процена ризика покаже да је ниво ризика неприхватљиво висок,
руководиоци организационе јединице мораја предузети мере које омогућују да се ризик држи под
контролом. Задатак ових контролних или управљачких мера је да се промене последице или
вероватноћа јављања последица на такав начин да се ниво ризика сведе на прихватљив ниво. Ради
потврде да одреёени облик контроле ризика постиже жељени ниво смањења ризика након што се
успостави, мора се стално пратити ризик и вршити контрола ризика.
Сврха избора контроле ризика је да осигура да ниво преосталог ризика буде што је могуће
нижи и/или прихватљив.Стално праћење ризика и контрола ризика обезбеёује да се испуњава
њихова улога на радном месту.
Процену радијационог ризика радних места на Институту за онкологију Војводине у
Сремској Каменици извршили су стручњаци Лабораторије за испитивање радиоактивности
узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Департмана за физику Природноматематичког факултета у Новом Саду. Лабораторија има дугогодишње искуство у
дозметријским мерењима и акредитована је од стране Акредитационог тела Србије по
страндарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17052/2006.
2.3. Елементи и методе за процену ризика
Идентификација ризика од штетног утицаја јонизујућег зрачења проводи се кроз следеће
фазе:
-

-

Прикуплање информација о опису радног процеса, опису средстава за рад (и њихово
груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду, повредама на раду,
професионалним болестима, оболењима у вези са радом, инвалидности и
поремећајима у процесу рада који су могли изазвати последице по безбедност и
здравље на раду;
Снимање организације рада;
Технологија и опис, опрема за рад;
Снимање услови радне околине;
Анализа активности запосленог при раду и психофизички захтеви у раду и напори на
раду;
Идентификовање опасности и штетности на радном месту и у радној околини
Процењивање ризика у односу на опасности и штетности
Утврёивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика
Утврёивање радних места са повећаним ризиком.

509

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

2.4 Киннеy метода процене и вредновања ризика
Киннеy метода 6 , коју с е п р и м е њ уј е за процену и вредновање ризика услед појаве
утврёених опасности базира се на основама разматрања:
- Вероватноће могућег догаёаја – (В),
- Последице – тежина повреда или обољења (П), и
- учесталости (време излагања опасностима/штетностима) – (У).
После идентификације опасности и формирања записа о идентификованим опасностима
приступа се рангирању ризика. Критеријуми Киннеy методе за рангирање ризика дати су у табели
1.
Табела 1: Критеријуми за рангирање ризика

0.1

ВЕРОВАТНОЋА МОГУЋЕГ ДОГАЂАЈА - В
Једва појмљиво

0.2

Практично невероватно

0.5

Постоји, али мало вероватно

1

Мала вероватноћа, али могућа у ограниченим случајевима

3

Мало могуће

6

Сасвим могуће

10

Предвидиво, очекивано
ПОСЛЕДИЦЕ - ТЕЖИНА ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЉЕЊА (П)

1

Мале (лаке) - Повреда или болест која захтева прву помоћ и никакав други
третман

2

Знатне - медецински третман од стране доктора

3

Озбиљне – Инвалидност, појединачна озбиљна повреда са хоспитализацијом и
изгубљеним данима

6

Веома озбиљне - Појединачна несрећа са смртним исходом

10

Катастрофалне - Вишеструки смртни исход
УЧЕСТАЛОСТ (ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА ОПАСНОСТИМА/ШТЕТНОСТИМА) (У)

1

Излаже се ретко (годишње)

2

Излаже се месечно

3

Излаже се недељно

6

Излаже се дневно

10

Излаже се трајно, континуално

На основу утврёене вероватноће, последица и учесталости ниво ризика се рачуна као
производ вероватноће, последица и учесталости:
Р (РИЗИК) = В x П x У

Метода КИННЕY степенује ризик као (табела 2):
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Ризици I и II представљају прихватљиве, односно ризике на радним местима за које се
утврди да нису радна места са повећаним ризиком.
Степени III, IV и V представљају неприхватљиве ризике, односно карактеришу она радна
места која се актом о процени ризика проглашавају радним местима са повећаним ризиком.
Табела 2: Ниво ризика процењен на основу Киннеy методе

РАНГ

НИВО РИЗИКА (Р)

I

Р≤20 Прихватљив

II

20<Р≤70 Мали; Потребан опрез, решити га редовном процедуром –
радним упуством.

III

70<Р≤200 Умерени; Потребне мере, морају се утврдити одговорности
руководства.

IV

200<Р≤400 Високи; Потребна брза реакција од стране вишег руководства,
захтевати побољшање од првог претпостављеног.

V

Р>400 Екстремни ризик; Прекинути активност; Потребна
моментална акција од стране највишег руководстава
2.5. Критеријуми за предузимање мера за отклањање или смањење ризика

Свака прихваћена контролна мера мора испунити следеће критеријуме: да обезбеёује
адекватну контролу излагања ризицима, да не ствара нове опасности, да омогућава запосленима да
обављају своје активности без нелагодности и ометања.
За контролу или управљање ризицима услед излагања јонизујућем зрачењу у установама у
којима се користе отворени и затворени извори јонизујућег зрчења могуће је применити следеће мере:
Административна контрола - односи се на начин којим се ризици контролишу поступцима
(процедурама) или нормативним документима (закони, прописи настали на основу закона,
правила, уредбе, наредбе ...). Административна контрола захтева сарадњу и укључење запосленог,
односно да су запослени свесни потребе за контролом и да поседују одговарајуће вештине, знање и
искуство за примену контролне мере.
Средства личне заштите – мера се односи на коришћење личне заштитне опреме. Ово је
начин контроле ризика избором одреёеног типа опреме који ће створити препреку измеёу
опасности и запосленог. Примена средстава личне заштите не мења ни на који начин природу
опасности које постоје на радном месту.
2.6. Законска регулатива
При процени радијационог ризика користе се следећи закони и прописи:
- Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности («Сл. Гласник РС»,
бр. 36/2009)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења («Службени гласник РС», бр 36/09)
- Закон о безбедности и здрављу на раду («Службени гласник РС», бр. 101/05)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
("Службени гласник РС", бр.72/2006);
2.8. Пример процене радијационог ризика
Запослени који раде са изворима јонизујућег зрачења изложени су реалном ризику од
радијационог акцидента. На основу резултата дозиметријских мерења апсорбованих доза зрачења
у околини рендген апарата и других уреёаја који производе јонизујућа зрачења и резултата
очитавања личних дозиметара, као и примењеним елементима и методама за процену ризика,
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извршена је процена радијационог ризика за свако радно место. У табели 3 дат је пример процене
радијационог ризика за запослене који раде на одељењу високоволтаже терапије и брахитерапије.
Наведене су опасности, примењене превентивне мере, процењен ризик и планиране активности за
смањење ризика.
3.

ЗАКЉУЧАК

У оквиру Акта о прцени ризика радних места где се користе извори јонизујућег зрачења
(како затворени, тако и отворени), неопходно је извршити процену радијационог ризика. Процену
радијационог ризика могу да врше само стручњаци из дате области, који располажу
одговарајућим знањем и опремом за мерење доза јонизујућег зрачења.
Табела 3: Пример – процена ризика на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици
Процену ризика
урадили
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
(имена
процењивача)
Име и презиме
Име и презиме запосленог
Радно место: (назив радног места)
запосленог
(име
лица које ради на том радном месту)
ЛЕКАР
СПЕЦИЈАЛИСТА
РАДИОЛОГ
НА
ИНСТИТУТ
ЗА ОНКОЛОГИЈУ
ВОЈВОДИНЕ,
ЗАВОД
ПРОФ.
ДРради
НАТАША
(име лица
које
на томТОДОРОВИЋ,
радном месту)
Радно
место: (назив радногТЕРАПИЈЕ
места)
ОДЕЉЕЊУ
ВИСОКОВОЛТАЖНЕ
ЗА РАДИОЛОШКУ
ТЕРАПИЈУ, СРЕМСКА И
ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ, ПРИРОДНОНА
ОДЕЉЕЊУКАМЕНИЧКИ
БРАХИТЕРАПИЈЕ
КАМЕНИЦА,
ПУТ ББ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, НОВИ САД
Назив фирме и адреса:

Примењене
Радно место: (назив радног места)
превентивне
Опасност
мере
РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР НА ОДЕЉЕЊУ
ВИСОКОВОЛТАЖНЕ ТЕРАПИЈЕ
Бр.

Планиране
Име и презиме запосленог
Процењен
активности
(име
на том радном месту)
и лица које ради
за смањење
ризик
ризика

1
2
3
4
5
Запослени на Сви апарати
Запослени су заштићени Запослени раде у
Поступати у складу са
раде на
производе
одговарајућим
зони зрачења где
АЛАРА принципом Планиране
Примењене
апаратима: јонизујуће
заштитним средствима.
постоји реални
(Ас Лоw Ас
Процењени
активности за
превентивне
Опасност
ВАРИАН
зрачење.Запосле
Сви носе личне
ризик од могућег
Реасонаблy
ризик
БР.
2100Ц;
ни су
дозиметре који се мере радијационог
Ацхиевабле) – свести смањење
ВАРИАН
свакодневно
очитавају једном
акцидента. На
нивое примљених дозаризика
600ДБX; ЦТ- изложени
месечно. Апарати се
фотонским
јонизујућег зрачења у
СОМАТОМ
штетном
дејству
налазе
у
наменски
енергијама
од
15
току 4професионалног
1
2
3
5
ПЛУС;
јонизујућег
пројектованим
МеВ постоји
рада онолико ниско
МЕВАСИМ; зрачења.
просторијама се
опасност и од
колико је разумно
ГАММАМЕ Фотонске
одговарајућом
озрачивања
могуће постићи
Д 12 ПЛУС енергије на
заштитом.
запослених
узимајући у обзир све
акцелераторима Дозиметријска мерења неутронским
друштвене и
имају
брзине апсорбованих
зрачењем.
економске факторе.
максималне
доза зрачења око
Постоји опасност од Корисити сва
вредности 15
апарата се врше једном непредвидивог
расположива средства
МеВ и 10 МеВ. годишње од стране
слабљења зидова
заштите.
Извор 192Ир који овлашћених инситуција. или врата бункера.
Метода КИННЕY
се користи на
Запослени се редовно
брахитерапији упућују на медицински степенује ризик као
ИИИ, односно
има активност до преглед. Запослени
карактерише радно
11 Ци.
имају бенефицирано
место са повећаним
радно време и радни
радијационим
стаж.
ризиком, Р = 108
(В = 6, П = 3, У =
6).
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БИОЛОШКИ ДЕТЕКТОР НЕКОНТРОЛИСАНОГ
ИСТИЦАЊА ГАСA ПАС (CANIS FAMILIARIS)
Ненад Милојевић1
nenad.milojevic@srbijagas.com
РЕЗИМЕ:
Прецизна детекција неконтролисаног истицања гаса на гасним инсталацијама и гасоводима (чији се
број из дана у дан значајно повећава, а самим тим и број тачака неконтролисаног истицања), одувек је
представљао озбиљан, а врло често и скуп проблем. Савремено законодавство, а посебно оправдана
осетљивост јавног мњења према заштити човекове околине донекле отежавају ову материју. Стални
напредак технологије саме израде и антикорозивне заштите цеви и пратећих средстава, технике заваривања
и технологије у граёевини уопште, још увек нису решили проблем неконтролисаног истицања. Сви
савремени гасоводи поседују и технички веома софистициране системе за детекцију неконтролисаног
истицања, али сви имају и толеранцију детекције која код великих транспортних система може да
подразумева и значајан губитак. Са друге стране, старије гасоводне мреже често не поседују софистициране
системе, тако да и велика ”цурења” могу да проёу недетектована. Данас се, осим свих савремених
техничких средстава, као комплементаран метод, користе биолошки детектори. Због свог посебно
осетљивог чула њуха, најзаступљенији су посебно обучени (школовани) пси. Њихово коришћење, под
одреёеним околностима, може бити најбржи и финансијски најисплативији начин детекције, а самим тим и
санације оштећеног гасоводног система.
Кључне речи: гасне инсталације, гасни системи, гасовод, неконтролисано истицање гаса, цурење
гаса, биолошки детектор, чуло мириса, обучен пас.

PIPELINE LEAK DETECTION DOG (CANIS FAMILIARIS)
ABSTRACT:
Precise detection of gas leaks on natural gas pipelines and installations (the number of which considerably
increases daily, thus increasing the number of leaks), has always posed a serious, and more than often a very costly
problem. Modern legislature, and especially justifiable public sensitivity towards environmental protection,
somewhat complicate this matter. Constant development of the very production of pipelines, anticorosive protection
of pipes, welding technologies and construction technologies in general, have not yet solved the gas leak problems.
All modern pipelines are equipped with technically highly sophisticated leak detection systems, however they all
have a degree of detection tolerance which implies considerable loses when it comes to large pipeline networks. On
the other hand, older pipelines are often unequipped with sophisticated detection systems, therefore allowing for
large leaks going undetected. Apart from all modern technical systems, biological detectors are used as a
complementary method nowadays. Due to their extremely sensitive sense of smell, specially trained dogs are used
in majority of situations. Their use, under certain circumstances, can provide the fastest and financially most
economical method of detection, therefore the sanation of damaged pipeline systems.
Key words:gas installations, pipeline networks, pipeline, gas leaks, biological detector, sense of smell,
trained dog.

1.

УВОД

У савременом свету јавно мњење посебно је осетљиво на бригу за човекову околину.
Детекција неконтролисаног истицања гаса увек је захтевала значајне трошкове. Инциденти који
се могу десити мањим или већим неконтролисаним цурењем гаса подразумевају знатно веће
трошкове везане за прекид рада, чишћење и санирање. Законска регулатива је све строжија, па је
самим тим и потражња за што економичнијим и поузданијим детектором неконтролисаног
истицања, већа.
Процењује се да у овом тренутку сва гасовита горива задовољавају преко 17% укупних
енергетских потреба у свету. Наша земља прати тај светски тренд. Прогнозе везане за употребу
природног гаса у будућности говоре да ће у наредних 20 година бити повећана за чак 50%
(Andersenand Driscoll, 2000). Истовремено, инфраструктура, гасоводи пре свега, брзо старе.
1

Јавно предузеће „Србијагас“, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад
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Поузданост гасоводне мреже биће примарна за будућност компанија која се баве гасом, па ће
благовремено и поуздано откривање кварова бити од круцијалне важности за одржавање
поузданости система.
1.1. Основни појмови и начини детекције
1.1.1. Историја
Први писани трагови о употреби гаса појављују се у Кини око 900-те године. Тадашњи
цевни транспорт гаса обављан је уз помоћ бамбусових цеви до насеља, где је гас коришћен за
расвету.
Запаљиве особине гаса који настаје загревањем угља, познате су већ дуже време. Развој
индустријске револуције у XIX веку дао је и прву употребу гаса из угља за расвету у Европи.
Лондонска улица Света Маргарета била је свечано осветљена 1814. године.
1.1.2. Основне карактеристике земног гаса
Земни гас или природни гас је природно, фосилно гориво које је гасовито (што и само име
говори) и представља конвенционални, необновљиви облик хемијске енергије. Захваљујући томе
што му је главни састојак метан у пореёењу са другим фосилним горивима има најмањи
коефицијент емисије угљендиоксида (CO2), па се зато сматра еколошким горивом. По саставу
земни-природни гас је мешавина метана са другим угљоводоницима (метан 60-90%, горивих
угљоводоника до 95%) као и негоривих гасова (угљендиоксида, кисеоника, азота, сумпора). Од
штетних гасова које може садржати природни гас, најважнији је сумпор водоник H2S који је тежи
од ваздуха, има мирис „покварених јаја“, отрован је и агресиван. Одсуство сумпора и његових
једињења даје природном гасу посебну вредност, нарочито при његовој употреби у комуналне
сврхе.
Земни гас је за човека гас без карактеристичног мириса. Као начин упозорења на
непланирано и неконтролисано истицање природног гаса, приликом дистрибуције врши се његова
одоризација, тј. додају му се гасови са мирисом (тетрахидротиофен, једињење које садржи
сумпор), тако да га је могуће осетити чулом мириса, када се јави у концентрацијама изнад 1 %.
Састав земног гаса знатно варира у зависности од места где се јавља.
Табела 1: Састав земног гаса
Гас
Гасовиити угљоводоници
запремински удео метана (CH4)
запремински удео етана (C2H6)
запремински удео пропана (C3H8)
запремински удео бутана (C4H10)
Примесе
запремински удео водоника (H2)
запремински удео угљенмоноксида (CO)
запремински удео угљендиоксида (CO2)
запремински удео кисеоника (O2)
запремински удео азота (N2)
запремински удео сумпорових једињења (H2S)

уобичајено учешће

код Панчева

50 - 98 %
< 10 %
<7%
<7%

92, 599 %
2, 784 %
0, 413 %
0, 056 %

< 30 %
< 12 %
< 28 %
<2%

?
?
2, 416 %
?
1, 727 %
?

Извор: Wikipedija - „Земни гас“

1.2. Осврт на методе откривања непланираног цурења гаса
Гасоводи и нафтоводи су безбедан и ефикасан метод транспорта, али како се увећава
њихов број, увећаваће се и вероватноћа неконтролисаног цурења гаса. Сталан напредак
технологије у граёевинарству, заваривању, заштити од корозије и премазима још није решио
проблем неконтролисаног цурења гаса. Управо су се у тим техничким лимитима, родиле идеје за
тражење бољих метода.
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Модерни системи гасовода обично поседују софистициране системе за детекцију цурења,
али они имају толеранцију детекције. У случају великих транспортних гасовода овај проценат
значи велике количине изгубљених деривата. Старији гасоводи често немају софистициране
системе за детекцију цурења, тако да чак и велика цурења могу да проёу недетектована.
Постоје различити системи којима се могу утврдити непланирана цурења гаса, од
мануалних инспекција уз употребу обучених паса до савремених сателита заснованих на
технологији хиперспектралног имиџинга (Carlson 1993, Scott and Barrufet 2003). Различити
системи откривања могу се класификовати у три групе:
1. Хардверски методи - различити хардверски уреёаји који се користе за детекцију
цурења у гасоводима (акустички сензори и детектори гаса, детектори негативног
притиска и инфра-црвена термографија).
2. Софтверски методи - различити компјутерски софтверски пакети се користе у
гасоводима и чија се комплексност и поузданост значајно разликује (детекција
промене протока/притиска и односа маса/количина, системи засновани на динамичком
моделу и анализа тачки притиска и др.).
3. Биолошки методи - искусан персонал (радник-техничар) и/или још сигурније искусан
тим, радник и обучени пас, могу да детектују и лоцирају цурење визуелном
инспекцијом, по звуку и по мирису.
Најзаступљеније методе откривања непланираног цурења гаса се могу такоёе поделити и у
оптичке и неоптичке методе.
1.2.1. Преглед неоптичких метода откривања цурења гаса
Примарни неоптички методи обухватају акустички надзор, узорковање гаса, надзор тла,
надзор протока и софтверско моделирање.
Технике акустичког надзора употребљавају сензоре акустичке емисије за откривање
цурења засноване на променама у шемама позадинске буке.
Методе узорковања гаса користе јонизаторски горионик у компакт верзији или верзији
монтираној на возило за надзор метана и етана.
У методама надзора тла, у гасовод се првобитно убацује мала количина хемикалија у
траговима које цуре из гасовода приликом појаве неконтролисаног цурења.
Уреёаји за надзор протока мере промене притиска или количину протока масе на
различитим деловима гасовода.
Уколико се притисак или проток масе на две различите локације значајно разликује, то
евентуално указује на потенцијално неконтролисано цурења гаса.
Софтверско динамичко моделирање врши надзор различитих параметара протока на
различитим деловима гасовода. Измерени параметри се потом моделирају ради утврёивања
постојања цурења гаса у гасоводима.
1.2.2. Преглед оптичких метода откривања цурења гаса.
Оптичке методе за откривање цурења могу бити класификоване као пасивне и активне.
Активни методи илуминирају површину изнад гасовода ласером или неким широко-таласним
извором. Пасивни надзор цурења природног гаса сличан је активном у многим аспектима, али је
главна разлика у томе што пасивне технике не захтевају извор.
Спектроскопско апсорбовање инфра-црвеног дела спектрума, врло је осетљиво на
концентрације гаса. Ово је једна робустна технологија и на тржишту је у понуди велики избор
сензора.
Дијапазон техника у тренутној употреби за надзор неконтролисаног цурења гаса у
гасоводима је веома велики, али ниједна техника није постала индустријски стандард сама за себе
услед различитих лимитација у технологијама. Сваки од горе наведених метода има своје
предности и мане. Нажалост, ниједна од постојећих методологија не може да пружи добрe
перформансe по свим карактеристикама. Заједничка карактеристика ових метода је постојање
лажних аларма (непожељни су јер стварају екстра трошкове и цурење може да проёе неопажено),
осим у случају биолошке методе која не пружа константни надзор..
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1.2.3. Биолошки методи откривања цурења гаса.
Традиционалан метод детекције цурења је употреба искусне особе-радника/техничара за
инспекцију гасовода у потрази за необичним догаёањима, мирисима који потенцијално излазе из
гасовода или за буком која је производ перфорације на цевима. Резултати такве детекције зависе
од индивидуалног искуства особе као и када се цурење десило, пре или након инспекције
одреёеног дела.
Посебно обучени пси могу да пруже додатни комплементарни метод, јер с обзиром на
њихове анатомске и физиолошке претпоставке а пре свега посебно изражено чуло мириса, могу
да поуздано детектују разне мирисе.
2.

ПАС КАО МЕТОД ОТКРИВАЊА НЕКОНТРОЛИСАНОГ ИСТИЦАЊА ГАСА

Коришћење паса за откривање неконтролисаног истицања гаса није ни нова, али ни тако
стара методологија. Једна од пионирских компанија која је започела експерименте 80-тих година
прошлог века била је чувена америчка компанија Esso. Такоёе, од 2007. године, Penspen Ltd. у
сарадњи са New Castle универзитетом у Великој Британији, спроводи истраживање на који начин
би пси могли да буду коришћени за откривање неконтролисаног цурења гаса на гасоводима.
2.1. Анатомија и олфактологија
Пас је биће које садржи целину свих природних (генетских) и стечених физичких и
психичких основа, специфичности и способности које одреёују, формирају и регулишу његово
понашање према околини.
Ова дефиниција даје полазне тачке за одреёене природне податке у вези са обуком паса да
тражи.
Сама анатомија пса (локомоторни апарат, спољашни и унутрашњи органи, нервни
систем), физиологија, његова симбиоза са човеком (пас је прва животиња која је почела да живи
са човеком негде 10.000 година пре нове ере) и све способности које проистичу из тога говоре да
је он омнипотентна животиња у служби човека.
2.1.1. Чуло мириса тј. чуло њуха
Најизраженије чуло код паса је чуло мириса, односно њуха а расне одлике пса диктирају и
извесне разлике у ”снази” овог чула. Оно је далеко развијеније него код човека и омогућава псу да
на знатној удаљености разликује ствари и бића разликујући, при томе, њихове мирисе. Колико је
ово чуло изоштреније од људског, показују и податци: човечији нос има око 5 милиона
олфакторних ћелија, пас расе јазавичар 125 милиона, пас расе фокс теријер 147, 2 милиона, а
немачки овчар чак 224, 8 милиона ћелија путем којих прима мирисе из околине; дебљина
слузокоже унутраёњости носа код човека је 0, 1 mm а код пса 0, 006 mm; површина носа која је
”под ћелијама за мрис” код човека је измеёу 2, 0 до 11, 5 cm2 (величина једне поштанске марке),
код пса је та површина измеёу 75 и 150 cm2 (величина папирнате марамице); човек дише брзином
од око 12-15 удисаја у минути (без потешкоћа) док пас може да дише и мирише брзином од
невероватних 200-300 пута у минути; важну улогу код пса игра и такозвана ситаста кост (на
непцима) за коју се сматра да има улогу у детекцији феромона (лажни хормони). Олфакторна
осетљивост (веома сензитиван на надражаје за разлику од човека) пса је очигледна кроз псећу
способност да детектују бутерну киселину 1 mg у 1.000.000 cm3 (човек је способан да детектује 1
mg бутерене киселине разреёен у 100 cm3) што је око преко 10, 000 (неки аутори говоре и до 100,
000) пута више од људске (Eberhard Uekötter 2007). Управо овај податак ставља пса далеко изнад
људске технологије
Осим самих ћелија у носу, велики део мозга пса посвећен је интерпретацији мириса, а као
и код свих сисара, и у мозгу паса постоји центар за мирис. Овај центар прима и региструје
надражаје нервним путем и заузима 1/7 величине псећег мозга (код човега центар за мирис тежи
негде око 1 gr). Њух је такоёе и значајно оруёе у комуникацији, и пси прикупљају низ података о
другим псима уз помоћ пажљиве анализе мириса.
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2.1.2. Анатомија псећег носа
Комплексност псећег носа може се упоредити са људским плућима услед својих
многобројних разгранатих дисајних путева. Псећа назална шупљина садржи на стотине милиона
сензорних неурона лоцираних у олфакторном епителу.

Слика 1: Назални путеви код пса
(Извор: B. Craven et. al., The Anatomical Recore)
Тродимензионлани модел левог псећег назалног канала. Олфакторно удубљење је лоцирано у позадини
назалне шупљине. Олфакторни регион (жуто браон површина) и респираторни регион (розе) приказани
овде показују положај сензорног (олфакторног) епитела и несензорног (транзиционланог) респираторног
епитела.

Псећи нос има олфакторно удубљење које је одвојено од респираторног дела носа
коштаном хоризонталном плочом (lamina transversa). Ова анатомска одлика карактеристична је за
животиње осетљиве на мирис (макрозматске животиње) и значајно утиче на транспорт одоранта.
Људски нос нема олфакторно удубљење.
2.1.3. Олфактологија псећег носа
Пси без обзира на њихову величину (да ли чивава или бернардинац) њуше у оквиру
фреквенције од 4 до 7 Hz (4-7 удисаја и издисаја у секунди). Занимљиво, фреквенција њушкања се
поклапа са фреквенцијом дахтања које је измерио Kroford 1962. године у износу од 5.33 ± 0.7 Hz и
који је такоёе утврдио природну резонантну фреквенцију псећег респираторног система 5.28 ± 0.3
Hz. Исти научник је извео закључак да пси дахћу на овој фреквенцији како би умањили потрошњу
енергије, што је можда и разлог што пси њуше на овој фреквенцији. Људи „узимају“ мирисе,
„њуше“, на фреквенцији од само 0.3–0.7 Hz.
Током дисања код паса, услед архитектуре самог носа, нема значајнијег протока ваздуха
кроз олфакторно удубљење што значи да ваздух и мирис који се тамо налазе добијају додатно на
времену за упијање одораната и процесуирање информација о њима. Сама анатомска структура
псеће назалне шупљине је невероватно добро организована за ефикасан пренос одораната што уз
билатерално узорковање одораната (свака ноздрва ради за себе) помаже у локализацији наведеног
одоранта, што је и узрок осетљивости псећег чула мириса.
Свака ноздрва пса удише мирис из засебног простора. Пас на овај начин локализује место
одакле одреёен мирис долази. Такоёе сам начин издисања, јак млаз ваздуха избачен из носа,
служи за даље узнемиравање простора и покретање ваздуха и самим тим и олакшавања
проналажења трагова мириса на површини. Ова одлика омогућује носу пса да повећа ефективни
досег носа и да доёе до мириса који нису лако доступни.
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Слика 2: 3Д Симулација носне печурке пса приликом удисаја
Извор: B. Craven et. al., The Anatomical Recore

У носу пса су олфакторни и респираторни проток ваздуха фундаментално различити
феномени, сваки са засебном путањом кроз носну шупљину. Све ове анатомско-физиолошке
предиспозиције говоре да пас ”мирише у сликама” (може да по мирису одреди даљину као човек
видом) и да има селективну моћ тј. да помешане мирисе анализира и да само одрежени мирис из
групе детектује и прати.

Слика 3: 3Д Симулација олфакторне (црвене) и респираторне (плаве) путање .
Извор: B. Craven et. al., The Anatomical Recore

2.2. Потенцијални начини употребе паса за откривање непланираног цурења гаса
Истраживања јасно показују да пси могу бити употребљени као додатак постојећим
патролама и системима откривања неконтролисаног цурења гаса. Пси могу бити нарочито
корисни за:
- области где је уочена велика корозија
- области са проблематичним премазима
- локације са проблематичном катодичком заштитом
- за све гасоводе где је потребан додатан начин инспекције гасовода
Коришћење паса за претраживање поменутих области, може значајно да увећа извесност
проналажења цурења, тј. да потврди непостојање цурења.
2.3 Примери из праксе
Пси се данас успешно користе за откривање неконтролисаног цурења гаса на гасоводима
нарочито на Америчком континенту од насипа на југу Америке до хладних предела северне
Алберте и чак до Аљаске. У северним пределима, потреба за псећим тимова је нарочито велика у
пролеће када се услед отапања снега дешавају померања тла и померања гасовода, а самим тим и
настају велики проблеми са цурењима.
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Нови систем за откривање цурења гаса по имену Tekscent користи нови тест са мирисном
течношћу и псе за откривање који су обучени да маркирају присуство мириса након што исти
исцури из гасовода и мигрира на површину. Од почетка употребе овог система пси су детектовали
цурење чак на 6 метара дубине из перфорација које нису биле видљиве голим оком. Иако је
неколико различитих техника на располагању за откривање цурења гаса, многе имају значајне
хендикепе на терену. Коришћење паса за откривање цурења доказана је као један од најлакших,
најбржих и финансијски најефективнијих начина проналажења и поправке оштећених гасовода.
Два техничара-водича са обученим псима могу да изврше инспекцију до 15 километара
дневно, а све у зависности од метереолошких услова и приступачности терена. Топло време
лимитира рад паса који због тога морају чешће да се мењају. Хладни временски услови показали
су се много погоднијим за успешан рад паса.
Успешно коришћење паса за откривање гаса већ је доказано више пута када су указали на
цурења гасовода укопаних у земљу, обраслих вегетацијом и растињем, под водом посебно
мочварама, цурења на дну танкова и многа друга цурења која нису откривена путем других
уреёаја. Посебно обучене псе све више траже у Енглеској, Русији, Кини.
2.4. Будуће студије

Будуће студије су планиране како би се утврдиле друге лимитације под којима пси
могу да раде, као што су брзина ветра или количина падавина. Постоје и планови да се
истраже ефекти различитих врста тла и да се спроведу даљи тестови слични онима већ
спроведеним како би се потврдиле статистичке вредности резултата.
3.

ЗАКЉУЧАК

Досадашња истраживања су показала да се обучени пси недвосмислено могу користити
као додатни, комплементарни, метод за откривање неконтролисаног цурења гаса. Резултати које
показују истраживања и пројекти показују да пси имају занемарљив бтој ”лажних узбуна” и
високу прецизност у детекцији цурења а чиме се значајно смањују трошкови поправки и
предупреёују потенцијални инциденти загаёења у човековој околини што је један од најважнијих
питања на уму сваког савременог човека данашњице.
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МИНЕРАЛНИ ПАПИРИ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Борислав Симендић1, Тијана Теодоровић2, Весна Симендић2, Невена Вукић2
simendic@vtsns. edu. rs
РЕЗИМЕ
У раду је приказана могућност коришћења минералних папира у графичкој индустрији, као замена
за папире добијене на традиционални начин, чија производња има за последицу велике еколошке проблеме.
Минерални папири се праве еколошким поступком и безбедни су за околину. Папир је произведен без
употребе дрвећа, воде или токсичних агенаса, такоёе нема ни избељивања хемикалијама. Уместо тога овај
папир се производи на бази кречњака, од минералног праха повезаног нетоксичном смолама на бази
полиолефина. Поред указаних предности са становишта екологије и могућности примене ових папира у
графичкој индустрији, у раду су приказани и неки резултати испитивања особина минералних папира
произвоёача Лунг Менг из Тајвана. Испитиване су различите граматуре папира и упореёене са папиром
произведеним на традиционалан начинa, односно папиром који се добија од дрвета.
Кључне речи: минерални папири, дрвењача, екологија, рециклажа, особине за штампу, особине за
графичку дораду

MINERAL PAPERS IN PRINTING INDUSTRY
ABSTRACT
This paper focuses on possibility of using mineral paper in the printing industry, to replace papers obtained
in a traditional manner, whose production has resulted in huge environmental problems. Mineral papers are
produced using environmentaly friendly method, and are safe for the environment. The paper is manufactured
without the use of trees, water or toxic agents, and doesn’t contain bleaching chemicals. Instead, this paper is
produced from limestone. The mineral dust is binded with non-toxic resin based on polyolefins. Besides pointing
out ecological advantages and the potential use of paper in the printing industry, this paper presents properties of
paper manufacturer “Lung Meng” from Taiwan. Mineral papers with different weight were examined, and
compared with paper produced in the traditional way, i. e. paper produced from wood.

Key words: mineral papers, wood-pulp, ecology, recycling, printing properties, features for
graphic processing
1.

УВОД

Папир је данас саставни део нашег живота. Огроман број производа од папира који нас
окружује, је последица све веће сече шума Потребе за папиром постају све веће, па чак шта више
и ниво развијености неког друштава се одреёује на основу потрошње папира. Пошта коју
добијамо, поклоне које пакујемо у њега, новине које читамо сваког дана, храна коју купујемо
умотану у папирну амбалажу, књиге које читамо једном речју свуда га има и трпи све, а шуме се
све више секу да би се задовољиле потребе за папиром. Ту почињу велики еколошки проблеми.
Када су компјутери постали део нашег свакодневног живота, двадесетих година, многи су
сматрали да ћемо се решити папира, барем доброг дела, јер ће преношење информација уместо
папира заменити електронска документација и пошта. То се није догодило. Још увек користимо
огромне количине папира што је разлог за велику забринутост. Американац троши седам пута
више папира од просечног становника планете. Не ради се само о папирима за штампу, него и о
амбалажи, тоалетном папиру, папирним марамицама. Сви ови производи захтевају много папира а
потражња за њим је по природи разорна.
Шуме које су постојале пре и неколико миленијума немилосрдно се крче. Крчење шума
придоноси глобалном загревању, много више него што то чине сви камиони, аутобуси, авиони и
бродови на свету. Половина шума које су некада покривале 46% копна наше планете су нестале.
Само једна петина шума на Земљи је остала нетакнута. Меёутим, светске потребе за дрветом и
производима од дрвета стално расту.
1
2

Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад
Технолошки факултет, Нови Сад, бул. Цара Лазара 1, Нови Сад
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Производња папира је одговорна у великој мери за уништавање шума, јер индустрија
папира троши 42% светске жетве индустријског дрвета. Производња папира је поступак који
користи много енергије. Индустрија папира у САД је други највећи потрошач енергије.
Производња папира је трећи по реду индустријски процес по проценту загаёења ваздуха, воде и
земљишта.
Од укупне потрошње енергије у свету, за производњу папира потроши се 4%. Док за
производњу једне тоне папира потроши се више воде него за било коју другу производњу. За
прање и бељење канцеларијског папира потроши се највише воде. За сваки килограм папира
потроши се око 2 килограма дрвне масе и 1000 литара воде. Треба додати и 500 литара воде за
преостали део производње. Значи 1500 литара воде. А само у једној недељи посече се пола
милиона стабала да би се удовољила потреба Американца за недељним новинама.
Процесом производње папира огромне количине хемикалија остају у природним водама,
на пример боје и растварачи. Отров се путем воде даље преноси на животиње и биљке. Сеча
дрвећа у природи и смањење зелених површина доводе до озбиљних еколошких поремећаја.
Распадањем шумског станишта долази до смањења животињских врста и нарушавања њиховог
ланца исхране. Осим тога долази до смањења испаравања и смањења угљеника.
2.

МИНЕРАЛНИ ПАПИРИ

Минерални папири се праве еколошким поступком и безбедни су за околину. Папир је
произведен без употребе дрвећа, воде или токсичних агенаса, такоёе нема ни избељивања
хемикалијама. Уместо тога овај папир се производи на бази кречњака, од минералног праха
повезаног нетоксичном смолом. Овај папир отпоран је на воду, масти и масне материје.
Минерални папир је направљен од 80% калцијум карбоната (CaCO3), са малом количином
20% нетоксичне смоле (HDPE-полиетилен високе густине). Калцијум карбонат је прикупљен као
отпадни материјал из постојећих каменолома граёевинских индустрија. Смола се користи као
везиво, а заједно ова два материјала стварају подлогу која је отпорна на воду.
Табела 1: Поређење искоришћених састојака и ресурса при производњи једне тоне минералних папира и
папира из дрвета

Једна тона
100%
чиста
дрвењача
100%
рециклира
на
дрвењача
100%
минерални
папир

Дрвеће

Вода

20

60, 500
литара

Отпад

Избе- Камен
љивачи

Адитив

Енергија

0

ДА

2030%

0%

38000
kW

4

34, 000
литара

2 тоне

ДА

2030%

0%

23000
kW

0

0

0

0

80%

20%

19000
kW

2. 1. Предности коришћења минералних папира
Минерални папири су произведени без потребе да се користи дрво, без загаёења воде и
без штетних гасовитих отпада, што представља еколошки одрживо решење (сл. 1.). Метода
производње папира је патентирана у преко 40 земаља, укључујући Аустралију, Белорусију, Кину,
Европу, САД и Јужну Африку.
2.1.1. Не користи дрвењачу
Да би се произвела тона дрвне целулозе на традиционални начин, у просеку је потребно
четири тоне струготине, што је еквивалент сече од 23 велика стабла. Чак и тако, ово је само
почетак дуге листе еколошких трошкова коришћења традиционалног начина производње
целулозе за папир.
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Од глобалне бербе стабала за индустријску употребу, скоро половина иде за производњу
целулозе за папир, а потражња за целулозом и даље расте. Ако се настави са оваквим трендовима,
процењено је да ће само 5% свих тропских шума остати до половине овог века. Чак и у
садашњости, мање од 20% првобитних шума је сачувано. Тренутно, 30% дрвењаче добија се са
плантажи дрвећа, али и даље велика количина дрвењаче долази из природних шума. Запањујући
подаци су да је једна трећина биодиверзитета у свету неповратно изгубљена од 1970.
Дакле, стално ослањање на традиционално добијање дрвењаче из дрвета је еколошки
неодрживо. Јасно је да окружењу треба помоћ, и да треба да се предузму драстични кораци како
би се осигурала заштита животне средине, па су тако и настали папири који нису штетни по
околину.
2.1.2. Не загађује воду
За разлику од традиционалне производње папира, производња минералних папира не
захтева огромне количине воде за ослобаёање и испирање киселина, алкалија, избељивача који се
иначе интезивно користи у традиционалном процесу производње папира.
2.1.3. Не загађује ваздух
Приликом производње минералних папира не емитује се отровни гас.
2.1.4. Лако се рециклира
Минерални папири се могу рециклирати претварањем папира у куглице(пелете). Пелeте се
затим могу користи у производњи обојеног папира. Насупрот томе, традиционалне методе за
рециклажу папира су сложени процеси који захтевају воду за даљи процес избељивања. И тада се
користи велика количина воде. Једноставност у рециклирању минералних папира смањује
расипање ресурса.
2.1.5. Разградив је
Минерални папири су фоторазградиви. Експеримент на минералном папиру узорка
дебљине 200mm показало је да је папир почео да се фоторазграёује као љуска јајета изложен
директним сунчевим зрацима за око 6 месеци.
Минерални папир неће фотодеградирати у кући, када се држи у затвореном простору
далеко од сунчеве светлости. Постоје и минерални папири са додатком УВ блокатора, који нису
фоторазградиви, и они се користе за спољашњу употребу (билборди, плакати, и сл.).

Слика 1. Предности коришћења минералних папира

3.

ИСПИТИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ ПАПИРА

3.1 Материјали и методе испитивања
Испитиване су особине минералних папира произвоёача Лунг Менг из Тајвана.
Испитиване су различите граматуре папира и упореёене са папиром произведеним на
традиционалан начин, односно папиром који се добија од дрвета.
Врсте папира који су испитивани:
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Z-Laser Color је супер бели папир. Има ултра-фину површину (сатенску) и висок квалитет
штампе. Његова висока белина пружа добар контраст. Погодан је за ласерску, копир, инкџет,
термо преносну, као и офсет штампу и обраду, под условом да је при копирању висока влага.
РП је минерални папир са високим процентом минерала и зато га називају Rich Paper
(РП). Може бити:
- Непремазни РПН
- Једнострано премазни РПС
- Обострано премазни РПД.
Замена је за традиционалне целулозне папире и потпуно је водоотпоран. Испитивани
узорци су премазани са обе стране. Ови папири се користе за: календаре, постере, мапе, блокове,
коверте, ознаке, папирне кесе, папир за паковање, уметнички папир, зидни папир, папир за
билборде односно папир за светлосно оглашавање.
СП је минерални папир и замена је за традиционалне целулозне папире. Овај папир је
замена за нетранспарентне папире и потпуно је водоотпоран. Узорак који је испитиван је
непремазан. Ови папири се користе за: кесе за паковање, за термо паковање, налепнице,
ламинирани материјал, самолепљиве налепнице, ручне кесе, пластифициране мапе, фото папир,
књиге, писма, коверте, упутства за употребу, блокове.
У раду су испитане следеће особине: pH вредност папира, влажност, садржај пепела.
3.1.1. Одређивање pH вредности
За одреёивање pH вредности воденог екстракта код папира коришћен је стандард ЈУС Х.
Н8. 124- одреёивање pH вредности воденог екстракта. Тај стандард утврёује да ли водени
екстракт испитиваног папира реагује кисело, неутрално или алкално.
Практична вредност, односно корист одреёивање pH вредности воденог екстракта код
папира састоји се у томе да се тачно утврди употребна вредност појединих папира с обзиром на
њихову намену. Тако је за неке папире потребна неутрална реакција. То је потребно код омотних
папира намењених за паковање металних делова, који су осетљиви на корозију. Киселост папира
је важна због сушења штампарских боја након штампања. Јако кисели папири мање су постојани,
лако постају крхки и лако се ломе. На слици2. су приказани резултати одреёивања pH вредности
различитих врста папира.

Слика 2. Резултати испитивања pH вредности у узорцима различитих врста папира

Из приказани резултат се уочава, да минерални папири са ознаком SP имају мању pH
вредност него, папири са ознаком RP, а што је вероватно последица већег садржаја CaCO3 код RP
папира. Нижа вредност pH код SP папира у односу на стандардни папир добијен из дрвењаче (Zlaser) указује да су они нешто киселији него него стандардни папири. Исто тако већа pH вредност
код RP папира, указује да су они нешто алкалнији од стандардних папира.
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3.1.2. Одређивање влажности папира
Садржај влаге је садржај воде у папиру и представља показатељ порозности структуре
папира. Садржај воде се одреёује као губитак масе који се добија сушењем узорка до константне
масе, а изражава се у процентима у односу на одвагану масу узорка пре сушења. Резултати
испитивања садржаја влаге у минералним папирима и у тардиционалном папиру, произведеном
од дрвењаче, приказани су на сл. 3.
Највећа вредност садржаја влаге за традицинални папир указује на нешто порознију
његову структуру. Са друге стране врло мале вредности садржаја влаге за минералне папире
указују на њихову попуњену структуру, која се одражава у њиховом високом степену глаткоће.

Слика 3. Резултати испитивања садржаја влажности у узорцима различитих врста папира

3.1.3. Одређивање садржај пунила у папиру
Пуниоци су материје које не сагоревају, због чега увек после паљења и жарења папира
имамо од папира коначни остатак-пепео. Под пепелом се подразумева количина остатка после
потпуног сагоревања на 800°C. Резултати испитивања садржаја пунила су приказани на сл. 4.

Слика 4. Резултати испитивања садржаја пунила у узорцима различитих врста папира

Приказани резултати показују значајно веће присуство пунила код минералних папира
него код традиционално произведеног папира из дрвета, што је последица управо њихове
различите структуре. Минерални папири садрже у свом полазном саставу много већи удео
пуниоца (CaCO3) у односу на традиционалне папире, што има за последицу и већи садржај пепела
након жарења на 800 оC
4.

ЗАКЉУЧЦИ

1. Производња папира је одговорна у великој мери за уништавање шума јер индустрија
папира троши 42% светске жетве индустријског дрвета.
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2. Производња папира је трећи по реду индустријски процес по проценту загаёења
ваздуха, воде и земљишта.
3. Минерални папири престављају могућу замену за традициналне папире, који се
користе у графичкој индустрији.
4. Минерални папири се праве еколошким поступком и безбедни су за околину. Папир је
произведен без употребе дрвећа, воде или токсичних агенаса, такоёе нема ни
избељивања хемикалијама. Уместо тога овај папир се производи на бази кречњака, од
минералног праха повезаног нетоксичном смолом.
5. Минерални папири су произведени без потребе да се користи дрво, без загаёења воде
и без штетних гасовитих отпада, што представља еколошки одрживо решење
6. У раду су испитани минерални папири различите граматуре и упореёени са папиром
произведеним на традиционалан начин, односно папиром који се добија од дрвета.
Добијени резултати испитивања неких особине минералних папира произвоёача Лунг
Менг из Тајвана показују на могућност њихове примене у графичкој индустрији.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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ПОСТУПАК ПРОЈЕКТОВАЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У
КОНТЕКСТУ АКТУЕЛНИХ СТАНДАРДА
Дејан Благојевић1 Аександра Боричић
kleyntruck@eunet.rs
РЕЗИМЕ
Физичке појаве које настају и прате процес удара грома представљају комплексан процес. Данас у
свету постоји виšе од 100 стандарада који обраёују и регулиšу ову тематику. У овом раду дат је опис
поступка пројекотвања громобранске инсталације у светлу важећих правних регулатива као и осврт на
студију IEC 62305-1-5, објављену од стране техничке комисије TC81.
Кључне речи: гром, трасер, хватаљка, пројекат, стандарди, ризик, управљање ризиком, одржавање,
електричне инсталације.

DESIGN OF LIGHTING INSTALLATIONS ACCORDING THE CONTEMPORRAY
STANDARDS
ABSTRACT
The physical phenomena of the lighting strike process and side effect present a complex process. There are
more than 100 standards covering and regulating this subject. In this paper, we presented a process of the design of
lightning rod installation from the viewpoint actual standards. Also we gave a short review of the IEC 62305-1-5
study, published by technical commission TC81.
Key words: lightning, tracer, design, standards, risk, risk management, maintenance, electrical
installations.

1.

УВОД

Технолошки развој, као и економски чиниоци који га условљавају и прате, веома коректно
могу бити сагледани кроз капацитет мрежне инфраструкутре. На сваком појединачном нивоу свих
видова организације, почев од станова и кућа, па до канцеларија, учионица, лабораторија,
фабричких хала, као и грандиозних културно спортских објеката, у могућности смо да уочимо
велики број каблова, адаптера, трансмитера који у извесној мери представљају потенцијалну
опасност по здравље људи и њихову безбедност на раду. Аспекти поменутих опасности су доста
широки, почев од пробелма које изазива неконтролисани статички електрицитет, зрачење,
различити нивои буке, па до струјних удара изазваних било људским фактором или атмосферских
приликама.
Опасности изазване атмосферским пражењењем могу имати катастрофалне последице
манифестоване кроз губитке људских живота, повреде, као и материјалну штету великих
финасијских размера.
У овом раду биће дат осврт на процедуру пројектовања и монтаже громобранске
инсталације у објекту прве категорије у светлу актуелних правних регулатива Р. Србије из ове
области [1].
Физичке појаве које настају и прате процес удара грома представљају комплексан процес.
Атмосферско пражњење у принципу се одвија се у одвојеним узастопним ударима, који долазе
један за другим у временским размацима од неколико стотина делова секунде. Сваки удар иде
истим трасом, која је јонизована првим ударом. Цео процес се одвија у временском интервалу од
10-5-1 s. [2]
2.

IEC 62305 СТАНДАРД

Техничка комисија TC81 испред IEC (Intenational electrotechnical commision), представила
је основне стандарде посвећене заштити и безбедности људи и материјалних добара од удара
1

Висока техничка школа, Александра Медведева 20, Ниш
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грома. Стандарди су сврстани у пет група (IEC 62305-(1-5)) и покривају изузетно широку област
ове проблематике. IEC стандарди су засновани на научним теоријама и експерименталним
потврдама истих [3].
EN 623005 стандард, чији корени леже у IEC 62305 стандраду, је увоёен у правне
регулативе ЕУ током прошле деценије кроз CENELEC [4]. Европски комитет за стандардизацију у
области електротехнике (European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC) је
организација која се на европском нивоу бави пословима стандардизације у области
електротехнике. Фамилију CENELEC-a чine 30 националних електротехничких комитета земаља
EU i EFTA-e са Генералним Секретаријатом у Бриселу
У оквиру IEC 62305-1, представљене су основне дефиниције појмова везаних за ударе
грома, попут параметра струје удара, дефиниције критеријума заштите материјалних добара и
људских живота, као и параметара симулације ефеката удара грома и одржавања система, провере
исправности и сл. Поступак процене ризика и управљање ризиком представљен је у оквиру дела
IEC 62305-2. Принципи заштите, пројектовања, постављања, одржавања и провере система
заштите, затим принцип заштите људи и материјаних добара и сл., представљени су оквиру IEC
62305-3. IEC 62305-4 бави се питањима везаним за постављање и заштиту електричних и
електронских уреёаја унутар објекта, доk IEC 62305-обраёује проблеме јавног сервиса
(телекомуникацине инфраструктуре, гасни и напонских водова), у светлу удара грома и
неконтролисаних атмосферских пражњења [3].
2.1. Управљање ризиком
Ефикасност пројектовања, постављање и одржавања громобранске инсталације у
одговарајућем простору, условљена је адекватном методом управљања ризиком. Квалитет методе
управљања ризиком базира се на широкој основи приступа проблему, квалитетним базама
података, релевантним вредностима параметара, и одговарајућем математичком апарату [4].
Под горе наведеним, подразумева се дефинисање извора и типова потенцијалних штете,
природу штете као и типове губитака. На бази претходних дефиниција приступа се процени
ризика, управљању ризиком, процени фактора ризика, одреёивању њихових вредности и сл (сл,
1). Ова проблематика је, као што смо већ у претхнодном делу навели покривена у оквиру IEC
62305-2 [4]. По овом стандарду дефинисана су четири извора опасности, три типа последица
опасности (повреде људи, штета у погледу физичких оштећења објекта, штета у поглеу оштећења
инфраструкутре јавних сервиса), као и четири врте губитака проузроковане претходним
елементима. Губици су разврстани на: губитке људства, губитке прозизведене оштећењем
инфраструктуре јавних сервиса, губитке културног наслеёа као и економске губитке. За сваки од
ових губитака дефинише се одговарајући ниво ризика понаособ. Укупан ризик се након тога
одреёује као сума ризика појединичних компоненти. Другим речима ризик се израчунава према
формули:
Rx

PxV xU x

(1)

где Px представља последицу, Vx представља вероватноћу настанка штете посматраног
ризика, Ux учесталост догаёаја.
У оквиру меёународних стандарда дефиниција ризика је јединствена: "Ризик је
вероватноћа неповољног случаја и интензитет његових последица" или ризика се може
дефинисати као: могућност губитка, неизвесност или могућност било ког исхода који није
очекиван [6, 7].
У горе анализираном случају ризик се одреёује као прозивод броја нежељних догаёаја на
годишњем нивоу (удар грома у објекат), помножен са вероватноћом губитака насталих са
реализацијом нежељеног догаёаја умноженог фактором послединчних губитака (колико је људи
повреёено, колики је ниво штете и сл.) [7].
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Слика 1: Алгоритам поступка управљања ризиком

Добијена вредност ризика се затим пореди са арбитражном, а на основу тог се
предузимају адекватни кораци. Према прописаним стандардима референтне вредности за ризике
R1 (ризик губитка људских живота) износи 10-5, ризици R2 i R3 oko 10-3. Што се тиче ризика
везаног за потенцијалне економске губитке, не постоји јасно утврёена вредност параметара, већ се
одреёује од случаја до случаја. Проблем код ове вредности је управо у перцепцији економских
параметара са становишта мале и велике компаније. Зато се при одреёивању арбитарне или
толерисане вредности параметра R4, ради анализа и пореде се финасијски показатељи настали као
последица годишњих губитака субјекта, у случају када нису предузете било какве мере
превенције, са редом инвестиције постављања система безбедности и заштите у случају удара
горма, као и годишњих трошкова одржавања истог. Видимо да у оквиру овакве расподеле могућа
је још једна подела према природи ризика и то на: социјалне и економске [8-10].
У случајевима када се ниво ризика не може одржавати у границама толерисаних
вредности, могуће је унутар објекта одредити прироитете и спровести селективну заштиту.
IEC 623005 стандард је увоёен у правне регулативe EU током прошле деценије. Увоёење
овог стандрада пратио је и развој одговарајуће софтверске подршке и разних упитника. Један од
таквих пакета је и The Lightning Risk Assessment Calculator, предложен од IEC-a. То је пакет који
функционише у Windows окружењу са отвореним инпутом за основне информације о структури
система, који се обраёују према стандарду 62305, и кориснику дају информације о потреби за
постављањем заштите, нивоу исте, опреми и сл. Резултати су засновани на пореёењу добијених
вредности са арбитарним [3-12].
3. ПРНИЦПИ ПРОЈЕКТОВАЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛЦИЈЕ И НЕКА
ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
Полазећи од горе описаних стандарада и поступка процене, контроле и управљања
ризиком, приступа се пројектовању громобранске инсталације.
Критеријуми за пројектовање, постављање и одржавање громобранске инсталације се
могу генерално, са становишта превенције поделити у три групе:
1. Мере које се односе на заштиту људских живота и материјланих добара;
2. Мере које се предузимају за заштиту електричних и електорнских уреёаја;
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3. Мере које се предузимају за заштиту електричних и телекомуникационих водова.
Пројекат постављања громобранске инсталације обично обухвата техничка решења и
потребна инвестициона улагања за инсталацију. Посебна пажња се посвећује намени објекта.
Пројекат громобрана се ради према пројектном задатку, техничким прописима и нормативима
важећим за дату врсту објеката, као и према прописима безбедности и заштите на раду и заштити
човекове околине. Најоптималније решење је оно које омогућава безбедан и сигуран рад у току
технолошког процеса, при чему су задовољавени основни критеријуми за квалитет инсталација
[13].
Заштита од атмосферских пражњења се пројектује према Правилнику о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења [13-16]. Узимајући у обзир намену
објекта, карактер, број људи који у њему борави, одреёује се и ниво заштите који пројектована
инсталација мора да задовољи.
Громобранска инсталација за заштиту објеката од атмосферског пражњења састоји се, по
правилу, од спољашње и унутрашње громобранске инсталације. Спољашња громобранска
инсталација прихвата и одводи у земљу енергију атмосферског пражњења. Унутрашња
громобранска инсталација смањује опасна дејства атмосферских пражњења у унутрашњости
штићеног простора заштићеног објекта.
Спољашња громобранска инсталација састоји се од прихватаног система, система спусних
проводника и система уземљења. Сва три система спољашње громобранске инсталације морају се
пројектовати и извести према условима утврёеним стандардима [13-14].
Унутрашња громобранска инсталација обезбеёује изједначење поте-нцијала ради
спречавања опасних индукованих напона и продор пренапона атмосферског порекла,
постављањем одговарајућих уреёаја за заштиту у електричне инсталације ниског напона.
Унутрашња громобранска инсталација пројектује се и изводи према стандарду и пропису
о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона [14].
3.1. Принципи прорачуна параметара громобранске инсталције
У оквиру прорачуна обраёују се обично следеће величине: избор нивоа заштите, прорачун
заштићене зоне испод громобранске хватаљке, прорачун отпора уземљивача, статички прорачун
носећег јарбола, учестаност удара грома у штићени објекат, учесталост директних удара грома у
објекат и сл. Такоёе, анализирају се и карактеристике конструкције објекта, садржај објекта као и
његове намене, последице од удара горма и сл. Број грмљавинских дана у току године по km2 се
одреёује на основу изокерауниске карте (SRPS N.B4.803) [15-17]. Када се одради ниво заштите
приступа се прорачуну зоне испод громобранске хватаљке. Због присуства громобранске
хватаљке са раним стартовањем, појава избијања узлазног трасера са врха хватаљке ће се знатно
раније одиграти од појаве евентуалних успонских трасера са других објеката на земљи. Затим се
одреёује полупречник заштитне зоне хватаљке са уреёајем за рано стартовање и врши се
прорачун громобранског уземљивача, као и статички прорачуна носећег јарбола [18].
Заштита је у нашем случају пројектована једном громобранском хватаљком са уреёајем за
рано стартовање (SRPS N.B4.810) типа PRVECTRON 2 TS.25 (sl.2), са временом предњачења
t=25ms. Чиме је обезбеёено да заштитом буду покривени сви делови нашег објекта.
Громобранска хватаљка је постављена на врху металног телескопског јарбола, завареног за
носећу челичну конструкцију крова, на месту које својим положајем доминира над простором
који треба да буде заштићен од директног утицаја атмосферског пражењења. У даљем је
предвиёена провера ефикасности громобранске заштите електоргеометријским моделом SRPS
IEC 1024-1-1 i SRPS N.B4.810. Уз то предвиёена су и два спусна вода, према поментим
правилницима, најкраћим путем, користећи, тзв. "природну компоненту", металну конструкцију
крова, гвоздено поцинкованом траком FeZN 25x4mm до испитних спојева на предњој фасади
објекта, који су повезани са уземљивачем чији је отпор распростирања мањи од 1 и који је
постављен у прстену темеља објекта
Сама природа објекта је захтевала да заштита мора да задовољи услове првог нивоа
заштите, што практично значи да је њена ефиксаност морала да буде E≥0, 98, док је за простора
испред објекта ниво заштите одреёен у складу са Правилником.
Громобранска хватаљка је смештена у кућишту од прохрома, заштићеног од свих врста
атмосферских утицаја, без штетних и агресивних испарења. Техничким сертификатом издатим од
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стране произвоёача је гарантован радни век од 25 година непрекидног рада хватаљке, без било
које интервенције на њој, без обзира на број, интезитет и поларитет директних атмосферских
пражњења у хватаљку у том периоду.
Ова хватаљка представља вид оптимизоване франклинове хватаљке, чији рад је заснован
на енергији која потиче из присутног електричног поља атмосфере која је окружује, преко
одговарајућих антена постављених на доњем делу главе. Прикупљена енергија се локализује у
електричним кондензаторима.

Слика 2: PRVECTRON 2 TS.25

У одговарајућем тренутку локализована енергија се ослобаёа да би на врховима антена
постављених на горњем делу хватаљке дошло до ефекта короне. Другим речима, долази до
увећања електромагнетне јонизације изнад уземљеног шиљка, чиме се омогућава избијање
узлазног трасера. У случају лепог времена електрично поље у близини земље је реда 100V/m, док
у случају временских неприлика, ова вредност достиже и до 10-15kV/m. Разлика потенцијала
облака и земље у том случају достиже и до неколико десетина MV/m.
Приближавајући се у тзв. скоковима земљи, силазни трасер ствара вертикално испред себе
једно нагло растуће поље, које може достићи и 400-500 kV/m. Овако снажно поље, проузрокује
појаву узлазног трасера, јер је тада праг јонизације ваздуха од 30 kV/m већ превазиёен. Силазни и
узлазни трасери се сударају, а јонозовани канал кроз који пролази "струја грома" се успоставља.
То значи да је канал повратне струје грома формиран жељеним путем. Овим поступком се
енергија грома лако и безебедно преко силазних водова одводи на уземљиваче, односно у земљу.
У супротном струја грома би сама себи трасирала пут кроз објекат, чиме би проузроковала велику
штету са катастрофалним последицама.
У практичној реализацији хватаљка се поставља према пројектном цртежу на врху
телескопског јарбола, који је у дну био заварен за челичну конструкцију крова. На тај начин је
поред галванске непрекидности са уземљивачем постигнуто и квалитетно механичко учвршћење
јарбола за металну конструкцију, чиме је постигнут отпор система на најаче ударе ветра од 800
Н/м2. Преко челичне конструкције крова, као природне компоненте успостављена је галванска
веза гвоздено поцинкованом траком FeZn 25x4 mm, до испитних спојева на предњој фасади
објекта и даље са постојећим уземљивачем у темељу објекта.
Прорачун заштићене зоне гормобранске хватаљке је изведен за први ниво заштите.
Хватаљка заједно са металним јарболом, повезана је уземљивачем чија вредност отпора
распростирања износи мање од 1 . Гвоздена поцинкована трака положена је најкраћим путем од
металне конструкције крова као природне компоненте, преко испитних спојева и земљаних
уводника до уземљивача.
Први ниво заштите покрио је све објекте у полупречнику. од 45 м од врха хватаљке, други
ниво заштите покрио је све објекте у полупречнику 50 м, док је трећи и четврти ниво заштите
покрио објекте и простор у полупречнику 60, односно 70 м респективно [18].
4.

ЗАКЉУЧАК

Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду, обезбеёују се применом
савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјланих и других мера и
средстава за отклањање ризика од повреёивања и оштећења здравља запослених и/или њиховог
своёења на најмању могућу меру кроз спровоёење превентивних мера или активности које се
спроводе у оквиру поспупака пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката
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намењених за радне и помоћне просторије, као и објеката намењених за рад у циљу безбедног
одвијања процеса рада [19]. Поступак пројектовања громобранске инсталације кроз примену IEC
62305 стандарад у свим сегменитма покрива ову проблематику доста широко, са веома
прецизниим упуствима. Пример пројектовања и постављања громобранске инсталције кроз
примену ових стандарада у светлу постојеће правне регулативе у нашој земљи представљен је
кроз поступке који су обухватили технички опис, техничке услове, прорачуне, као и пројектоване
мере заштите. Правилна реализације поменутих етапа и строго поштовање стандарада су услови
за безбедност штићених система у сваком погледу, при чему сама процедура управљања ризиком
има изузетно важну улогу.
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УКЛАЊАЊЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА ИЗ ОТПАДНИХ ВОДА
ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПРИМЕНОМ НАНО ЧЕСТИЦА TIO2
Невена Вукић1, Весна Симендић1, Борислав Симендић2
nevenavukic@gmail.com
РЕЗИМЕ
Заштита животне средине је један од императива са којим се суочавају сви облици привредних
акивности, па и графичка производња. Отпадне воде које настају у процесу штампе могу садржати штетне
материје и представљају значајан еколошки проблем, посебно због садржаја органских синтетских боја чија
је присутност у околини непожељна. Органске синтетске боје су дизајниране тако да буду отпорне на
деловање микроорганизама и атмосферске утицаје, стога је већина боја тешко разградива конвенционалним
процесима (биоразградња, адсорпција, флокулација/коагулација, мембрански процеси, јонска измена,
хемијска оксидација, итд.) за обраду отпадних вода. Савремена наука развија методе обраде таквог отпада,
меёу којима је свакако и процес фоторазградње органских загаёивача у води употребом титан(IV)-оксида
(TiO2) и нуди их као алтернативу традиционалним методама. TiO2 показује снажну фотокаталитичку
активност, ствара хидроксилне радикале и О2-, који показују снажну способност оксидације и редукције, на
површини фотокаталитичког филма услед дејства сунчеве светлости.
Кључне речи: фотокатализа, титан(IV)-оксид, отпадне воде, графичка индустрија, oрганске боје.

REMOVING ORGANIC COMPOUNDS FROM PRINTING INDUSTRY WASTE
WATER USING TIO2 NANOPARTICLES
ABSTRACT
Environmental protection is one of the most important things for all forms of economic activities,
including printing production. Waste water from the printing industry can contain harmful substances and
represents significant ecological problem, especially because of organic synthetic dyes, which presence in the
environment is unacceptable. Organic synthetic dyes are designed to be microorganisms and weather resistant,
therefore the most of the dyes are resistant to destruction by traditional treatment methods (biodegradation,
adsorption, flocculation/coagulation, membrane separations., ion exchange, chemical oxidation, etc..). Modern
science is developing new waste water treatment methods, such as the photochemical degradation of the organic
synthetic dyes using titanium(IV)oxide (TiO2) catalyst, and offers them as an alternative to traditional methods,
whether used alone or as part of integrated treatment processes. TiO2 shows strong photocatalytic activity, it creates
hydroxyl radicals and O2-, which have strong oxidation and reduction on the surface of photocatalytic film under
solar light.
Key words: photocatalysis, titanium(IV)oxide, waste water, printing industry, organic dyes.

1.

УВОД

Нужност заштите животне околине захтева озбиљан приступ у свим гранама индустрије,
укључујући и графичку делатност, стога је неопходно у свим оквирима допринети реалним
могућностима решавања овог за човека врло важног проблема. Основна делатност графичке
индустрије је производња графичких производа, за коју су неопходни природни ресурси и извори
енергије. Експлоатацијом основних ресурса (енергије, воде, ваздуха), примарних и секундарних
штампарских материјала, графичка индустрија свакодневно ослобаёа велике количине хемијског
и физичког отпада. Да не би дошло до све веће акумулације отпада графичке индустрије
неопходно је пречишћавање већ загаёених ресурса и спречавање нових загаёења. Применом
савремених технологија пречишћавања могуће је проблем загаёења смањити.
Водени екосистеми су посебно угрожени отпадним водама графичке индустрије. Посебну
пажњу треба посветити отпадним водама из процеса производње и примене синтетских органских
боја, које се убрајају у изразите загаёиваче околине. Ове отпадне воде представљају значајан
еколошки проблем, не само због интензивне обојености, већ и због садржаја различитих
1
2
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органских материја чија је присутност у околини непожељна [1]. Додатну опасност представљају
једињења настала трансформацијом или разградњом боја, реакцијама у отпадним водама. Да би се
уклониле синтетске боје из вода и отпадних вода користи се већи број традиционалних метода. У
новије време се веома често разматра употреба хетерогене фотокатализе која доводи до
фотодеградације синтетских боја и њихове потпуне минерализације [2].
Фотодеградација боја при cунчевом зрачењу интересантна је пре свега због бесплатне
cунчеве енергије посебно у крајевима са већим бројем сунчаних дана. ТiО2 и катализатори на бази
ТiО2 су најчешће коришћени у фотодеградацији боја. Маханизам фотодеградације синтетских
боја у присуству TiО2 широко је испитиван. Доказано је да је ТiО2 као фотокатализатор успешан у
разградњи органских боја уз излагање УВ зрачењу и у присуству ваздуха. Осим што уклања боју
из отпадних вода, фотокаталитичка реакција уједно смањује и хемијску потрошњу кисеоника, што
указује на предходну оксидацију органских материја.
2.

ОТПАДНЕ ВОДЕ КАО ПРОБЛЕМ МОДЕРНОГ ДОБА

Констатовано је да је несташица воде најкритичнији фактор који може да уназади
друштво [3]. Пораст становништва и динамичан развој индустрије условљавају перманентни раст
потрошње воде, што доводи до сталног пораста количине употребљених, отпадних вода [4].
Према подацима Светске здравствене организације сваке године око 500 милиона људи оболи од
болести везане за воду, а око 10 милиона људи годишње умире због загаёења воде [5]. Вода за
пиће у Србији у 2000. години контролисана је у 177 водовода. Безбедну воду пије само 52%
становништва, а око 30% становништва пије ризичну воду, која је само делимично под контролом
или је уопште нема [6].
При испуштању непречишћених или недовољно пречишћених отпадних вода у природне
реципијенте, могу се одмах уочити промене квалитета површинских вода, које се манифестују у
промени транспарентности тих вода и таложењу суспендованих материја, у зависности од
хидрауличких услова у близини испуста [4].
Вишеструко је неповољан утицај индустријских отпадних вода за животне заједнице
водених екосистема, као и на човека. У зависности од типа индустрије у отпадним водама се могу
наћи не само повећане концентрације органских већ и неорганских материја, а посебно јони
токсичних метала и новосинтетизованих органских једињења којих никад није било у природним
водама [7].
Пречишћавање загаёених вода индустрије зависи од њихове количине и квалитета, услова
реципијента, као и од економских могућности [8]. За индустрије где је неминовно пречишћавање
загаёене воде требало би да цена пречишћавања буде урачуната у цену произведене робе.
2.1 Отпадне воде графичке индустрије
Данас се користи велика количина штампаног материјала, који можда делује безбедно по
животну средину, али када се испита животни циклус штампаних материјала од прераде дрвета у
папир, преко штампања и уклањања отпада, штампање добија неоспорно незелену нијансу.
Отпад у графичкој индустрији настаје као резултат низа активности, као што су процес
припреме штампе, штампања и завршне графичке дораде, а разликује се према врсти штампарског
процеса у коме настаје. Неке од ових врста отпада су у многим државама означене као ризичне;
друге, иако нису неопходно ризичне, могу без обзира на то бити штетне за животну средину ако
се са њима не поступа на прави начин. Све оне захтевају одреёени третман и/или одлагање које
ствара знатне трошкове у овој грани индустрије.
У графичкој индустрији постоје три типа отпада: чврсти отпад, отпадни гасови и отпадне
воде [9]. Отпадне воде које настају током процеса штампе могу садржати: мазивна уља, отпадну
боју, растворе за прање, фотографске хемикалије, киселине, базе, копирне слојеве са штампарских
плоча, као и метале попут Ag, Fe, Cr, Cu.
Многе штампарске боје и превлаке, које се користе у графичкој индустрији, садрже
различите опасне органске и неорганске материје, потенцијалне токсичности и опасности по
људско здравље и околину. Органски полутанти углавном потичу од органских растварача
(толуен, метил-кетон, етил-кетон, 1, 1, 1-трихлороетан), али и од бројних органских једињења која
улазе у састав боја. Ова органска једињења, осим што отпадним водама дају нежељену боју,
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представљају опасност пре свега због своје токсичности и способности генерисања in-situ многих
опасних споредних производа [4].
2.2. Отпадне воде процеса производње и примене органских боја
У складу са начелима чистије производње и одрживог развоја, а у циљу заштите околине,
уклањање органских материја из обојених отпадних вода, проблем је од велике важности. Све
строжија законска регулатива намеће потребу проналаска оптималних метода смањења тј.
збрињавања те врсте загаёења [1].
Синтетске боје представљају велику групу органских једињења које се сусрећу у свим
подручјима људског деловања па из тога произлази и њихов непожељан утицај на околину и
људско здравље [1]. Тачна количина произведених боја у свету није позната. Сматра се да је она
преко 10000 тона годишње. Такоёе није позната ни количина боја испуштених у околину.
Предпоставља се да се у току њихове производње губи 1-2%, а у току примене 1-10% боја [10].
Други аутори [11] сматрају да се око 1-20% укупне светске производње боја изгуби у току
бојења и испушта у облику отпадних вода. Ово ослобаёање боја у околину извор је значајног
загаёења праћен додатном опасношћу од стране једињења насталих трансформацијом или
разградњом боја реакцијама у отпадним водама.
По својој структури синтетске боје припадају различитим класама једињења. Боје које се
најчешће користе у графичкој индустрији су азо боје. Азо боје се могу поделити на моноазо,
диазо, триазо боје у зависности од броја азо група (-N=N-) у структури. Неке азо боје и њихови
прекурсори могу бити канцерогени јер граде токсичне ароматичне амине [12]. Због тога азо боје
представљају значајне загаёиваче животне средине. Код азо боја се среће азохидразон
таутомерија која може бити значајан фактор у разградњи боје [13].
Уклањање боја из воде отежано је због њихове добре растворљивости. Уколико се отпадне
воде уливају у природне водотокове без претходне одговарајуће обраде, могу изазвати загаёење и
утицати на природну флору и фауну. Будући да је у отпадној води боја видљива и код врло
ниских концентрација, потребно је исту уклонити до прихватљивог нивоа, односно концентрација
боје не сме бити већа од 10-3 g/dm3, што је знатно ниже од максимално дозвољених концентрација
неких других органских материја у обраёеној отпадној води [14].
3.

ПРОЦЕСИ ОБРАДЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗАГАЂЕНИХ ОРГАНСКИМ БОЈАМА

Данас се уклањање органских боја и пигмената врши на индустријском нивоу и у ту сврху
је пројектовано неколико различитих постројења. Највећи број поступака се заснива на
сакупљању ових једињења у облику муља или на делимичној или потпуној разградњи њихових
молекула [15].
За уклањање боја и пигмената (деколоризацију) најчешће се користе следеће
конвенционалне
методе
или
њихова
комбинација:
биоразградња,
адсорпција,
флокулација/коагулација, мембрански процеси, јонска измена, хемијска оксидација. Физичке
технике (адсорбција на активном угљенику, ултрафилтрација, реверсна осмоза, коагулација
хемијским агенсима, јонска измена на синтетским адсорбујућим смолама) су недеградабилне, тј.
оне само пребацују органска једињења из воде у другу фазу, стварајући тако секундарно загаёење.
Наиме, регенерација материјала на којем се вршила адсорбција и накнадни третман чврстих
одпадних материја су неопходни и скупи. Због великог удела аромата у структури боја и
стабилности савремених боја, уобичајени биолошки третман је неефикасан за обезбојавање и
разградњу [12]. Даље, највећи део боја се само адсорбује на муљу и не разграёује се. Хлоровање и
озонолиза су такоёе коришћени за уклањање одреёених боја, али уз мали учинак и високу цену
[11].
Будући да су органске синтетске боје дизајниране управо тако, да буду отпорне на
деловање микроорганизама и атмосферске утицаје, већина боја је тешко разградива предходно
набројаним конвенционалним процесима за обраду обојених отпадних вода. Процењује се да
након таквих поступака обраде у систему заостаје од 50-90% неразграёене боје [1]. Наиме,
обојеност је један од највидљивијих индикатора загаёења воде, а саме боје, односно продукти
њихове биоразградње могу имати штетан учинак на живе организме и људско здравље [16].
Из наведених разлога, конвенционални процеси нису у могућности уклонити боју до
задовољавајуће концентрације. Данас су процеси који највише обећавају напредни оксидацијски
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процеси (енгл. Advanced Oxidation Processes − AOPs) [13]. Напредни оксидацијски процеси су
процеси који укључују довоёење хемијске, електричне или радиоактивне енергије при чему
настају врло реактивни радикали. То су честице с високим оксидацијским потенцијалом, које брзо
и неселективно реагују с већином органских једињења [1].
Фотодеградација синтетских боја помоћу титан(IV)-оксида, представља један од често
коришћених напредних оксидацијских процеса који се користи за пречишћавање отпадних вода
графичке индустрије.
3.1 Процес фотокатализе
Последњих 20 година велика пажња је посвећена истраживањима процеса фотокатализе и
његове примене за пречишћавање отпадних вода.
Фотокатализа представља процес убрзавања хемијске реакције у присуству светлости као
катализатора. Фотокаталитичке реакције могу се поделити у две групе: хомогене реакције које се
одигравају у хомогеним растворима и хетерогене реакције које се одигравају у хетерогеним
системима при чему је полупроводник у чврстом стању (било у виду праха - суспензија или нано
честица).
Хетерогена фотокатализа се последњих година интензивно истражује из фундаменталних
и практичних разлога. Хетерогена фотокатализа је подесна могућност за третман отпадних вода
када постоје одговарајући услови [4].
3.2 Фотодеградација у присуству ТiО2
Предност процеса фотокаталитичке оксидације са TiO2 као катализатором су бројне. Као
најбитније се могу издвојити: могућност разградње широког спектра органских и неорганских
супстанци; фотокатализатор није токсичан, хемијски је стабилан па се може поново употребити
јер не губи фотокаталитичку активност; постоји и могућност његовог наношења на инертан носач
чиме се елиминише поступак уклањања из система, као и могућност коришћења сунчеве
светлости као извора за активирање фотокатализатора.
3.2.1 Фотодеградација боја помоћу видљиве светлости
У литератури се може наћи већи број радова који се баве фотодеградацијом боја помоћу
видљиве светлости. При томе се као фотокатализатори најчешће користе TiO2, ZnO, Fe2+ [12].
ТiО2 и катализатори на бази ТiО2 су најчешће коришћени у фотодеградацији боја [2].
Фотодеградација у присуству ТiО2 при видљивом зрачењу се одвија по механизму који се назива
фотосензитивна оксидација [11]. Механизам ове оксидације при видљивом зрачењу (λ>420nm) се
разликује од механизма при УВ зрачењу. У првом случају побуёивање адсорбоване боје од стране
видљиве светлости одвија се до одговарајућег синглет или триплет стања, што је праћено
прелазом електрона са побуёеног молекула боје на проводну траку ТiО2 честице, где боја прелази
у катјонски радикал (Боја•+) који подлеже разградњи [2]:
Боја + hν (vis) → 1Боја* или 3Боја*
(1)
1
*
Боја или 3Боја* + TiO2 → Боја•+ + TiO2 (еpt-)
(2)
TiO2 (еpt-) + О2 → О2•+ + TiO2
(3)
•+
Боја → производи деградације
(4)
Настали катјонски радикал реагује са хидроксилним јонима, при чему се одиграва
оксидација (5) и (6), или реагује са О2•−, HO2• или HО•− што води до стварања CО2 [2]:
Боја•+ + ОH– → Боја + •OH
Боја + 2•ОH → H2О + производи оксидације
О2•− + H+ → HО2•
•
HО2 + H+ + TiО2 (еpt-) → H2О2 + TiО2
Боја•+ + О2•− → производи деградације
•+
Боја + HО2• (или •OH) → производи деградације
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Маханизам фотодеградације синтетских боја у присуству TiО2 широко је испитиван.
Винодгопал (Vinodgopal) и сарадници су извршили фотодеградацију азо боје (Оранж II (CI Acid
Orange)) на честицама TiО2 користећи видљиву светлост и утврдили да се деградација не одвија у
одсуству кисеоника. Интермедијери, 1, 2-нафтохинон и фтална киселина, су идентификовани у
току разградње (слика1, а) [18].
Десет различитих органских боја (азо, антрахинонске, хетерополиароматске,
флуоресцентне, сулфонске) су деградиране помоћу видљивог зрачења у воденом систему у
присуству катализатора на бази TiО2 (H3PW12O40/TiO2) [19]. Утврёен је пут разградње боја, а за
боју метиленско плаво приказан је пут разградње на слици 1, б.

Слика 1: Разградња боје: а) Оранж II; б) Mетиленског плавог у присуству H3PW12O40/TiO2

3.2.2 Фотодеградација боја помоћу сунчеве светлости
У експериментима који су воёени у присуству сунчеве светлости или вештачке сунчеве
светлости сматра се да се поред фотосензитивне оксидације фотодеградација одвија и по
механизму фотокаталитичке оксидације која је карактеристична за реакције фотодеградације при
УВ зрачењу. Такоёе се сматра да су TiO2 и зрачење неопходни за реакцију [12].
Код фотокаталитичке оксидације је утврёено да се проводни електрони (е–) и валентне
шупљине (h+), стварају када се водена ТiО2 суспензија зрачи енергијом већом од енергетског
размака трака (Еg = 3, 2 еV). Створени електрони могу редуковати боју или реаговати са
акцепторима електрона, као што је кисеоник адсорбован на површини катализатора или растворен
у води, редукујући га до супероксидног радикалског анјона О2•−. Фотогенерисане шупљине могу
оксидисати органске молекуле и наградити R+, или реаговати са OH– или H2О преводећи их у •ОH
радикале. Овај механизам се може приказати следећим реакцијама [2]:
TiO2 + hν (UV) → TiO2 (еpt- + hvt+)
TiO2 (hVT+) + H2O → TiO2 + H+ + •OH
TiO2 (hVT+) + OH- → TiO2 + •OH
TiO2 (ept-) + O2 → TiO2 + O2•O2•- + H+ → HO2•
•
Боја + ОH → производи деградације
Боја + hVТ+ → производи оксидације
Боја + еpт- → производи редукције
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Настали ОH радикал, пошто је веома јак оксидациони агенс, може оксидовати већину азо
боја до крајњих производа разградње као што су CO2 и H2О [12].
4.

ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ФОТОДЕГРАДАЦИЈЕ БОЈА У ПРИСУСТВУ ТIО2

Да би се један фотокаталитички систем могао применити у индустријским условима
неопходно га је темељно тестирати, од испитивања у лабораторијским условима до тестирања на
пилот постројењима и на крају у реалним условима. У ту сврху одреёују се оптимални
оперативни параметри. Шпанија, Немачка, Бразил, САД, Тунис и још пар земаља су меёу првима
учиниле кораке ка примени ове алтернативне технике. На соларној платформи у Алмерији
(Шпанија), раде се многобројна парарелна испитивања више типова фотокаталитичких реактора.
Као фотокатализатор употребљен је TiO2 (Degussa P25) уз додатак активног угља као активатора.
Фотокатализатор и активатор мешају се са водом која се пречишћава, при чему се исти, након
завршене фотокатализе уклањају процесима седиментације или филтрације (слика 3).

Слика 3: Шематски приказ соларног CPC (Cylindrical Parabolic Collector) реактора у Алмерији, Шпанија

Како у оквиру реактора постоје параболична огледала која фокусирају светлост ка
реакционом сегменту, није неопходно да се инсталирају системи за праћење сунчеве светлости.
Потребно је истакнути да у пракси CPC реактори дају најбоље резултате ако постоји предтретман
који укључује дејонизацију и уклањање замућености воде.
Још један интересантан тип фотокаталитичког реактора је TFFB (Thin Film Fixed Bed)
реактор. Фотокатализатор (најчешће TiO2) је имобилисан на површини плоче реактора која је
нагнута под одговарајућим углом. Вода која се пречишћава доводи се пумпом на виши део плоче
и пушта да се слива низ њу у виду танког слоја. Осветљен фотокатализатор у контакту са водом и
кисеоником генерише •OH радикале који разграёују молекуле полутаната (слика 4). Пречишћена
вода се прикупља у доњем делу плоче. Једно овакво постројење нашло је примену у графичкој
индустрији у Тунису са циљем уклањања боје из отпадне воде.

Слика 4: Шематски приказ соларног TFFB (Thin Film Fixed Bed) реактора у Тунису
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5.

ЗАКЉУЧАК

Заштита животне средине је један од императива са којим се суочавају сви облици
привредних акивности, па и графичка производња. Испуштање отпадних материја у воду, ваздух
и земљиште представља значајан губитак сировина, као и потенцијалну претњу људском здрављу
и околини.
Органске боје и пигменти, као хемијска органска једињења, добијена синтетским путем,
представљају еколошки проблем јер се сматра да се дневно око 128 тона органских боја и
пигмената испусти у околину, било да се ради о меёупроизводима у њиховој синтези или примени
у индустрији [15]. Чак и у малим концентрацијама органске боје и пигменти представљају
проблем због своје обојености па се лако уочавају у отпадним водама.
Велики је број истраживања и технологија које су нашле практичну примену у процесима
пречишћавања отпадних вода графичке индустрије. Прерада отпадних вода процесом
фотодеградације помоћу видљиве и сунчеве светлости у присуству различитих катализатора
представља ефикасан начин за уклањање синтетских боја. Осим обезбојавања, боје се у присуству
катализатора као што је TiO2 могу разградити до једноставних молекула као што су вода и CO2.
Оваква разградња спречава секундарно загаёење које настаје стварањем меёупроизвода разградње
при делимичној разградњи боја. ТiО2 показује снажну фотокаталитичку активност, која се заснива
на његовим својствима полупроводника (Еg=3, 2еV), штому омогућава да се користи за
фоторазградњу органских загаёивача у води [17].
Комерцијалне боје које се користе у графичкој индустрији су отпорне на фотодеградацију,
тако да избор оптималних услова за фотокаталитичку разградњу и обезбојавање захтева и
одреёено искуство.
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БЕЗБЕДНО УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ОД МЕСТА
ПРОИЗВОДЊЕ ДО МЕСТА ТРЕТМАНА У ЗЦ НЕГОТИН
Ђорђиески Ацо1
РЕЗИМЕ
Медицински отпад у здравственим установама у Републици Србији се ствара у неравномерним
количинама, у зависности од типа установе, броја кревета, врста обољења и стања која се збрињавају, као и
врсте услуга које се у здавственим установама пружају.
Процењује се да све здравствене установе на територији Србије, у току године стварају 48 тона
отпада.Сматра се да 20% овог отпада чини опасан отпад.
Неправилно руковање медицинским отпадом може бити значајан фактор код ширења и преношења
инфективних болести.
Увоёење система управљања инфективним отпадом у 2008.године у Србији је од великог знашаја
за унапреёење здравља становништва и унапреёење квалитета здравствених услуга.
Министарство здравља и Министарство животне средине и просторног планирања Републике
Србије је увело систем управљања инфективним медицинским отпадом у свим административним окрузима
у Сбији, у здравственим установама државног и приватног сектора са циљевима: смањење количине
стварања инфективног медицинског отпада, безбедно управљање медицинским отпадом применом
јединственог метода раздвајања, обележавања, паковања и транспорта, третман опасног медицинског
отпада у одговарајућим системима (аутоклави за деконтаминацију и дробилице).
Опасан медицински отпад представља озбиљан здравствени и хигијенски ризик за здравствене
раднике, особље, пацијенте и особе које се баве прикупљањем, складиштењем и одлагањем медицинског
отпада.
Кључне речи: медицински отпад, безбедност, управљање, ризик

SAFE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE FROM PRODUCTION SITES TO
PLACE IN TREATMENT ZC NEGOTIN
ABSTRACT
Medical waste in health care facilities in the Republic formed in unequal amounts, depending on the type
of institution, number of beds, types of diseases and conditions that are discarded, and the types of services of
health institutions to provide. It is estimated that all health institutions in Serbia, during the year, creating 48 tons
otpada.Smatra that 20% of this waste is hazardous waste. Improper handling of medical waste may be an important
factor in the spread and transmission of infectious diseases. The introduction of infectious waste management
system in 2008 in Serbia is very widespread significance for the improvement of public health and improving the
quality of health services. Ministry of Health and Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of
Serbia has introduced a system of infectious medical waste management in all administrative districts in Sbiji, in
health care public and private sector with the goals: reduction of the creation of infectious medical waste, safe
management of medical waste using a unique method of separating, labeling, packaging and transport, treatment of
hazardous medical waste in appropriate systems (autoclaves for decontamination and crushers). Hazardous medical
waste poses a serious health and hygiene risks for health workers, staff, patients and persons engaged in the
collection, storage and disposal of medical waste.
Key words: medical waste, security, governance, risk

1.

УВОД

Неодговарајуће одлагање представља огроман извор загаёења животне средине.
Пројекат:Безбедно управљање медицинским отпадом је пројекат Министарства здравља
који финансира ЕУ.Циљ овог пројекта је: ефикасно раздвајање, сакупљање, обележавање,
складиштење, третман и одлагање медицинског отпада у складу са националном законском
регулативом и препорукама из земаља ЕУ. Реализација је започета у децембру 2007. године

1

Здравствени центар Неготин, Бадњевска 4, Неготин, Србија
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формирањем радне групе која је окупила познаваоце ове области и представнике Министарстава
и здравствених установа.
Препоруке за поступање са медицинским отпадом обухваћене су у Националном водичу
добре праксе за безбедно управљање медицинским отпадом.Препоруке имају за циљ:
- повећан ниво информисаности о медицинском отпаду
- унапреёење знања и вештина здравствених радника и сарадника за послове на
збрињавању медицинског отпада
- повећање безбедности запослених у здравству, корисника здравствене заштите, као и
целокупног штановништва Србије увоёењем јединсвеног метода и система управљања
медицинским отпадом, са посебним акцентом на инфективним медицинским отпадом.
Циљеви овог пројекта су смањење количине отпада који се ствара у здравственим
установама: раздвајањем отпада на месту стварања, правилно паковање, обележавање и одлагање,
издвајање секундарних сировина из отпада, рециклажа и стерилизација-деконтаминација
инфективног медицинског отпада.
Крајњи циљ је:допринос заштити и унапреёењу здравља целокупне популације, као и
заштита и очување животне средине, односно унапреёење здравља, као и смањење и контрола
загаёивања животне средине.
Допринос:
- униформни приступ у управљању инфективног отпада
- повећана безбедност на раду запослених
- повећана безбедност корисника здравствене заштите
- смањење ризика од ширења заразних болести
- смањење количине медицинског отпада
- унапреёење стања животне средине
Медицински отпад подразумева сав отпад који настаје у медицинским установама,
медицинским истраживачким центрима и лабораторијама.То је хетерогена мешавина отпада, при
чему 10-25% чини опасан отпад ризичан по здравље људи и животну средину.
Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу и концентрацији опасних материја
може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од
опасних карактеристика утврёеним посебним прописима.
У здравственим установама или ван њих(кућна нега), у домовима за смештај старих лица
или установама у којима се пружа медицинска нега у било ком облику, у циљу постављања
дијагнозе, лечења или превенције болести ствара се отпад који се разврстава на опасан и
неопасан.
Опасан медицински отпад укључује:
- инфективни отпад
- фармацеутски отпад
- радио-активни отпад
- цитотоксични и цитостатски отпад
- пато-анатомски отпад
- оштри предмети и инструменти.
Инфективни отпад представља ризик од појаве инфекција.Чине га:
- отпад који се ствара приликом пружања здравствене заштите пацијентима који болују
или се претпоставља да болују од инфективних болести (завојни матерјал и тупфери
умрљани крвљу или телесним течностима за које је доказано да су инфективни,
улошци, пелене, ноћне посуде за које се претпоставља да су инфективне)
- микро-биолошке културе и подлоге, остаци живих вакцина и серума
- матерјал контаминиран крвљу и дериватима крви
- патолошки отпад од операција и аутопсија који је доказано инфективан.
Фармацеутски отпад подразумева отпад који настаје у производњи и промету лекова и
помоћних лековитих средстава а посебан проблем представљају велике количине лекова са
истеклим роком трајања.Последњих година нагло расте количина неупотребљених лекова који у
себи садрже:тешке метале, токсична органска једињена која могу бити не само токсична, већ и
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мутагена, тератогена и канцерогена.У овом моменту сав фармацеутски отпад који настаје у
здравственим установама и апотекама у Србији третира се и одлаже као опасан отпад.
Радио-активни отпад је материјал који није намењен за даљу употребу, а чији садржај
радио-активних изотопа прелази граничне вредности.Његово стварање мора да се сведе на
минимум, да се чува на одговарајући начин до предаје правном лицу које је овлашћено.Радиоактивни отпад се чува док се не накупе довољне количине, али не дуже од годину дана.У Србији
је надлежна институција за збрињавање радио-активних отпада Институт за нуклеарне науке
Винча.
Цитотоксични и цитостатски отпад (лекови против рака) морају бити издвојени,
чувани одвојено у јасно означеним контејнерима са чврстим зидовима.Никада не сме бити
одложен на депонију без претходне инертизације да не би дошло до контаминације земљишта и
површинских вода.Лекови из ове групе имају једно или више опасних дејстава: токсично,
канцерогено, тосично по репродукцију и мутагено.
Пато-анатомски отпад чине препознатљиви делови тела, органа (плацента, ампутати и
органи одстрањени путем хируршких захвата).Безбедно се чувају у расхлаёеној средини до
коначног уклањања.Овај отпад се у Србији сахрањује или спаљује.
Неопасан отпад не представља посебну опасност приликом руковања по здравље људи,
али није инертан што значи да је штетан по животну средину.
Проблем управљања медицинским отпадом схваћен је као важан задатак свих структура
које учествују у његовом стварању и збрињавању.Ствара се у здравственим установама у
различитим количинама, што зависи од типа установа, броја постеља, болести које се лече и типа
медицинских услуга које се пружају.Он представља озбиљан здравствени и хигијенски ризик
здравствених радника, особља, пацијената и особа које се баве прикупљањем, складиштењем и
одлагањем медицинског отпада.Неправилно одлагање огроман је извор загаёења животне
средине.
Министарство здравља и министарство животне средине и просторног планирања
Републике Србије је увело систем управљања медицинским отпадом у свим окрузима у Србији, у
здравственим установама државног и приватног сектора.У свим окрузима именована је и
опремљена по једна здравствена установа државног сектора, која и производи и највеће количине
инфективног отпада, у Централно место третмана инфективног отпада.Именована установа има
обавезу третмана како сопственог, тако и отпада који се ствара у здравственим установама на
округу.
Опрема је инсталирана на местима на којима се ствара највећа количина инфективног
отпада, унутар болница, како би се елиминисао потенцијални ризик за расејавање инфективних
агенаса, а транспорт свео на минимум.Систем управљања је заснован на анализи и процени
актуелне ситуације у Републици Србији.
Одреёене препоруке се морају поштовати.По обављеној идентификацији и категоризацији
отпада неопходно је са њим поступити на исправан и безбедан начин.
Прикупљање, раздвајање и обележавање отпада:
Врши се што ближе месту његовог настанка и то по препорукама УН.Разврстава се у
пластичне кесе или посуде различитих боја (хладне боје су резервисане за неопасан отпад који
може да се рециклира а топле боје за опасан отпад:инфективни отпад-жута кеса или контејнер,
цитотоксичан-црвена, пато-анатомски-браон).
Складиштење медицинског отпада:
Омогућава безбедно чување контејнера и кеса у посебно одреёеним просторима.Простор
за складишење не сме бити доступан неовлашћеним лицима, животињама, птицама и другим
векторима разношења инфективних агенаса.Температура складишта не сме да буде таква да отпад
постане опаснији или јачег мириса све до транспорта који ће уследити или до третмана.
Транспорт медицинског отпада:
Врши се друмским или железничким саобраћајем, у специјалним контејнерима жуте боје,
направљеним од чврстог материјала који је ригидан, са ознаком,, високи ризик”, специјално
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опремљеним возилима.Транспорт мора бити такав да не угрожава животе људи и животну
средину.Возило мора бити праћено документом који се зове товарни лист и бити регистровано
према важећим прописима.
Третман инфективног отпада у аутоклавима:
Аутоклав је апарат који стерилише-третира отпад паром која га сигурно деконтаминира.
Просец обраде отпада мора бити адекватан и сигуран.На територији Републике Србије је
инсталирано 55 аутоклава за третмане инфективног отпада.После завршеног третмана отпад иде у
дробилице где се ситни до те мере да не може да се препозна да је медицинског порекла.
Одлагање медицинског отпада на депонијама.
Транспорт на депонију специјалним комуналним возилима.
Напомена
Дужност свих руководилаца запослених у здравственим установама и руководиоцаменаџера одговорних за управљање медицинским отпадом је да се постарају да сваки отпад
одлази на право место.Случајне или намерне грешке могу довести до значајног повећања
опасности и ризика.Најуже руководство здравствених установа треба да има јасне циљеве и
одредбе у вези са управљањем медицинским отпадом.
Квалитет процеса обраде инфективног медицинског отпада и опрема се редовно
подвргавају физичким тестовима којима се доказује да су радни услови адекватни за потребе
постизања микробиолошке инактивације односно стерилизације, без обзира што је процес рада
аутоклава аутоматски.Управљање медицинским отпадом је део болничке хигијене и контроле
инфекција, у циљу спречавања болничких инфекција јер се зна да је медицински отпад највећои
резервоар патогених микроорганизама.Лице одговорно за управљање отпадом има велику
одговорност како према управи своје здравствене установе тако и према Министарствима.Поред
тога има задатак да:
- информише запослене
- спроводи обуку
- мотивише особље
- уводи нове нешкодљиве процедуре
- врши надзор итд.
Одлагање различитих категорија медицинског отпада у Републици Србији до 2008. године
обављало се на различите начине.Зато, Министарство здравља уводи униформни систем
управљања посебно инфективним отпадом.Поред директног здравственог ризика, медицински
отпад има неповратне индиректне здравствене ефекте путем контаминације водених токова,
земљишта или загаёивања ваздуха испаравањем високо токсичних гасова.
У Здравственом центру Неготин систем управљања медицинским отпадом је уведен
октобра 2008. године.Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством здравља и
Министарством животне средине и просторног планирања Републике Србије а финансира
ЕУ.Меёу 55 здравствених установа које су опремљене комплетним системима за третман
инфективног медицинског отпада (аутоклавима и дробилицама) је и Здравствени центар Неготин
и именован је као Локално место обраде отпада.
Циљ безбедног управљања медицинским отпадом је:
- смањење количине стварања инфективног отпада од октобра 2008. године, из месеца у
месец
- најбезбедније управљање применом препоручених метода
- сигуран третман инфективног отпада у одговарајућим системима
Здравствени центар Неготин чине:Општа болница са 11 одељења и консултативно
специјалистичким амбулантама и Дом здравља са 28 здравствених станица разуёеног типа од 535км.Број болесничких постеља у Општој болници је 190.Од 1.1.2010. до 31.12.2010. остварено је
44582 болничка дана а број хоспитализованих пацијената у овом периоду је 4894.Просечна
дужина болничког лечења је 9, 1 дан.
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2.

ЗАКЉУЧАК:

Анализом табеле долази се до закључка да је у Здравственом центру Неготин у периоду од
1.1. до 31.12.2010. године, адекватним управљањем инфективним медицинским отпадом остварен
циљ који нам је пројекат ЕУ препоручио.Количина инфективног отпада по болесничкој постељи
за 24 часа је 0, 345кг што је у границама које ЕУ сматра идеалним.
Табеларни приказ количине отпада за 2010.годину
Место

Општа
болница

Дом
здравља
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ЗАШТИТА СТАНОВНИШТВА И ИМОВИНЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Бранко Бабић1
babic_sombor@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Ово питање је и даље врло актуелно, иако су се и раније чинили напори не би ли се предузеле
потребне мере на пољу ванредних ситуација. Меёутим, систем читаве организације још није до краја
сагледан, као ни потреба нити изглед одговарајућих нормативних аката који би, као правни основ,
послужили за реализацију нужних мера и поступака. Досадашња организација цивилне заштите била је
расцепкана, уска и добрим делом административно постављена. Сада се читава разрада концепције цивилне
заштите налази концентрисана у Министарству унутрашњих послова, у Сектору за ванредне ситуације. Рад
на овим питањима је у току и сада предстоји ангажовање свих носилаца појединих послова на изради нових
прописа који би обезбедили јединствени систем и планове заштите. Зато би циљ овог рада био да укаже на
питања која су у разматрању и на тај начин допринесе налажењу најприкладнијих решења за наше прилике.
Кључне речи: елементарне непогоде, ванредне ситуације, службе

THE PROTECTION OF THE POPULATION AND THE PROPERTY IN THE
EXTRAORDINARY SITUATIONS
ABSTRACT
This still is a very talked-about issue, even though a lot of effort has been made in the past concerning
needed measures connected to the extraordinary situations. However, the system of the whole organization is not
fully observed yet, nor is the need or the appeal of the necessary normative acts that would, as a legal foundation,
serve for realization of essential measures and methods. The organization of the civil defense has been, until now,
fragmented, narrow and mostly administrative. Today, the whole development of both the civil defense and the
civil protection is under the Ministry of Interior and its Department of Extraordinary Situations. The work on these
issues is in progress and what comes next is the involvement of all individual workers in order to create new
regulations that would secure a unique system and plans of protection. Therefore, the aim of this paper is to point
out the developing questions and thus contribute towards the finding the most appropriate solution for our situation.
Key words: weather disasters, extraordinary situations, service.

1.

УВОД

Oво питање је врло актуелно и даље и о њему се не пише први пут. Одувек су чињени
извесни напори у погледу орнизације и предузимања потребних мера. Систем безбедности Р.
Србије дефинисан је Стратегијом националне безбедности и Стратегијом одбране. Један од
основних чинилаца система безбедности је систем одбране са компонентом цивилна одбрана која
се организује на читавој територији државе. Поред осталих мисија које извршава, цивилна
одбрана мора обезбедити заштиту и спасавање становништва, склањање материјалних добара и
очување животне средине од могућих изазова, ризика и претњи безбедности, посебно у
елементарним непогодаама, техничким и технолошким несрећама. Детаљи те заштите
дефинисани су у Закону у ванредним ситуацијама. Формирање новог система заштите и
спасавања тече, припреме су јако споре, систем се слабо формира а опасности вребају на сваком
кораку. Свакако да ова област захтева детаљне студије, анализе и истраживања која би требала
бити усмерена на проналажање оптималног нивоа организовања и припремања друштва за
цивилну одбрану.

1

Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Регионални центар МО Нови Сад, Футошка 26, 21000 Нови
Сад
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2.

ИЗВОРИ И ВРСТЕ ОПАСНОСТИ

Поред заштите становништва и имовине у нормалним условима, о којој се старају
одговарајуће службе, заштита становништва и имовине у ванредним ситуацијама појављује се као
посебно значајан проблем. Под ванредним ситуацијама подразумевају се све несреће које могу
масовно угрозити живот и здравље људи и нанети мање или веће материјалне штете. Несреће које
могу довести до ванредних ситуација веома су бројне: несреће проузроковане природном
стихијом; несреће проузроковане разним опасностима које се јављају као последица савременог
начина живота и несреће које би у случају рата биле проузроковане савременим ратним
дејствима. Да би се сложеност и ширина проблема заштите боље сагледали, потребно је укратко
осврнути се на бројне врсте несрећа, односно опасности које доводе до ванредних ситуација.
2.1. Елементарне непогоде
Елементарне непогоде су од увек за човечанство и његова културна, историјска и остала
материјална добра представљале велику опасност, чије су последице често биле веома тешке и
катастрофалне. Много људских жртава, велика пустошења и разарања историја је забележила као
последице катастрофалних земљотреса1, поплава, олуја, ерупција вулкана, клизање терена и
других непогода. Исувише података о томе пружа, такоёе, и територија наше земље са немилим
догаёајима, као што су били земљотреси2, поплаве3; клизање терена и тд . Поред бројних људских
жртава, тешких паремећаје социјалне и психолошке природе, непроцењива је и материјална штета
коју су становници и држава претрпели. И даље су многи градови и насеља, велике обрадиве
површине угрожене поплавом, клизањем нестабилних терена и земљотресом, што указује на
озбиљност ситуације у којој се налазимо и упозоравају да нас опасности ове врсте сваког часа
могу изненадити.
2.2. Опасности које проистичу из савременог начина живота
Ове опасности настале су, углавном, са појавом и сталним развојем индустрије и технике.
Оне се могу јављати као: пожари, несреће у рудницима, разне експлозије, саобраћајне несреће,
рушење брана хидрасистема...
А) Пожари - С њима се данас сусрећемо свуда - на сваком караку где живе и раде људи, а
материјалне штете вишеструко су увећане. Пожара у којима су страдали читави градови и насеља
било је широм света, па и код нас. Као последица сталног развоја савремене технике и индустрије,
као и начина живота, број запаљивих и горивих материја, као и број извора пожарних опасности,
добио је неслућене размере. Упоредо са порастом животног стандарда расле су и даље расту ове
опасности. На пример, за период од три године (2005.-2007. године) у нашој земљи регистровано
је преко 52.000 пожара, 106 експлозија, 3980 техничких интервенција4 (број повреёених
ватрогасаца 148) који су проузроковали огромну материјалну штету. Кад се томе дода и посредна
штета, која је обично за 4 до 5 пута већа од непосредне, тек тада се до краја сагледавају све тешке
последице које од ове стихије трпи друштво.

Кина (Шанси, 1556 године, 830.000 жртава, 8 степени по Рихтеру); Кина (Тангшан, 1976 године, 255.000
жртава, 7, 5 степени); Сирија (Алепо, 1138 године, 230.000 жртава, снага потреса непозната); Суматра (2004
године, 225.000 жртава, 9, 0 степени); Иран (Дамган, 1562 године, 200.000 жртава, снага потреса непозната)
2
Фрушка гора 1755 године-6, 0 степени по Рихтеру; Свилајнац 1893 године-5, 7 степени; Витина 1921 године5, 7 степени; Лазаревац 1922.-6, 0 степени; Рудник 1927.-5, 7 степени; Сјеница 1977-5, 2 степена; Брус 1978.-5, 7;
Копаоник 1978-5, 7 степени, 1980.- 5, 7 степени, 1983-5, 1 степен; Мионица 1998.-5, 7 (оштећено око 8.000
објеката, за 12 година санирано само 5.000 објеката), 1999-5, 7 степени; Трстеник 1999.- 5, 0 степени; Маљен
2006.-5, 0 степени; Параћин 2006.- 4, 8 степени; Пожеге 2008.-4, 0 степени и Краљево 2010.- 5, 4 степена по
Рихтеру
3
Највеће поплаве у Србији од 1999-2009 године: В.Морава, 1999, 10.000 поплављених објеката; Тиса, Тамиш,
март-април 2000, 5.000 попл.објеката и 434 срушених стамбених објеката; Јадар, Ждравија, Штира и Лесничка
река, јун 2001, 2.400 попл.објеката; В.Морава, Млава, јун 2002, 1.000 попл.објеката; Тамиш, Тиса, април 2005,
5.000 попл.објеката и 150 срушених стамбених објеката; Ј.Морава, мај 2005, 400 попл.објеката; Дунав, Сава,
Тамиш, Тиса, В.Морава, април 2006, 6.000 попл.објеката; Ј.Морава, Власина, Јабланица, новембар 2007, 2.000
попл.објеката; З.Морава, јун 2009, 200 попл.објеката и З.Морава, Ђетиња, В.Рзав, Моравица, новембар 2009, 365
поплављених овјеката
4
МУП Р.Србије, Статистика сектора за ванредне ситуације (www.mup.gov.rs)
1
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Б) Несреће у рудницима се такоёе јављају као последице велике концентрације гаса,
немарног односа према мерама безбедности и корупцији, или због немарног односа тј.изазивања
пожара1.веома нараслих опасности у њима, те су оне дунас све чешће. Огромни капацитети
производње и огромна пространства која данас поједини рудници заузимају, као и велика
употреба експлозива и других средстава, уреёаја и инсталација - створили су услово да лако
долази до великих несрећа, које по својом размерама често превазилазе и многе тешке
елементарне катастрофе2. На пример, у несрећи у руднику Korijer (Француска) 1906. гадине било
је 1230 мртвих, у Манџурији 1942. године- 1954 мртвих.
В) Експлозије - Све већа употреба експлозива у граёевинске и друге сврхе такоёе доводи
до честих несрећа и ван рударских окана. На пример, тежа несрећа ове врсте забележена је на
градилишту хидроцентрале Кокин Брод 1958. године, у којој је било 36 мртвих. Овде нарочито
велику опасност представљају велика складишта експлозива, оружја и других експлозивних
материја, нарочито ако се такви магацини налазе у насељеним местима3. Колику опасност
представљају складишта ове врсте, довољно је сетити се само тешке несреће која је јуна 1941.
задесила Смедерево. Услед експлозије складишта артиљеријске мунлције, било је 5.000 мртвих, а
град је претрпео огромне материјалне штете. Не могу се мимоићи ни несреће које настају услед
заосталих убојних средстава. Познато је да се у нашој земљи налазе заостале из минулих ратова,
велике количине неексплодираних убојних средстава (посебно после НАТО бомбардовања), које
још и данас представљају велику опасност по живот граёана. Ова убојна средства разасута су
широм земље и свакодневно се проналазе4.
Г) Саобраћајне несреће - Велике и бројне саобраћајне несреће такоёе су постале стални
пратилац савремоног друштва. Са наглим порастом броја возила, повећањем њихове брзине и
уопште развојем свих врста саобраћаја, број саобраћајних несрећа и у нашој земљи расте сваким
даном. Све чешћи су и удеси у којима, поред велике материјалне штете, долази и до великих
људских жртава (у судару возова код Јајинаца 1964. године погинуо је 61 путник, а 178 је
повреёено; у аутобуској несрећи код Прибоја 1961. у Лиму се удавило 41 лице, 1952. године у
тешкој несрећи приликом превртања путничког брода на ушћу Саве изгубило је животе 90 лица).
Д) Рушење брана хидросистема - Број градова и насеља, обраёивих површина и осталих
материјалних добар која могу бити угрожена овом опасношћу стално је у порасту, а људске жртве
и материјалне штете које настају у овим несрећама су катастрофалне5. Несрећа ове врсте код нас,
срећом, није било, али то, свакако, не значи да опасности ове врсте и код нас не постоје, с
обзиром да имамо доста изграёених брана са великим акумулацијама воде и да су у пројекту нови
објекти ове врсте.
Ђ) Загађење атмосфере - Поменуте опасности, по правилу, наступају изненадно.
Меёутим, постоје и такве које немају овај карактер - карактер акутности, али које по својим
последицама имају такоёе велике и често врло забрињавајуће размере. Реч је о отпадним водама,
гасовима и материјалима.
Штетна дејства ових агенаса нису тако приметна и нагла, али угроженост људи и
материјалних добара увек је великих размера. Из дана у дан све већи број водених токова је

Рудник Алексинац, 17.11.1989. године, на 700 м дубине живот изгубило 90 рудара гушењем од дима; у Бору
1947. године - 27 мртвих
2
Кина, 2008 године погинуло 3000 а 2009 године 2631 рудар; 80% рудника (од 16.000) ради без дозволе
3
Складиште муниције и експлозива у Параћину
4
Највше жртава било је непосредно после рата, али статистика те несреће није забележила. Од 1948. године
до краја 1983. године од несрећа ове врсте забележено је 4.753 мртвих и 6.850 тешких повреда, са трајним
последицама. Карактеристично је да су у овим несрећама највише страдала деца. У периоду од 1948. до 1963.
године уништено је 9360 авионских бомби, 320.325 артиљеријских граната, 13.807 мина и 296.670 ручних бомби и
других убојних средстава.
5
Јануара 1959. године пуцањем бране Vega de Tera у Шпанији водена стихија преплавила је село Rivadelojo, при
чему је било 150 мртвих; децембра 1959. услед попуштања стена испод темеља, дошло је до рушења бране
Malpese изнад Frežisa у Француској, 430 мртвих, 80 повређених и огромне материјалне штете; марта 1980.
године, услед падлокавања, попустила је земљана брана Oros у Бразилу-преко 2000 мртвих; марта 1981. године,
услед снажне олује, попуслила је брана а близини Кијева- изгубљених 145 живота; октобра 1983. године, услед
клизања земљишта у језеро, дошло је до излива воде преко бране Vajont код Longarona у Италији, брана је остала
неоштећена, али због излива вештачког језера било је преко 3000 мртвих.
1
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загаёен, све мање је чистог ваздуха у насељима и све веће површине су покривене штетним
отпадним материјама.
У пагледу аерозагаёења такоёе смо се нашли у озбиљној ситуацији. О стању отпадних
материја имамо исувише мало података да би могли сагледати стање у коме се налазимо, али су
свакако велике штетне последица које из њих проистичу. Један од најтежих проблема, свакако,
представља и представљаће депоновање радиоактивних отпадних материја1.
2.3. Савремена ратна дејства
На крају, поред поменутих опасности с којима се стално сусрећемо, није потребно
посебно наглашавати до каквих људских жртава, разарања и пустошења може довести употреба
савремених борбених средстава у евентуалном будућем рату, који ће, по свом обиму и
интензитету, имати карактер тоталног рата, уз велика разарања, пожаре, радиоактивност.
3.

ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНТИВЕ

Искуства из несрећа које смо имали показала су да би многе од њих могле бити избегнуте
или сведене на најмању меру да су биле остварене одговарајуће заштитне и превентивне мере.
Многа клизишта, земљотреси, поплаве, пожари, аеро и хидрозагаёења, удеси у рудницима и
саобраћају, као и друге несреће- доказали су да су потребне мере превентиве и заштите
занемарене, а људске жртве и материјалне штете велике. Као разлози што се овом питању није
поклањала и што се још увек не поклањја довољна пажња, обично су се истицале потешкоће
економске природе, што донекле и има своје оправдање. Меёутим, анализа поплава показује да су
инвестиције за регулацију пловних подручја, по правилу, увек далеко мање од штете које настају
услед њих, да су то уствари врло рентабилне инвестиције и да на прави начин штити живот и
здравље људи, односно човека као највеће вредносити. Путем превентивних и заштитних мера
пружа се могућност да се многе тешке и непожељне последиице у потпуности избегну или знатно
ублаже.
3.1. Службе које учествују у акцијама спасавања
Значај мера превентиве и заштите увек треба истицати у први план. Овим мерама могуће
је ту и тамо остварити апсолутну заштиту, али је јасно да се са њима не исрпљује проблем
заштите. Још увек смо далеко од тога да би могли тврдити да можемо пружити идеалну заштиту,
јер такве заштите нема, па се зато као допуна превентиви предвиёа организација добро
опремљених, обучених и увежбаних појединих служби спасавања и отклањања штетних
последица у случају појаве неке опасности. Које су то службе, односно активности, без којих се
акција спасавања и отклањања штетних последица не може одвијати брзо и успешно? Навешћемо
само неке.
Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања Све опасности
по правилу наступају изненадно, брзо се шире, захватају велика пространства. Сходно томе и
оперативно време је релативно кратко за упозорење и узбуњивање угроженог становништва,
мобилизацију расположивих снага за спасавање, као и саму акцију спасавања. У највећем броју
случајева ради се о минутима, а реёе о сатима. Према томе, успех акције спасавања у великој
мери зависиће пре свега од тоги да ли је упозорење на опасност и узбуна извршена благовремено,
затим којом су брзином ступиле у дејство јединице и друге снаге за спасавање и, најзад, да ли је
сама акција спасавања извршена брзо, стручно и благовремено. Ако је служба добро организована
и савремено опремљена, од ње се у свим условима може очекивати неометано функционисање и
благовремено упазорење на долазећу опасност.
Евакуација и склањање - Многа искуства показала су да се благовремемом евакуацијом
становништва из угрожених подручја број жртава и материјалне штете могу свести на најмању
могућу меру; да не треба да буде извлачење у дубоку позадину већ да се примењује тзв.
1 Суботица новембар 2010. године- измештање 17 каминона опасног нуклеарног отпада из Института ''Винча'',
преко Суботице, где је препакован у воз за словеначку луку Копар а даље бродом за Русију (невиђене мере
обезбеђења-10.000 полицајаца на сваких 15-50 м; хеликоптер изнад конвоја; јаке снаге на свим раскрсницама). До
краја 2010. године у Русију ће бити транспортовано још 8.000 горивих елемената радиоактивног истрошеног
горива
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дисперзија односно растресит размештај становништва и неких добара у ближу околину
угроженог насеља, односно подручја чиме се спречава могућност да доёе до великих људских
губитака и штета; евакуацијом треба да буде обухваћено све становништво које из било којих
разлоги не треба да остане у угроженом подручју; не може се стихијски одвијати већ мора
унапред бити планирана и добро арганизивана, са тачно адреёеним правцима и начином кретања,
местима прихвата и сталног размештаја и другим потребним елементима, као што су: санитетска
заштита, одржавање реда и безбедности, обезбеёење потребних превозних средстава итд.
Склањање треба могуће жртве и штете да сведе на што мању меру путем пребацивања на
периферију или ближу околину насеља, или путем склањања у склоништа, подруме, ровове и
друге објекте који пружају одреёени степен заштите; требало би да се врши непосредно пред
појаву неке опасности, односно на дати знак узбуне. Искуства каја смо стекли показала су да ова
мера није била унапред и добро планирана и организавана и да у там погледу нису биле
спроведене патребне припреме, вежбе и др.
Збрињавање - Ова служба такоёе се јавља као једна од неопходаиих активносити, без које
акција спасавања и отклањања насталих последица не може бити успешна и комплетна. Њен је
задатак да у ванредним ситуацијама обезбеди исхрану и нужан смештај настрадалог
становништва; несметан рад и активности јединица ЦЗ; да обезбеди одреёене резерве животних
намирница и пијаће воде, као и потрошног и погонског материјала; да располаже одреёеним
резервама животних намирница и пијаће воде, опремом за нужни сме-штај (шатори, ћебад и др.),
као и другим резервама ради задавољења најелементарнијих потреба болесних и изнемоглих
лица. Све ове резерве требале би бити тако ускладиштене и чуване да је потпуно искључена свака
могућност њихове контаминације и од краёе.
Спасавање и раскрчивања из рушевина - Задатак ове службе био би да употребом технике
и посебних јединица на најбржи начин извлачи граёане који се налазе под рушевинама, у
објектима захваћеним пожаром или поплавам или се на неки други начин налазе у животној
опасности. Паред извлачења унесрећених лица, други задаци ове службе били би да врше
обележавање и уништавање неексплодираних убојних средстава, раскрчивање рушевина, битне
оправке саобраћајница, водовода, електричне мреже и других важних комуналних објеката.
Таквих служби ми још немамо, а колико су оне потребне и колико нам недостају најбоље се могло
видети на последњем примеру земљотреса у Краљеву 2010. године.
Заштита од пожара - До пожара великих размера у нормалним условима долази ретко, али,
с обзиром да се могућности пожара увећавају, треба бити спреман и на појаву оваквих пожара, за
које би постојеће ватрогасне јединице биле недовољне да их угасе и спрече њихово шарење. Да
би дошли до такве службе која ће бити у стању да се супрастави овој стихији, без обзира на њене
размаре, врсту запаљивих средстава која изазивају пожар и услове под којима се врши гашење
пожара потребно је темељно прићи проучавању ове проблематике.
3.2. Оспособљавања постојећих служби за ванредне ситуације
Већина ових послова (наравно у врло умањеним размерама) се редовно обавља у
нормалним условима од стране бројних привредних друштава и других правних лица које су за то
одговорна. Мало је задатака за које у нормалним условима нико од постојећих друштава нема
потребе да их обавља и да за њих није одговоран. Зато, на први поглед, могло би изгледати да се
лако може организовати акција спасавања у ванредним ситуацијама пошто већ располажемо
одговарајућим службама које те послове обављају као основну делатност, што свакако
представља пожељну и олакшавајућу околност. Али, све то чиме располажемо за свакодневне
потребе (ма колико оне биле развијене и савремене), ни из далека није способна да одговари
потребама које захтевају ванредне ситуације. У погледу материјалне опреме ситуација је
неповољна, далеко од потреба у ванредним ситуацијама, како по броју, врсти опреме и средстава,
броју специјалних машина и уреёаја, као и потребних резерви погонског и другог потрошног
материјала. Најзад, ниједна од њих није стручно обучавана за рад у ванредним приликама, које се
одликује специфичношћу појединих интервенција и посебном тактиком наступа и дејства службе
у целини. Према томе, пошто ниједна служба није организована и оспособљена за рад у
ванредниим ситуацијама, поставља се питање како доћи до таквих служби. Материјално и
кадровски проширивати поједине службе до те мере да би могле успешно интервенисати у свим
прилакама било би нерационално и економски неоправдано. То би, слично оружаним снагама,
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водило стварању посебних јединица за ове потребе, односно веома бројних професионалних
фармација ЦЗ. Насупрат овоме, као једно од могућих решења које би доводило до истог циља, а
које се данас у већини земаља у свету примењује, било би у томе да се поједине службе,
задржавајући формацију коју захтевају нормалне прилике, стручно оспособљавају и материјално
опремају, те да, уз масовно учешће и помоћ граёана који су у исте сврхе посебно обучени и
арганизовани, могу успешно интервенисати и у приликама када долази до великих несрећа и
националних трагедија. На сличан начин вршила би се организација, опрема и обука и оних
служби за чијим постојањем, односно активношћу у нормалним условима, нема потребе.
4.

ПЛАНОВИ ЗАШТИТЕ

Лично смо имали прилиике да се уверимо да заштита од опасности које доводе до великих
несрећа и катастрофа представља велику бригу и одговорност и веома разноврсну и сложену
активност у којој су дужни да учествују многи органи, организације и граёани. Поставља се
питање може ли се тако обиман посао успешно реализовати без планирања, без детаљно
разраёеног плана заштите за сваки угрожени објекат, свако насеље и подручје. Као што је
познато, разлике у погледу врсте опасности и степена угрожености измеёу појединих објеката,
насеља и подручја су врло велике. Такоёе су велике и разлике које постоје измеёу појединих
индустријских и других производних предузећа, пашто су ови објекти, паред опште угрожености
која се односи на подручје у коме се налазе, истовремено угрожени и посебним опасностима које
проистичу из врсте и карактера технолошких процеса који се у њима одвијају. Затим велике су и
разлике у погледу материјалних, кадровских и других могућностии за заштиту измеёу појединих
градова, оштина, производних и других објеката. Све указује на потребу за јединственом и добро
организованом акцијом спасавања и отклањања штетних последица у случају потребе, као и о
потреби целовитих и детаљно разраёених планава заштите. Таквих планова ми још немамо, а
колика се патреба за њима осећа, најбоље се могло сагледати приликом недавних несрећа које су
нас задесиле (земљотрес, поплаве, одрони, клизишта...).
Један од разлога што стање у коме се налазимо у погледу заштите није задовољавајуће је и
тај што многа питања нису и правно регулисана. Законски прописи и други нормативни акти
кајима распалажемо не обухватају проблем заштите у целини, свестрано и са патребним
детаљима. Стање је такво да нам недостају основни подзаконски прописи, нарочито по питањима
надлежности и обавеза, или, уколико постоје, њихова примена је немогућа или отежана јер су
застерели. Овакво стање у погледу правне основе у много случајева, где није било довољно
разумевања за потребу и значај ове активности, служило је као добар заклон-параван и изговор да
се не предузму и такве мере чија је актуелност била очагледна. Послови припрема и заштите у
ванрединим ситуацијама јављају се као послави на којима су дужни да активно учествују сви
дируштвени фактори од граёана до највиших државних органа.
5.

ФИНАНСИРАЊЕ

Недостатак финансијских средстава свакако се јавља као један од основних разлога што су
се многе превентивне и друге мере заштите врло споро и у недовољном обиму остваривале у
протеклом периоду (током 90-тих година XX века). И поред најбоље воље, не може се много
учинити ако се не располаже потребним средствима. Марамо бити реални и полазити од
могућности којима друштво располаже. Меёутим, и поред ове објективне препреке, разматрајући
овај проблем, дошло се до закључка да разлози што се проблеми заштите споро решавају и у те
сврхе одвајају минимална средства нису условљени само оскудицом финансијских средстава, већ
добрим делом и субјективним факторима. Наиме, сматра се да се приликом расподеле постојећих
средстава нису увек имале у виду специфичности ове заштите, посебно у сегменту комуналних,
привредних, културних, урбанистичких или других проблема.
Свакако да ће се проблем финансирања система заштите и спасавања у наредном периоду
решити на основу Закона о ванредним ситуацијама, где се поред средстава из буџета Р.Србије,
покрајина и јединица локалне самоуправе (што није био случај), планирају и средства из Фонда за
ванредне ситуације и из других прихода (посебно кроз казнене одредбе за правна и физичка лица
која не спроводе одредбе Закона о ванредним ситуацијама).
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6.

ЗАКЉУЧЦИ

На основу изложених запажања и искустава могли би се извући следећи закључци:
1. Да заштита од било које опасности не би била неоправдано занемарена или
привилегована, а да би постојеће могућности биле максимално искоришћене, пред
надлежне органе поставља се као стални задатак проучавање и анализа угрожавајућих
фактора, као и праћење промена које настају у њиховим меёусобним односима.
2. За заштиту од опасности-спасавање људи и материјалних добара, одговорно је читаво
друштво, а то значи, да на овим задацима марају бити ангажовани: органи
законодавне, извршне и судске власти; органи Аутономних покрајина и једница
локалне самоуправе; сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници;
граёани, групе граёана, удружења, професионалне и друге организације. У вези са
овим, поставља се читав низ питања у погледу расподеле задужења; разграничења и,
по потреби, преношења надлежности; меёусобних односа измеёу паралелних, нижих и
виших органа и др. Ово су питања која захтевају да буду добро проучена, а меёусобна
расподела задатака прецизно одреёена и усклаёена са важећим законским прописима.
3. Постојећи степен заштите као и изражена немарност на свам нивоима, ни из далека не
дају реална очекивања да ће могуће људске жртве и материјалне штете бити избегнуте
или ублажене у случају појаве нових несрећа и катастрофа. Зато се јавља потреба за
изменом досадашњег става, односно већим ангажовањем надлежних фактора од
републике до самих граёана у реализацији превентивних мера које иду од
урбанистичких планова па до упутстава за рукавање појединим средствима, уреёајима
и материјама. Свака одлука - треба ли неку меру предузети и у коме облику је треба
реализовати - требало би да се јавља као логични закључак који је проистекао из
детаљних анализа и процена. То је врло обиман, дугорочан и студиозан посао у коме
све потребне мере и друге околности марају бити комплексно и у меёусобној
повезаности сагледане, и то прво од стране државних органа, а затим и од свих
осталих субјеката заштите.
4. Да би акција спасавања и отклањања последица била благовремена и успешна, мора да
се одвија као јединствена целина; да у њој буду заступљене све потребне службе; да
свака служба за свој сектор рада буде носилац свих стручних и материјалних
припрема, као и масовне обуке граёана; да руковоёење акцијом буде јединствено, и на
потребној висини у погледу стручности и ауторитета.
5. Досадашња политика финансирања није била задовољавајућа. Потешкоћа ако
обезбеёења потребних финансијских средстава биће и даље и са том се чињеницом
мора донекле мирити. Али, насупрот овим објективним сметњама, морале би се
енергично отклањати све остале сметње.
6. Постојање одреёених материјалних резерви јавља се као неизбежна потреба, као један
од предуслова да би интервенција јединица за спасавање била успешна и мере хитног
збрињавања настрадалог становништва могле се предузети одмах. За сада нема
готових предлога о томе како се овај проблем може најбезболније решавати и које све
друштвене факторе при томе треба ангажовати. Према томе, остаје да и по овоме
питању уследи прикупљање потребних података и предлога, као и организација
потребних саветовања и едукације. Одлучујућу улогу имаће Министарство
унутрашњих послова са својим органима који су одговорни за организовање пајединих
служби и од њиховог ангажовања зависиће и квалитет решења која буду донета.
7. Ако се жели избећи неорганизиаваност и стихија, онда се као нужна потреба јавља
доношење планова заштите за сваки објекат, насеље и подручје. Њихово постојање
пружаће јасну слику и перспективу развоја свих потребних мера заштите и
истовремено ће указивати на отворена питања и опасности, каје као Дамоклов мач
прете ако хитно не буду предузимане одговарајуће мере. Нека искуства постоје о томе
како ови планови по службама и у целини треба да изгледају, али је потребно и на ово
питању се озбиљно ангажовати и стицати сопствена искуства.
8. Постојање одреёених законских прописа и других норматиивних аката такоёе се јавља
као један од предуслова за успешно решавање постављене проблематике, па би се
изради потребних прописа морало приступити одмах. Меёутим, пошто је даношење

552

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

потребних прописа дугорочан посао, а заштита становништива и материјалних добара
од могућих опасности је актуелна, пожељно би било да се не чека да по свим
питањима на републичком нивоу буду донети потребни прописи. Многе мере могу се
предузети и бити регулисане или у радним организаЦијама, или друштвено
политичким заједницама. Уколико донете прописе и предузете мере касниије буда
мењали савезни прописи, то ће у сваком случајиу представљати мању штету од оне
каја може настати ако ништа не буде предузето.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ВЕЖБАЊУ ДЕЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА
Веселин Бунчић1
РЕЗИМЕ
Безбедно вежбање је условљено са више фактора средине од којих су нарочито важни температура
ваздуха и воде, хигијена простора, асистенција(односно чување и помагање током вежбања). Безбедност
простора је врло важна и огледа се у заштићености предмета у вежбовном простору, као и величини
простора у односу на број деце.
Рана спортска специјализација из области, пливања. трчања маратона и бициклизма је реалност, те
због тога познавање физиологије и анатомске структуре дечјег организма мора бити имплементирано у
спортски тренинг деце.
Правилно вежбање и тренинг могу да се спроводе без опасности по здравље деце, чак и при
напорним дуготрајним аеробним радовима типа трчања маратона, ако је тренинг добро избалансиран и
поступно подизано оптерећење. Спортска информација застарева у року од три године, зато тренинг треба
да воде педагошки радници који су стручно оспособљени и чије знање је у корелацији са најновијим
научним достигнућима.
Кључне речи: безбедност, деца, најновија научна достигнућа.

SAFETY AND POSSIBILITIES OF BURDENING CHILDREN WITH SPORT
ACTIVITIES
ABSTRACT
Nowadays there are lots of stereotypes which are regarded governing but they are without worthy
scientific foundations so they limit the intensity and types of physical exercises of pre-school and young school
children. Sport specialization for working with such children is reality today with all its positive and negative
effects. The correct physical exercises and activities can be led and arganized only by pedagogues/educators who
are skilled and professionally educated. their knowledge must be established on the latest scientific
accomplishments.
Key words: sport activities, safety, latest scientific accomplishments.

1.

БЕЗБЕДНОСТ ПРОСТОРА И УСЛОВИ

Да би се задаци у спорту и физичком васпитању могли реализовати у целости школске,
спортске и остале заинтересоване организације нарочиту пажњу треба да посвете салама за
вежбање. Решења у погледу локације и величине сале су различита и она су, углавном, условљена
материјалним условима.
2.

САЛЕ У ВРТИЋИМА

У највећем делу вртића сале се налазе у саставу установе и мало су издвојене од осталих
радних просторија. Поред организације телесних активности, сале се могу користити и за низ
других садржаја из програма делатности вртића.
То се у првом реду односи на разне приредбе, луткарске сцене, ритмичке игре уз
клавирску пратњу, телевизијске и филмске пројекције, стручна саветовања васпитача и сл.
Величина сале се одреёује према величини установе и броју деце. Минималне димензије
износе 10 x 12 m и у таквој сали добро је да се организује рад за око 25 деце. Меёутим димезије од
16 x 12 m и висина 4-5 м имају вишенаменску улогу.
Свака сала у предшколским установама треба да је функционална, а под тиме се
подразумева израда одговарајућих зидова, пода, осветљења, грејања и проветравања.
Зидови морају бити равни и обложени сунёерастом гумом до 120 cm висине и обојени
пријатним бојама. Радијаторе треба покрити дрвеним маскама, а прикључци за струју постављају
се на висини да их деца на могу дохватити. Подови треба да су топли чисти и да не изазивају
1

Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Суботица
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клизање. У том циљу најповољнији су подови од паркета, плуте, гуме. Прозоре треба поставити
до источне стране и ближе плафону, са посебним механизмом за отварање прозора луфташа.
Сијалице и расвету треба заштити жичаном мрежом или плексигласом. Посебну пажњу треба
обратити на опремање сале разноврсним справама и реквизитима који се постављају тако да не
сметају и да се могу лако узимати и враћати.
3.

ДВОРИШТЕ

Двориште предшколске установе треба да омогући реализацију значајних садржаја из
програма физичког васпитања. Величина дворишта се одреёује у зависности од броја деце у
вртићу, а на једно дете се планира око 15м². Приликом уреёења и опремања дворишта посебну
пажњу треба обратити на следеће:
- да се налази уз вртић и да је ограёено,
- да је удаљено од уличне буке, прашине и нечистоће,
- да има доста простора изложеног сунцу, а и хладовине од листопадног и четинарског
дрвећа.
Да би двориште обавило своју функцију, мора располагати низом уреёених простора који
се уклапају у складну целину. У том циљу посебна пажња се обраћа уреёеном травнатом
површином засаёеном разним цвећем и дрвећем.
Један део простора треба опремити справама различитог облика, положаја и димензија.
Користе се за пењање, провлачење и друге активности. Најчешће се постављају справе металне
конструкције, добро учвршћене и обојене пријатним бојама. У зависноти од величине дворишта
могу се поставити положена бурад и низ других средстава која подстичу активност, самосталност,
машту и иницијативу.
Бетонска стаза треба да има један део раван, други са нагибом, а на крају је проширење за
окретиште приликом вожње трицикла, бицикла и котураљки.
Брег покривен травом, са нагобом око 30°, треба да се налази у сваком дворишту
предшколске установе. Користе се за ходање и трчање уз косину и низ косину, а затим санкање и
скијање.
Јама са песком величине 4x4м и дебљином песка око 30 цм поставља се на сунчаном делу
дворишта. Да се песак не би мешао са земљом, јаму треба оградити заобљеним бетонским
ивичњаком. Песак треба да је увек чист и мало влажан.
4.

АКТИВНОСТИ У ВОДИ

Дете чим се роди може почети са пливањем. Оно је плутало и пре роёења – у утроби
мајке. Зашто бисмо ту способност прекинули после роёења, тим пре, јер се дете раёа без страха од
воде.
Од мале деце не треба очекивати да науче прсну или леёну технику пливања. Велико је
задовољство видети бебу у води поред мајке како плута, како је регулисала дисање и како је
научила да уради понеки покрет рукама и ногама.
Када се говори о броју непливача у групи, постоје различита мишљења, а све се своди на
то да је ефикасност обуке већа уколико је група мања. Велика група спутава рад, а мала
нерационално користи простор и време.
Најекономичније је радити са групом која није бројнија од 8 до 12, а највише до 15
непливача. Обука се најбрже савлаёује ако се посебно ради са сваким појединцем. Индивидуално
раде обично родитељи који сами желе да науче своје дете да плива.
Место за обуку непливача треба пажљиво одабрати. Поред дечијих базена, димензија
6x8м, 6x10м или 8x10м и дубине од 70 до 110 центиметара, најчешће се користе отворене водене
површине. Када се обука изводи у природи, треба пронаћи најповољније место. Оно мора да буде
приступачно са обале, дубоко највише до појаса (касније ћемо тражити дубљу воду), дно по
могућности пешчано и очишћено од отпадака, да је вода мирна, бистра, обасјана сунцем, да је
место удаљено од одраслих купача.
Успешност обуке највише зависи од температуре воде, а уколико је непливач млаёи, вода
мора бити топлија:
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- за бебе је најповољнија температура од 36° до 38°с.
- за предшколску децуод 32° до 36°с.
Јасно је да ће се такве температуре тешко обезбедити за ширу акцију у обучавању па ћемо
се задовољити са топлином која се креће од 28 до 32°С и она би била прихватљива за све узрасте.
Савремени програм обуке полази од захтева да први део обухвата игре и вежбе помоћу
којих се регулише привикавање на воду, стиче поверење и сналажљивост у води (игре у месту,
ходање, трчање, плутање, заузимање разних положаја, клижење, роњење, скокови), док други део
обухвата програм који омогућава кретање на води (рад ногу, руку, координација рада ногу и руку,
а нарочито техника дисања).
5.

АСИСТЕНЦИЈЕ – ЧУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ

Да би вежбање учинили безбеднијим тренер, наставник, васпитач требају да одреде које су
то најосетљивије тачке при извоёењу вежби, где може доћи до повреёивања приликом извоёења
вежбе од стране вежбача. Тај поступак се назива асистенција. Можемо навести пар примера код
типичних гимнастичарских вежби.
Колут напред,
Асистент је постављен са стране вежбача, поставља десну руку на врат вежбача а левом
подиже бутине вежбачу тако да омогући ротацију тела преко леёа а не преко врата који је врло
осетљив.
Премет странце (звезда)
Асистент је постављен са стране вежбача, поставља десну руку на струк вежбача а левом
потискује бутину да би дошло до ротације.
Прескоци козлића или гимнастичког козлића
Прескок разножно - Асистент је постављен фронтално испред вежбача који прескаче и
опруженим рукама ако је потребно придржава корене руке вежбача.
Прескок згрчно
Асистент је постављен са стране вежбача и придржава руку ближе маси тела, јер у случају
запињања за козлић спречава пад вежбача.
Полигон
Код извоёења полигона у предшколском узрасту асистент треба да буде присутан код
најосетљивијих места у полигону нпр. придржава за руку дете које прелази клупу, присутан је ако
су саскоци у склопу полигона и сл.
Задатак асистента је такоёе да постави меко доскочиште – струјначе за доскок, ако су
спринтерска трчања у питању да на зид постави меке струњаче ради безбеднијег заустављања.
Водитељ вежбања треба да прекине вежбање ако су подови клизави, неочишћени од
прашине или постоје оштећења предмета у простору који могу нанети повреде вежбачима.
Такоёе, ако је вежбање у води иили сали или напољу треба водити рачуна да је
температура ваздуха и воде и климатски услови одговарајући, како је и наведено у норамтивима у
раду.
6. ОБЛИЦИ ВЕЖБАЊА, РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И
СЕНЗИТИВНИ ПЕРИОД ЗА БЕЗБЕДНО УКЉУЧИВАЊЕ У СПОРТ
Прва радња која је потребна као услов успешног вежбања и превенција повреёивања јесте
загревање вежбача. Циљ загревања је подићи физиолошки ниво организма вежбача на ниво који
је присутан у вежбању. Просто речено, загрејани мишићи и зглобови напуњени синовијалном
течношћу су снажнији и еластичнији у односу на незагрејане мишиће. Загревање смањује
могићност руптура и истегнућа мишића те дисторзија и разних других повреда. Осим тога,
загревање смањује трему пред такмичења и подиже ниво концентрације на престојеће активности.
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Познавање карактеристика циљних група које вежбају у физиолошком и узрасном смислу
омогућује безбедније вежбање, нпр. једна те иста вежба може изазвати трансформационе процесе
у организму који су пожељни, као напредак у снази, издржљивости у аутоматизацији разних
спортских техника; али исто тако уколико вежба није правилно дозирана у квантитативном и
квалитативном смислу, може бити штетна за дечји организам.
Када занемаримо разлике у техници код разних спортова, спортове можемо да поделимо у
спортове издржљивости брзине, санге, прецизности, спортове координације и еластичности и сл.
Заједничко за велики број спортова је развој опште издржљивости и специфичне снаге, која
служи као основа за квалитетно укључивање у такмичарски или школски спорт (базичне
припреме). Стога ћемо навести неке од фундаменталних моторичких способности:
Општа издржљивост (аеробна издржљивост) је моторичка способност човека која је
кључна у спортовима са релативно дугим оптерећењима типа трчања маратона, пливања и вожње
бицикла и конбинацију која се зове триетлон. Њу карактерише аеробни начин оптерећивања (у
80% режима рада), то је уствари вежбање уз присуство кисеоника, и 20% режима рада при коме се
се ствара кисеонички дуг, односно прелаз на анаеробни режим рада (при финишима трка и борби
за пласман). Због овога последњег је неопходно и развијати специјалну издржљивост, која
подразумева мање интервале брзинског и снажног оптерећивања 80 до 100% радне
способности(ово долази у обзир код старијих спортиста).
АЕРОБНА издржљивост се успешно може развијати већ од раног детињства.
Функционална способност срца и максимална потрошња кисеоника (VO2 - max) су главне
одреднице АЕРОБНОГ КАПАЦИТЕТА који је неопходан у спортовима издржљивости. Тако да је
доња граница у овим спортовима, за укључивање деце од 7 – 8 г. до 10 – 12 године.
Некада се мислило да се деца требају специјализовати у спортовима који имају
краткотрајно ангажовање мишића, а новија истраживања Холман (1978), да је дуготрајно
оптерећење мишића и развој аеробног капацитета могуће већ од предшколског доба а тек у
каснијим годинама (12 г.) напори анаеробног типа.
Родитељи и спортски тренери често постављају питање: „када дете може да се
систематски почне бавити спортом и колико и како га можемо оптерећивати физичким вежбама?“
Одговор на то је: „Зависи од врсте спорта односно и његове структуре, јер је сваки спорт у
структурном смислу комбинација основних форми кретања као трчање, скакање, колутање,
котрљање, хватање, бацање, ходање,, пливање итд..., који деца на одреёеном нивоу зрелости
стабилишу. “О усвајању основних форми кретања можемо говорити тек око 5-6 године живота,
тако да је то и доња граница за укључивање деце у спорт.
Надаље, свака спортска активност је комбинација у различитим процентима моторичких
способности као што су снага, издржљивост, координација покрета, гипкост, брзина и права
анализа спортских активности је и најбитнија, у овом домену, због специфичног утицаја
оптерећивања управо вежбама снаге, брзине, издржљивости, флексибилности, координације итд.
на дечји организам.
Некада се мислило да се деца требају специјализовати у спортовима који имају
краткотрајно ангажовање мишића, а новија Холман (1978), да је дуготрајно оптерећење мишића
и развој аеробног капацитета могуће већ од предшколског доба а тек у каснијим годинама (12 г.)
напори анаеробног типа.
Холман је у тренингу пливања већ од 5 –те године запазио утицај на издржљивост, а од 7
– 9 године примећена су знатна задебљања миокарда и повећања VO2 max.
Анаеробна издржљивост тела од пубертета надоле.
Са друге стране треба бити опрезан у спровоёењу тренажног процеса, јер су оптерећивања
велика, имајући у виду да се понекад постижу светски рекорди већ у пубертету у спортовима као
пливање, олимпијске медаље у спортској гимнастици и уметничком клизању, није редак случај да
деца раног узраста данас трче маратон или се припремају за триетлон.
Није могуће дати децидан одговор на питање да ли је овакав ниво тренинга штетан са
здравственог, психолошког и социјалног становишта.На често питање: „Да ли напорно тренирање
штетно утиче на дете које расте?“ Може се одговорити да до сада нису регистровани никакви
штетни утицаји.
Што се тиче укључивања предшколске деце у спорт, Густав Бала (1980), је у свом
истраживању моторичког простора на деци Војводине закључио следеће: „Изгледа да су управу
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они који тврде да је рана спортска специјализација без ефеката пре 10 – 11 године у већини
спортова, и да у ранијем периоду треба радити на развоју искључиво опште моторике.“ Ова
констатација може да буде упуство за родитеље да не укључују своју децу до 10-11 године у
специјализовани спорт, него да раде на развоју опште моторике и издржљивости са децом, те да је
то најбезбеднији и најздравији начин.
Ако пак желе да децу рано спортски специјализују и да она постану врхунски спортисти
могу се послужити приложеном табелом која стручно усмерава када је најбољи период за
укључивање у који спорт и у ком времену се може почети са основним, средњим и напредним
нивоом тренирања.
Табела 1.:Врста спортске активности

Психофизичке
особине

I група

II група

III група

уметничко клизање
Пливање
Скијање
плесна гимнастика

атлетске дисц.:
скокови, бацање
копља, трчање на
кратке пруге,
спортске игре,

атлетске дисц.:
бацање кугле
трчање на средње и
дуге пруге
трчање на скијама

вежбе на справама

бициклизам

спретност
Брзина

Основни тренинг
Специјализација
Врхунски тренинг

7.
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

краткотрајне
брзинске
вежбе снаге

рвање
вежбе максималне
снаге

брзина покрета
брзина покрета
Флексибилност
(код флексибилност
пливања донекле и
издржљивост)
Од од 6. до 9 год.
од 8. до 11. год.

издржљивост

од 10. од 10. до 11. год. од 12. до 15. год.
(клиз (клизаање од 8.
год.)
од 12. год.
од 16. год.

од 15. до 17. год.

од 10. до 14. год.

од 18. год.
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ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА
Славко Здравковић 1, Драгослав Стојић2, Верка Проловић2, Драгана Туринић3
draganaturnic@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Ниске температуре, мраз и атмосферска загаёења, не само да су штетна за изглед објеката, већ
често доводе у опасност њихову поузданост. Различити фактори се узимају као критеријум за одреёивање
осетљивости материјала на мраз, као што су: порозност и упијање воде, запремина промена, број циклуса
замрзавања и одмрзавања. Малтери као мешавине везива, песка и воде, након постављања и процеса
везивања и очвршћавања, представљају изузетно порозне материјале, а исто важи и за бетон. Када се вода
претвара у лед, она мења своју мерну јединицу волумена из (Vω) у Vt = 1,09 Vω. Ако је бетон који није
завршио везивање изложен мразу, тај процес ће вероватно бити прекинут, а касније, када почне загревање и
крене одмрзавање бетона, биће потребно поновити вибрирање како би се поново везао и очврсао без
штетних ефектата по своју чврстоћу. Меёутим, постоје случајеви разорних ефеката смрзавања на очврсли
бетона. Све наведене стратегије треба имати на уму приликом санације.
Кључне речи: објекат, конструкција, мраз, порозност, чврстоћа

CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF BUILDINGS IN WINTER
CONDITIONS*
ABSTRACT:
Low temperatures, frost and the pollution atmospheric, are not only detrimental to the appearance of
buildings, but often put at risk their reliability. Various factors are taken as the criteria for determining the
susceptibility of materials to frost, such as: porosity and water absorption, volume changes, the number of freezing
and thawing cycles. Mortars as a mixture of binder, water and sand, after placing and undergoing bonding and
solidification processes, represent extremely porous materials, and the same holds for concrete. When the water
turns into ice, it changes its volume measure unit from (Vω) into Vt = 1.09 Vω. If the concrete that has not
completed bonding is exposed to frost, the process is likely to be suspended, and later when the warming starts,
followed by the thawing of concrete, it will need the repeated vibrating in order to bind again and harden up
without the detrimental effects on its strength. However, there are cases of devastating effects of frost on the
hardened concrete. All the mentioned strategies should be kept in mind when performing remediation.
Key words: building, construction, frost, porosity, strength

1.

INTRODUCTION

Discussing rehabilitation of the building structure in winter conditions means actually discussing
behaviour of the primary building materials (concrete, mortar, brick etc.) at the frost action. Low
temperatures and frost are not only detrimental to the appearance of buildings, but often put at risk their
reliability. At low temperatures, building materials may peal off, crumble, crack and disintegrate, i.e.
frost and ice render the materials unstable in these conditions. It has been proven in practice that porous
cavernous materials (stone, brick, mortar, roof tile, concrete and all the prefabricated materials) can be
stable but also unstable at low temperatures, depending on the composition and structure and their
environment. Various factors are taken as the criteria for determining whether a material is susceptible to
frost or not, some considering porosity and water absorption, other volumetric changes, some other the
number of freezing and thawing cycles endured by the material, etc.
Porosity and cavernousness of building materials depends on their composition and origin. They
depend on the structure of the solid material and may be very big. Porosity of materials is divided into
overall or total (volume and caverns of all the pores in a volumetric unit), open porosity which can be
determined after water absorption and closed porosity.
1

Грађевинско- архитектонски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14. Ниш1
2Грађевинско- архитектонски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14. Ниш
3
Универзитету у Нишу, Универзитетски трг бр. 2.
* Рад је финансиран средствима Министарсва за науку и технолошки развој Републике Србије
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Porosity of fired clay materials depends on the type and composition of the raw material and then
on the method of processing. It depends on the type of clay (fat, lean, calcareous…) quantity and type of
filler (sand, fireclay powder…) processing method (pressing, extrusion, hand making) quantity of water
used for preparation of clay putty, drying method and finally of the method and temperature of firing.
The total porosity of our products is: for normal solid brick 30-40%, and for the façade solid brick – 1935%.
Mortars as a mixture of binder, water and sand, after placing and undergoing bonding and
solidification processes, represent extremely porous materials, but the porosity can be modified. By an
engineered composition of ingredients and of processing and placing method, the mortar porosity can be
either increased or reduced, but cavities and pores cannot be eliminated. Each grain of cement, regardless
of its small dimensions, is porous to lesser or greater extent, as any other material. Several grains, a
certain volume (V) of cement consists not only of the volume of cavities (V 1) of grains themselves, but
also of the volume of cavities (V2) which are positioned between the individual grains of cement and the
(v0) volume of solid matter of cement, that is
V = V0 + V1 + V2 (1)
Soon after good mixing of cement and water, with hydration of cement, large changes in mixture
will occur, and a new material will be obtained, a “cement rock” with porosity of 25-40%. For the
cement of the specific gravity 3, 0, and the specific gravity in loose state 1, 2, the total porosity would be
60%. After binding and hardening of mortar, the material and the volume will change. Less compacted
mortar, even though of the same composition as the more compacted mortar, will have porosity of 48,
5%, and much less mechanical strength than that whose porosity is 29, 2%.
The same facts hold for the concrete porosity and mortar porosity. It should be emphasized that
he cement-concrete porosity may vary in a very wide range, given that very different types of concrete
are prepared and used. The concrete saturation coefficient Ku≤0, 92 is stable at frost, while practically,
rock, brick and roof tile will be stable at frost if Ku≤0, 80.
2.

WATER AS LIQUID AND WATER AS ICE

Water as liquid and water as ice greatly affects durability of building materials in general, and
particularly the durability of cavernous and porous materials, because by alternate moisturizing and
dehydration causes great changes in the structure of the material. Under the changes, the material
saturated by water for a prolonged period is prone to crumbling, pealing, cracking and total
decomposition, particularly in frost conditions. The quantity of water (Vω), whose specific gravity is
equal to one, at 0°C freezes and solidifies into ice, whose specific gravity is 0, 9, which in turn changes
the water volume thus becoming Vt=1, 09Vω, which means that after freezing the volume increases for
9%, if it can freely expand. If any volume of water would be cooled to -t°C (figure 1, point R) it would
freely increase the volume. If this expansion of ice is prevented, it would not only sustain pressure, but
would turn into water.

Fig.1.а) Ceramic material behavior Fig.1.b) Ceramic material behavior
stable at frost unstable at frost
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In diagram Fig.2. it can be seen that the ice can cause a maximum pressure of 2200 kp/cm2 when
water, that is, ice, is cooled to -22°C. The material degradation mechanism due to frost action appears
relatively simple, though the mentioned changes occur approximately in a following way:
- -cavernous and porous material is saturated by water and at temperatures below zero, ice is
created;
- -frozen water – ice increases its volume and an increased pressure occurs causing stress in
the materials and with the further lowering of temperature the pressures rise, which may
bring about the "yield" of material" and its degradation. When the ice pressure becomes so
high that the tensile stresses building up in the material are exceeded, the material must
crack and eventually disintegrate. Even though this interpretation of the material damage
causes under the action of frost appears to be simple and acceptable, it depends on a number
of different factors.
Building materials such as: stone, brick, mortars, concrete and the similar materials, increase
their volume by being in water for a prolonged period. At the moment of water freezing in a material and
by further lowering of temperature, new volumetric changes occur, in two directions: due to the
temperature drop the material is shrinking while the water transformed to ice expands, so from the
diagram (fig. 3) ”contraction temperature” during frost, conclusions could be made about stability or
instability of materials exposed to frost. The coefficient of linear expansion of ice is 51×106 while for the
brick and concrete it is 4, 5 to 11 times smaller. Professor Leman [1] has displayed in Fig.1.a) behaviour
of ceramic material stable at frost, and in the Fig.1.b), of the material unstable at frost.
The same phenomenon is perceived in concrete structures. Namely, it has been established that
mortars and concretes that are not stable at frost conditions, in the event of a protracted exposure to frost,
exhibit expanding tendency, whereas those which are stable at frost do not increase volume, but on the
contrary, contract.
In the diagram in Fig.2 it can be seen that the pressures exerted by ice on the obstacles in its way
of expanding can be far higher than the strengths of solid capillary structure materials used in
engineering, thus the material is not capable of withstanding the pressures, resulting in degradation of
material due to the action of ice.

Fig.2. Diagram of dependency of pressure on the ice temperature

Therefore, for each material, depending on its structure, there will be a certain amount of water,
"critical quantity of water” which will cause material degradation at a certain freezing temperature. To
what extent different materials will resist the destructive action of frozen water depends, undoubtedly, on
the mechanical properties of the material. Tensile strength (βz) and compressive strength (βp), as well as
the elasticity modulus (Е), can indicate whether the changes occurred in the structure of the material or
not. The materials should demonstrate even less strength after the cycles of freezing and thawing, thus in
the evaluation of stability of a material very frequently a coefficient of resistance to frost is used, which
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is determined by the ratio of the material compressive strength in dry state (βρ) and the same strength
after the freezing and thawing cycles (βρ'').
Methods applied for determining the stability of materials at frost action, are very long, and the
results obtained do not correspond the best with the phenomena encountered in engineering practice [1].
3.

INFLUENCE OF FROST ON FRESH AND HARDENED CONCRETE

Before the detrimental effects of freezing and thawing on hardened concrete are discussed, and
which give rise to the major stability problems, the action of frost on fresh concrete will be considered. If
the concrete that has not completed bonding is exposed to frost, an effect will take place, that is
somewhat similar to that when the water-saturated soil is frozen and thus is swelling, as water will
increase its volume as it transforms into ice, as has already been said. But, apart from that, when water is
frozen, it cannot partake in the chemical reactions, which retards and delays the binding and hardening
processes in concrete. This implies that if concrete is frozen immediately after it has been produced and
placed, it will not be bound, thus there will be no paste which will sustain destruction due to frost action.
For as long as the frost is continuing the bonding process of cement will be suspended, and later when
the warming starts, followed by the thawing of concrete, it will need the repeated vibrating in order to
bind again and harden up without the detrimental effects on its strength. In the event the concrete is not
vibrated after the thawing, it would bind and harden in its present state, and since ice has larger volume
than water, the concrete would be full of pores, which would have very poor effects on its strength.
Repeated vibrating after the concrete thawing completely rectifies this potential flaw, and perfectly good
concrete is obtained. If the concrete has frozen after the binding has been finished, and still has not
acquired the adequate strength, expansion due to ice build up can result in its damage, and in the
irretrievable loss of strength. If concrete has acquired the permissible strength prior to freezing, it can
resist the freezing effects, not only by being able to sustain the ice pressure, but because at the time the
quantity of free water will be greatly reduced, as its considerable portion will be in the concrete hydration
process, and because a great deal will have already been distributed in the gel pores, where its freezing is
prevented. However, it is difficult to determine when such state will be achieved. Generally speaking,
risk of frost damage to concrete lowers with the progress of hydration, and with the strength of concrete
at the moment of freezing from 5 to 14 MN/m2). A considerable decrease in the rate of swelling is noted
as early as after 24 hours, so it is very advisable to protect concrete from frost at least in this initial
period. If the concrete has frozen after the binding has been finished, and still has not acquired the
adequate strength, expansion due to ice build up can result in its damage. If the concrete acquires the
sufficient strength prior to freezing, it can resist the frost effects. However, it is difficult to determine
when such state will be reached, as binding of cement (Fig. 3) and its hardening depends on the ambient
temperature prior to freezing. Generally speaking, risk of frost damage to concrete lowers with the
progress of hydration, and with the strength of concrete at the moment of freezing.
It is important when the first cycle of freezing began, but the action of cyclic freezing –thawing
is much more destructive than the action of long-term frost – without thawing, so several cycles can
destroy concrete kept before that at the temperature of 20°C. In order to avoid the unfavourable
consequences of frost action on a fresh concrete, certain precautions must be taken.

Fig.3. Setting time of ordinary portland cement at different temperatures, reduced the setting time at 15 º C

Primarily, water should be warmed to 60-80°C, providing that any contact between cement and
hot water is prevented. If water warming cannot produce sufficient temperature of concrete mixture, then

562

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

the aggregate is warmed up to 52°C. The temperature of finished concrete must be calculated in advance,
because if the mixture turned out excessively hot, it would have adverse effects on concrete strength.
Certain acceleration admixtures can be used (for instance potassium chloride). The most favourable
temperatures for concrete binding are 7-21°C, and it is important that its temperature does not drop
below 10°C in the course of three days upon placing. The most favourable temperatures are those up to
21°C, and that the adequate temperature (depending on the type of cement) is present as long as possible.
If the concrete completed binding prior to the onset of frost, and gained certain strength, hydration will
proceed in the non-frozen cavities as low as to -4°C, and perhaps below that [3].
In practice many precautions should be taken when concrete is placed at frost, and concrete
should not be cast into the formwork having the ice crust. Concrete is maintained after it has been placed
by covering over, in order to protect it from the cold atmosphere, and if possible the space around
concrete is enclosed and, if possible, heated. Action of frost is aggravated in high or icy winds, whereas
snow acts as thermal insulation, and constitutes a protective layer over concrete.
Freezing is a gradual process, partially because frost gradually penetrates into the depth of
concrete mass, and in part because the percentage of dissoluble alkali in still unfrozen water rises, and
eventually, because the freezing point depends on dimensions of water-filled cavities. The question is
what the critical limit of concrete water saturation is? A closed vessel, filled up to 91, 7% of its capacity
with water, and left to frost, will be completely filled with ice and brought on the brink of bursting due to
pressure. This, however, is not the case with a porous body, where critical saturation depends on the size
of the body, its homogeneity and the rate of freezing, where it does not have a critical point of saturation.
In the concretes with W/C factor below 0, 45 the dominant influence is exerted by inadequate
hydration. Effects of water/cement factor on the concrete resistance to frost when suction of air has been
applied can be seen from the figure 4, is based on the tests with concrete cured in water for 14 days,
which then was exposed for 76 days to the air of the 50% of relative humidity, prior to being exposed to
freezing and thawing cycles. These results refer to the plain concrete.

Fig.4. The influence of water cement ratio W / C on the resistance of concrete to frost action, guarded 14 days in
the humidity, and then another 76 days on the air, relative humidity 50%

The influence of intensive hydration is exerted by reducing the quantity of water, susceptible to
freezing in the tests. The temperatures at which freezing of the capillary water begins, have the following
order: after three days is -1°C, after 7 days -3°C, and after 28 days -5°C. Susceptibility of concrete to
destruction by frost, because of aggregates or cement sand can be determined by testing the sample by
cooling, in the range of expected freezing temperatures and by measuring the change of volume: namely,
the concrete stable at frost will shrink, because water will, via osmosis, be evacuated from the capillaries
in the test through air bubbles, while the concrete susceptible to destruction will expand, as may be seen
in the figure 5. Vudvien proved that the test with one cycle is very useful.
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Fig.5. Volume change of concrete resistant to frost and susceptible of concrete in cooling

In order to reduce the danger of destructive action of frost, it is very important that the concrete
is well compacted and impermeable, so aggregates which do not guarantee good compaction should be
avoided. Susceptibility of concrete to destruction by frost, because of aggregates or cement sand can be
determined by testing the sample by cooling, in the range of expected freezing temperatures and by
measuring the change of volume. This means that the reliable data can be attained only by testing the
concrete resistance to frost, on the specimens or in situ.
4.

CONCLUSION

Water as liquid and water as ice greatly affects durability of building materials in general, and
particularly the durability of cavernous and porous materials, which is mostly true for the most important
building materials. Alternate moistening and drying causes great changes in the structure of the material
and promotes crumbling, pealing, cracking and total decomposition, particularly in frost conditions.
Concrete as a mixture of aggregate, water and cement, after mixing, placing binding and
hardening, represents an extremely porous material in a wide range, given that very different types of
concrete are mixed and used. Compact concrete is that of high mechanical strength and low porosity
(2÷15%), whereas low-strength concretes have porosity of up to 90%. The same facts hold for the
concrete porosity and mortar porosity. The total porosity of our solid bricks is 30-40%, and of the façade
solid brick – 19-35%. In the diagram in fig. 1 it can be seen that the ice of interest to, can cause a
maximum pressure of 2200 kp/cm2 when water, that is, ice, is cooled to -22°C. When the ice pressure
becomes so high that the tensile stresses building up in the material are exceeded, the material must crack
and eventually disintegrate, because the coefficient of linear expansion of ice is 51x106 whereas for brick
and concrete it is 4, 5 to 11 times lower. Namely, it has been established that mortars and concretes that
are not stable at frost conditions, in the event of a protracted exposure to frost, exhibit expanding
tendency, whereas those which are stable at frost do not increase volume, but on the contrary, contract.
Therefore, for each material, depending on its structure, there will be a certain amount of water, "critical
quantity of water” which will cause material degradation at a certain freezing temperature. To what
extent different materials will resist the destructive action of frozen water depends, on the mechanical
properties of the material. The methods applied for determining the stability of materials at frost action
do not correspond the best with the phenomena encountered in engineering practice [1].
If concrete that has not completed binding is exposed to frost, it will increase its volume. Water
that is frozen, cannot partake in the chemical reactions, which retards and delays the binding and
hardening processes in concrete. The bonding process of cement will be suspended, and later when the
warming starts, followed by the thawing of concrete, it will need the repeated vibrating in order to bind
again and harden up without the detrimental effects on its strength. Generally speaking, risk of frost
damage to concrete lowers with the progress of hydration, and with the strength of concrete at the
moment of freezing (from 5 to 14 MN/m2). If the concrete completed binding prior to the onset of frost,
and gained certain strength, hydration will proceed in the non-frozen cavities as low as to -4°C, and
perhaps below that [3]. Freezing is a gradual process and the freezing point depends on the dimensions of
the cavity filled with water, so frost can act on the hardened concrete, that is even after 28 days if the
temperature is below -5 °C. It should be noted that the volume of water (Vω) is one and the volume of
ice is Vt = 1.09 Vω. In order to reduce the danger of destructive action of frost, it is very important that
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the concrete is well compacted and impermeable, so aggregates which do not guarantee good compaction
should be avoided. Susceptibility of concrete to destruction by frost, because of aggregates or cement
paste can be determined by testing.
All the mentioned strategies should be kept in mind when performing remediation in winter, that
is, frost conditions.
5.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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КРАЉЕВАЧКИ ЗЕМЉОТРЕС И МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ НА
ПОТРЕСОМ ЗАХВАЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
Славко Здравковић1, Томислав Игић2, Драгана Турнић3
draganaturnic@yahoo.com
РЕЗИМЕ:
У ноћи 3. 11. 2010. године, Краљево и околину погодио је земљотрес јачине 5, 4 степена Рихтерове
скале. Материјална штета је велика, преко 16 000 објеката је оштећено од којих вероватно преко хиљаду
треба порушити (процена је још у току), а остале је, мање или више потребно санирати. Након указивања
прве помоћи на целокупно угроженом подручју приступило се јединственој методологији за процену штете
тј., утврёивању категорије и степена оштећења стамбених објеката и налаза стручне комисије. Након тога,
како је у раду показано, треба приступити санацији, ојачању и реконструкцији оштећених објеката (неке
порушити) и изградњи нових. Посебна пажња је посвећена санацији и изградњи индивидуалних зиданих
зграда пошто је таквих објеката највише на сеоском подручју, које је највише страдало. Указано је на
поштовање Правилника о изградњи објеката високоградње у сеизмичким подручјима и Правилника о
санацији и ојачању објеката високоградње оштећених земљотресом.
Кључне речи: земљотрес, магнитуда, објекат, санација, ојачање, тло.

KRALJEVO EARTHQUAKE AND THE NECESSARY MEASURES TO BE TAKEN IN
THE AFFECTED AREA
ABSTRACT:
In the night of 3rd November 2010, the city of Kraljevo and the surrounding area was hit by an earthquake
measuring 5.4 degrees of magnitude on the Richter scale. Material damage is huge, as over 16 000 buildings were
damaged, over a thousand of which need to be completely pulled down (assessment still in progress), while the
remaining ones need repair. After providing first aid to the entire affected area, the usual methodology for damage
assessment was applied, i.e., determining the category and degree of damage of the residential buildings and expert
committee findings. Thereafter, as shown in the paper, rehabilitation should follow, comprising strengthening and
reconstruction of damaged facilities (as well as pulling down some of them) and building of new ones. Special
attention is paid to the rehabilitation and construction of the individual buildings of masonry structures, since the
majority of them are located in the rural areas, which suffered the greatest damage. The necessity for compliance
with Regulations for building construction in seismic areas and the Regulations on the rehabilitation and
strengthening of the earthquake damaged buildings was pointed to.
Key words: earthquake, magnitude, building, repair, reinforcement, soil.

1.

INTRODUCTION

Every year devices (seismoscopes) record about a million earthquakes on Earth. Around
thousand of them cause material damage and human casualties. Three strong earthquakes that shook
China in 1556, 1920 and 1976 solely caused 1 700 000 human casualties.
On the April 15th, 1979, strong earthquake occurred at the Montenegro coast. The shake of such
strength, 7 degrees of the Richter scale, had not been recorded in former Yugoslavia for past 100 years. It
was stronger than one in Skopje (6.1º) of July 26th 1963. In the year of 1980, the earthquake hit places in
Kopaonik mountain area and caused great material damages. The earthquake of 30th September 1998,
with magnitude of 5, 7º and intensity of VIII degrees, on Maljen mountain (earthquake in Mionica),
caused great material damage.
During the night, at 01:55:03 on 3rd November 2010, earthquake in Kraljevo of 5.4 degrees by
Richter happened. Material damage in the Kraljevo city, and even more in surrounding villages, is huge,

1Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14. Ниш
2Грађевинско- архитектонски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14. Ниш
3Универзитет у Нишу, Универзитетски трг бр. 2.
* Рад је финансиран средствима Министарсва за науку и технолошки развој Републике Србије
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over 16000 objects were damaged, and probably more than 1000 are to be pull down (assessment is
pending), and the remaining ones are to be rehabilitated to a certain degree. There were two casualties.
Therefore, since the big earthquake of Svilajnac in 1893 to these days a great number of
earthquakes happened in Serbia, and epicenters of the greatest ones were in Vitina 1921, Lazarevac 1923,
Rudnik 1927, Krusevac 1972, Kopaonik 1980, 1982 and Mionica 1998, 1999. Earthquakes happen along
rifts and their intensity depends a great deal on soil characteristics.
After the earthquake happens, depending on the number of casualties and amount of material
damage, organization of life in special conditions and circumstances should be provided. It is rarely easy
or simple and it largely depends on the intensity and strength or magnitude of earthquake. Clearly, at
first, aid should be given to the wounded and injured, and people should be salvaged from ruins, and
after that provide them shelters. After aiding the people on the complete affected area, the community
should employ a uniform methodology for assessment of damage caused by natural disasters such as
earthquake, flood and other huge accidents. The aim of damage assessment is to obtain the kind and size
of damage displayed in natural and value indicators, by territories, facilities and other properties, then by
time and causes of damage, for individual users and owners of properties. For every area (municipality,
region etc.) affected by destruction, expert teams should be organized promptly, with a task to make a
report on the situation as fast as possible, to be submitted to a competent authority, so the amount of
damage could be identified. Such report must contain data on the damage organized by categories
(population, properties, structures by type and purpose etc.) as well as by intensity of damage manifested.
Overview of large territories or a great number of structures, in the shortest period possible requires
engagement and simultaneous work of a large number of teams, and results in team suggestions about
further action (demolition, conservation, rehabilitation) and assessment of the degree of marked damage
(light, medium, heavy).
For such detailed overview, committees of experts are being formed, to produce design
documents for rehabilitation. Those committees have to be supplied with design documents according to
which the facility was built (if there are such documents) and check if the building matches the static
calculation. During the engagement of those teams in some cases the removing of mortar layer from the
walls should be required so as to determine whether the construction is damaged or only the mortar is
cracked. Also, they should find if cracked concrete caused some greater damage and deformations in
reinforcement, and whether cracks display the actual degree of damage and deformations, that is if visual
impression corresponds to real status of construction after the sustained concussion.
The teams give description of damage by categories, from the first one where the buildings with
minor damage are, to the sixth category where we find buildings whose structural system is destroyed or
are totally ruined. Alongside of recording, teams should perform a photo recording of facilities. Prior to
the start of photo recording of each facility the paper with address (street and number) of facility and
with a name of owner should be written and photographed.
During the work of such team, the sketches of every room are being made and the damage of
some constructive elements is being displayed in a graphical manner, so that can be put into damage
report which represents the basis for preparation of rehabilitation project. In such report those expert
teams have to, according to insight into the original project, record the deficiency in constructed structure
construction, and determine deviation from static calculation. Expert teams have to check the status of
installations and the adopted arrangement (if there is any). Also the wider surrounding of the facility
should be checked for the presence of possible deformations (settling or cracks, etc.) which need not be
necessarily local. In the record, those changes that can indirectly and in a longer period negatively
influence the stability of facility of which rehabilitation is prepared, should be underlined.
2. REHABILITATION, STRENGTHENING AND RECONSTRUCTION OF THE
FACILITIES
According to article 3 of Rulebook [7], rehabilitation and damage of facilities and elements of
construction include: 1) columns, beams and walls of reinforced concrete constructions damaged due to
excess of transversal load, that is bending moments, as well as due to overload of adhesion between
concrete and steel and insufficient anchorage; 2) bearing walls in masonry constructions; 3) non-bearing
elements in facilities damaged due to excess of relative displacement of structure, and every other
element of the facility.
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Rehabilitation, that is, strengthening of the structure made of reinforced concrete is performed
primarily by rehabilitation of existing constructive system without changing dimensions of the elements
and deformational characteristics of the system. If sufficient seismic safety cannot be provided in that
way, rehabilitation, i.e. strengthening is performed by introducing the new constructive elements into the
basic system: reinforced concrete walls, cores, new columns, beams and new foundations, as well as
strengthening of existing constructive elements by enlargement of their dimensions.
Rehabilitation and strengthening of masonry constructions is performed by: 1) strengthening and
rehabilitation of existing bearing system; 2) strengthening and rebuilding of some walls in the structural
construction; 3) introducing the new walls in the basic system of construction; 4) connecting of the wall
structure at the level of floor slabs.
Article 19. says: „brick constructions and various kinds of blocks are strengthened by: 1)
grouting of the cracks with mortar emulsion; 2) cladding the walls on one or both sides with
reinforcement and cement mortar layer 3 to 5cm thick, where the reinforcement is anchored to a
previously cleaned wall with fugues and cracks opened to be filled through the entire wall thickness; 3)
introducing of vertical and horizontal ring beam along with grouting of cracks (that can be done with
suitable epoxy resin); 4) pre-stressing of walls, with previous grouting of cracks with cement emulsion or
epoxy resin.
If there is damage and wall displacement, they must be rebuilt with the same material of better
quality, or must be reinforced, i.e. strengthen with ring beams.
Article 21 stipulates: on the walls strengthened by claddings of reinforced concrete a new layer
of concrete 3-5cm thick is added, type MB 30, while cladding is reinforced vertically and horizontally as
follows: 1) at least 0, 05% of overall horizontal surface of the wall with cladding; 2) at the ends of the
wall on length that is 1/10 of the length of horizontal section of the wall, reinforcement is grouped,
covering the surface area of minimum 0, 05% of total horizontal area of the wall. This reinforcement is
passed through floor slabs and anchored in the foundation structure ; 3) section of total vertical
reinforcement must not be smaller than 0, 15% of total horizontal area of the wall; 4) horizontal area in
claddings, calculated for 1m of height, must not be smaller than 0, 1% of total thickness of the wall; 5)
reinforcement set is anchored to a previously cleaned and well prepared wall.
While calculating the stresses, the thickness of basic wall enlarged with a thickness of cladding is
used for a wall thickness, as well as for calculating the rigidity. Article 22 stipulates: „damaged fillings in
walls and facilities (diagonal cracks, local crumbling in the angles, deviation of the plane) are
rehabilitated by rebuilding.“
Rehabilitation and reinforcement of foundation construction is performed in cases of: 1)
excessive settlement; 2) damaging of foundation structure due to overloading by momentum of
transversal and axial forces; 3) changing the construction of facility.
Article 25: rehabilitation and strengthening of foundation structure is performed by: 1)
strengthening of existing foundation structure; 2) introducing the new foundations under the new, added
structural elements in the facility; 3) connecting and strengthening of existing foundation structure, i.e.
changing of the foundation system; 4) improving of geomechanical characteristics of soil.
The works on rehabilitation and reconstruction of facilities greatly differ from works on building
of new ones, mostly because the work will occur in the existing structure with existing design
documents, but with unknown degrees of damage and deformations.
While during surveying of damaged structure it is determined that quality of certain parts of the
construction is not on the level prescribed or some parts are worn out due to bad maintenance or material
quality, it should be entered in the report that such parts should be replaced even if not damaged. For this
reason the commission must be an expert body that should consider the consequences of resulting
situation and in most authoritative manner indicate the required measures of rehabilitation and correction
of insufficiencies.
After the list of priorities is adopted regarding the rehabilitation of some groups of structures, it
is necessary to conduct the works on protection from atmospheric effects, caving in or occurrence of
greater deformations till the commencement of rehabilitation of those structures that will be rehabilitated
at a later date. Such protection of facilities is needed because the afterwards shakes could lead to
consequent caving in or ruining of the structures designated for rehabilitation. When dealing with
masonry structures one should be aware that during the supporting of one part of the structure, setting the
wedges could provoke dislocation and enlargement of the cracks on neighboring parts of facility, with
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consequences that can not be foreseen, so it is necessary to set the glass panels on many places on the
ground floor of the structure. Those are placed in order to gather enough data regarding the behavior of
the facility before rehabilitation or during the phase of rehabilitation works. The cracks in walls or
concrete elements are bridged by glass panel, preparatory works for their installation is displayed on
figure 1.

Fig.1.

Every panel is marked with a number and in case that one or more of them crack, instantly the
new one is set instead, and the day of setting is written in the protocol, and place near the number is
marked with a dash.
The complexity of organizing parallel work of various teams with simultaneous unusual
sequence of work phases (demolition, sidewise supporting, glazing, concreting etc.) requires additional
efforts but provides possibility to realize rehabilitation faster. Rehabilitation should provide static and
physical continuity of structural elements, and that can be achieved only by providing conditions under
which the newly used material becomes an integral part of the rehabilitated part of facility. If
characteristics of used material are “stronger” or “weaker” then required cooperation on contact of new
and old will not be provided and the rehabilitated element will not perform in full capacity its static
function.
Very frequently, before damage assessment is finished or just after finishing, the earthquake of
high intensity strikes again the same location and causes new destruction, making it necessary to include
the new damage into the final report. Hereinafter in the Rulebook (No. 27/87), methodological guidance
is given so one should know how to perform assessment in the case of a repeated earthquake.
3.

BUILDING AND REHABILITATION OF MASONRY FACILITIES

By performing a detailed analysis of damage and destruction of facilities a conclusion is made
that in most cases the main reason for that is an inadequate design, i.e. neglecting of the constructive
principles (regulations), poor building workmanship and incorporating materials of inadequate
characteristics.
The start and legitimating of rules for building in seismic areas in almost all of the countries in
the world, is unfortunately related to some tragedy caused by earthquakes. The catastrophe in Skopje
disturbed not only expert community and public in Yugoslavia but caused interest in wide circle of
experts in the world so the Institute for earthquake engineering and engineering seismology (UNESCO)
was established, and temporary Yugoslav regulations were proclaimed in 1964.
In the opinion of experts who deal with aseismic engineering, and based on earthquakes that
happened and theoretical and experimental researches, if the materials for building were analyzed for
seismic areas, the walls of bricks and mortar should be among last options. Unfortunately brick is the
most common building material in our country, especially in villages and its application must be
considered. Even the old builders knew that elements of masonry constructions (walls, columns, arches,
vaults) have the great bearing capacity if stressed by pressure, but are very sensitive to external loads
causing shearing. Structures exposed to earthquake are impossible to direct to react only on pressure.
Because of their great rigidity, i.e. small deformations and considerable own weight the masonry
buildings attract strong seismic forces, and because of small ductility, toughness and dampening being
incapable of accepting and transferring them, are destroyed mainly by shear stress.
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According to the standing Rulebook [9], the basic system of masonry structures are bearing walls
in both orthogonal directions of the facility enlarged in the level of rigid floor slabs by horizontal ring
beams. Masonry structures, according to this Rulebook are: 1) plane masonry constructions, 2) masonry
constructions with vertical ring beams and 3) reinforced masonry constructions.
Article 112 stipulates that if masonry constructions are not calculated for seismic influences, they
have to be built according to this Rulebook. The number of floors allowed, regardless of the structural
system is limited to P+1 for VIII degree of seismicity, where Kraljevo and suroundings belong, i.e. area
hit by earthquake.
The brick walls or clay blocks and other materials must be connected between themselves by a
compo of strength M25 minimum; floor slabs must be rigid in their plane. They are built as monolith
slabs of reinforced concrete or as prefab ceilings with compressed slab at least 4 cm thick reinforced at
least with f6mm/25cm in two orthogonal directions. The floor slabs must be connected with all bearing
connecting walls. The bearing and connecting walls are those thick d≥19cm. It is not allowed to
implement mixed systems, i.e. to make the lower part of the structure of reinforced concrete and upper of
bearing walls. Also it is not allowed to use pure cement mortar. During earthquake roof constructions
displaced even fell off of buildings if they were not connected with the structure of the building.
In accordance with the article 91 the Rulebook defines the walls strengthened with vertical ring
beams as masonry structure with vertical ring beams (articles 98, 100 and 101). Vertical ring beams are
constructed obligatorily after building brickwork by using the stretcher bond. Their section must be equal
to wall thickness but not less than 19/19cm, and they are positioned on all the corners of the structures, at
places of convergence of bearing walls as well as on the free ends of the walls whose thickness is
d≥19cm, and their spacing must not be larger than 5, 0m. Horizontal ring beams are applied obligatory
on all the walls with thickness d≥19cm, and have to be equal to wall thickness (exceptionally they can be
narrower for 5cm for thermal insulation). The height of ring beams must be at least 20cm, but not less
than floor slab height. Vertical ring beams are reinforced with minimum 4f14mm and horizontal ring
beams with 4f12mm. Reinforcement in ring beams is determined by calculation. The calculation of
changing the wall panel by an equivalent diagonal is allowed. As for transversal reinforcement, i.e.
haunches, the articles 60 and 62 regarding the frame constructions stipulate that: distance of transversal
reinforcement in beam supports must not be bigger than 20cm, while near the nodes, at the length of 0, 2
of the span, distance between haunches is to be halved. Closing of haunches is performed by overlapping
along the whole length of the shorter side. Spacing of transversal reinforcement –haunches in columns
must not be larger than 15cm, while near nodes, at a length which is equal to the highest of the following
values: 1) 1, 5 times bigger dimensions than cross section, 2) 1/6 of the height of the column, 3) 50cm,
spacing of haunches is halved. Haunches in columns are closed by lap along the whole length of shorter
side. Concrete wrapped by haunches prevents lateral buckling of compressed reinforcement and can
accept significant lateral stresses, especially in the phase of plasticization, which means that ductility and
toughness are getting significantly bigger, which has a great importance at seismic loads. Nodes are
places where the stresses are the highest and often because of complexity of construction (haunches are
placed) the weakest places.
The mentioned conditions should be observed during rehabilitation. If the walls are bearing, and
sustained minor damage like scratches and cracks, than such walls are worth rehabilitating without
rebuilding, and in that case the whole area around the crack is gouged deeply and the very crack is
cleaned and after that the new mortar is applied, or grouting along the whole length of the crack is
applied. If cracks are bigger and there is X crack on the wall, besides already mentioned methods the
replacement and incorporation of „dowels” of new bricks is applied, or the concrete is placed in centre of
„X“. In the cases when the strengthening of the walls is needed whose thickness is 7 or 12cm, then the
mortar from both sides of such walls is removed and then belted with reinforcement (most frequently
appropriate grids) and after that rendered by compo. When strengthening the thicker walls (d≥25cm), the
stronger grids should be used or grids should be made from reinforcing bars ≥f6mm on the spot and
torcreted to the thickness of 3 to 5cm. Before setting the grid it is obligatory to gouge deeply the whole
area of the wall and with a water jet or by blowing remove all the dust. Grids are anchored with f8 or
f10mm through the wall, at approximately 1m distance, along the height and width of the wall. The place
of penetration of the anchor through the wall should be well filled with mortar .
The Rulebook [9] (31/81) prescribes that when the structure was built before regulations of
building in seismic areas, during rehabilitation vertical ring beams on must be incorporated on the
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corners of facility and on the locations where the bearing walls from different direction are connected. If
those ring beams are incorporated in the walls during rebuilding then the space for their reinforcement is
left. If they are incorporated into parts of the facility that are not rebuilt then existing walls must be
carefully prepared and provide the space for new concrete elements. Often walls, in witch the vertical
ring beams have to be incorporated, are in good conditions so making space would damage their
structure so it is better to incorporate vertical strengthening by making smaller incision depth around 10
cm vertically on the wall, and then reinforcement of bigger cross section than foreseen (f16mm) is set
into them and the bars are connected by anchors f16mm at every 70cm of height. When we find that such
connection is not compensatory enough for classical vertical ring beam and we do not want to damage
the wall connections by gouging along the whole wall then along the vertical direction of ring beam we
add the thin grid of reinforcement 1-1, 5m wide and torcrete it together with reinforcement of vertical
ring beam. Where greater load is expected, two reinforcement grids can be used in a wider area of up to
1, 5m.
In many cases during rehabilitation of older structures, horizontal ring beams must be
incorporated. That incorporating is performed as follows: on the height of the floor slab along the façade
the wall is gouged to the depth of 10 to 15cm and in that groove the reinforcement of f12mm is set. The
cross sections of such ring beams are usually 15×30cm or 40cm. At every 7-8m (or less), depending on
location of transversal bonds in the facility, that new made ring beam is connected by transversal
stiffening.
In cases when corners of the facility are not rebuilt, but they should be strengthened, then corner
of facility is belted by system of thin grids 1, 5-2m wide. Clearly the wall needs to be grooved deeply
before setting the grid and torcreting. Chimneys on masonry structures may represent big danger during
the quake. Regarding the ceilings, static checks often show that they are too “soft” for accepting and
conveying of horizontal forces, so they should be replaced totally or strengthened in some rooms. Gable
walls of many facilities very often represents unsecured place above the line of horizontal ring beam so
they break and fall down. Rehabilitation is performed depending on the span, i.e. inclination.
When it comes to older facilities and especially ground floor structures (there are many of them
near Kraljevo), often there is no horizontal ring beam so during rehabilitation a new one must be built.
That ring beam is incorporated by supporting the roof construction and removing a few lines of bricks of
the parapet. If there is no parapet the roof construction is lifted by presses and under it the ring beam is
made and if that is not possible, then the ring beam is partly grooved into the top of the wall along the
periphery of the structure, and the other part is connected by reinforced concrete braces.
If reinforced concrete columns are badly damaged, they are reinforced by incorporating new
bars, connected by haunches with old ones and then the column is concreted. If there are minor cracks in
the column they can be grouted and if the cracks are larger, they could be rehabilitated by grooving the
damaged material or column can be “blended” into the new structure. If the column sustained bigger
damage on its top, and when part of beam is damaged, it is often required to clean the whole part from
crumbled concrete, remove very deformed parts of reinforcement and incorporate new additional bars
and provide earlier static conditions by widening top of the column. Foundation footing can be damaged
either by system of cracks or by breaking off parts of the foot but often feet sustained damage because
they were smaller than necessary. During rehabilitation of damaged part of foundation the broken parts
should be removed as well as the parts which show grooves, that disconnect the joints with entire
building. When rehabilitation is performed by concreting under them in order to enlarge the foundation
footing, then undermining is performed in lamellae which should not be longer than 1m. If construction
of new strengthening elements is planned during the rehabilitation (vertical ring beams, reinforced
concrete bearing wall, etc.) then sufficient quantity of reinforcement, anchors length and sufficient
overlap of some bars must be provided during concreting of the foundations.
4.

CONCLUSION

During the earthquake of 3rd September 2010, in Kraljevo, whose magnitude was M=5, 4
degrees on Richter scale around 16 000 facilities were damaged, and some needed to be pulled down,
some rehabilitated and strengthened. After immediate given aid started the determining of categories and
degrees of damage of facilities damaged. After using the uniform methodology for damage assessment
[4] application for funds of solidarity started, and then comes rehabilitation strengthening and building of
new facilities according to Rulebook [7] where detailed guidance can be found for renovation of all basic

571

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

elements of facilities. Since rehabilitation and strengthening represents very serious and responsible task,
in the Rulebook reliable possibilities are listed so the facilities not only damaged by earthquake but those
non seismically built could be rehabilitated in such manner so they could safely withstand the strongest
foreseeable earthquake on the seismic area (VIII degree of seismic intensity). According to Rulebook [9],
construction of masonry structures was specially treated and in particular facilities of R+1 flooring which
do not require calculating on seismic influence, but only guidance from the Rulebook. The most
important articles of this Rulebook regarding the building of such facilities were quoted partially or
totally. Special attention was dedicated to plain masonry constructions and masonry constructions with
vertical ring beams. The articles of both Rulebooks were explained with special attention regarding
details of rehabilitation, strengthening and building. Also the great importance of transversal
reinforcement was pointed out, i.e. importance of haunches whose cross section and disposition can
improve a great deal of ductility and toughness especially in the phase of plasticizing, what is of great
importance for seismic loads. Concrete in columns belted by haunches connects longitudinal
reinforcement, prevents boundary deformations and prevents buckling of reinforcement.
Connecting of vertical and horizontal ring beams, as well as connecting of bearing and
connecting walls with the slab floors is of great importance for non seismic behavior of the whole facility
as well as of its parts. Designing and rehabilitation of foundation must be treated with special attention,
because earthquake energy of enters the facility through them so they can be the cause of damaging the
facility along with soil characteristics. Columns, walls, floor slabs (ceilings), girders and chimneys and
gable parapets are also dangerous in the moment of quake because by their destruction ruining they can
endanger the floor slabs or neighboring facilities and passers.
5.
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[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
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OHSAS – РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА У
ВИСОКОШКОЛСКИM УСТАНОВАMA
Биљана Гемовић1
gemovic@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ:
Увоёење стандарда SRPS ISO 9001 и OHSAS 18001 обзиром на досадашња искуства у раду са
студентима на високошколским установама је од врло великог значаја због могућих последица по здравље
младих особа тек стасалих за рад у привреди. Приступ који обухвата обуку и уреёивање понашања
студената још у фази школовања створиће предуслов за смањење трошкова школовања и смањење
трошкова производње због мањег утрошка средстава за лечење и могућих трошкова уништавања опреме.
У раду је приказано шта треба да обухвати процедура за реаговање у ванредним ситуацијама за
Високошколске установе.
Кључне речи: OHSAS, стандард, ванредна ситуација,

OHSAS - REACTING IN CASE OF EMERGENCY IN AN INSTITUTION
ABSTRACT
The introduction of standards ISO 9001 and OHSAS 18001 considering experiences in working with
students at higher education institutions is of fundamental importance because of the possible consequences to the
health of young people who are yet to begin their careers. The approach that includes training and directing of
behavior of students in the stage of education will create a precondition for reducing the cost of education and
reduction in production costs due to lower expenditure of funds for treatment and costs due to possible destruction
of equipment.
The paper describes what procedures to include for emergency response for higher education institutions.
Key words: OHSAS, standard, emergency

1. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И
БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ
Стандард OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment System) развијен
је као алат који омогућава процену и сертификацију на подручју заштите здравља и сигурности на
раду.
OHSAS стандарди за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду служе да
високошколским установама обезбеде елементе ефективног система управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду (OH&S) који се могу интегрисати са осталим управљачким
захтевима како би се организацијама помогло да достигну OH&S и економске циљеве.
Овим OHSAS стандардом се утврёују захтеви за систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду који треба да омогући организацији да развије и примени политику и
циљеве који узимају у обзир законске захтеве као и информације о OH&S ризицима.
Овакав систем омогућава високошколској установи да успостави политику заштите
здравља и безбедности на раду, да успостави циљеве и процесе којим остварује приврженост
политици, да предузме мере када је потребно да унапреди свој учинак и да прикаже усаглашеност
система са захтевима овог OHSAS стандарда.
Свеобухватни циљ овог OHSAS стандарда је да подржи и промовише добре OH&S праксе,
у складу са друштвено-економским потребама
2.

OH&S ПОЛИТИКА

Највише руководство високошколских установа мора да утврди и да ауторизује OH&S
организације и да обезбеди да у оквиру подручја примене OH&S система управљања .
1

Висока Техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад, Србија
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Политика заштите здравља и безбедности на раду поставља циљеве заштите здравља и
безбедности на раду за одговорности везане за заштиту здравља и безбедност на раду и
перформансе које су неопходне у читавој високошколској установи. Она демонстрира формалну
опредељеност организације, посебно врховног руководства високошколске установе, у односу на
добро руковоёење системом управљања заститом здравља и безбедношћу на раду.
Документована изјава о политици застите здравља и безбедности на раду би требало да
буде креирана и одобрена од стране врховног руководства високошколске установе.
2.1 Циљеви и програми
Високошколска установа мора да успостави, примени и одржава документоване ОХ&С
циљеве у одговарајућим функцијама и нивоима у оквиру установе.
Циљеви морају бити мерљиви где је то могуће и усклаёени са OH&S политиком,
укључујући приврженост превенцији повреда и нарушавања здравља, усаглашености са
одговарајућим законским и другим захтевима са којима се високошколска установа усагласила и
сталном побољшавању.
При утврёивању и преиспитивању циљева, високошколска установа мора да разматра
своје законске и друге обавезе са којима се сагласила, и OH&S ризике.Такоёе, мора размотрити и
своје технолошке опције, финансијске, оперативне и пословне захтеве и становишта
заинтересованих страна.
Програм(и) као минимум мора(ју) да садрже:
a) одреёивање одговорности и овлашћења за постизање циљева за одговарајуће функције
и нивое у организацији; и
b) средства и временски оквир у којем ови циљеви треба да буду остварени.
Програм(и) се морају преиспитивати у редовним и планираним интервалима и по потреби
кориговати на начин да би се обезбедло постизање циљева.
2.2. Компетентност, обука и свест
Високошколска установа мора да обезбеди да било која 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 мора да одржава
одговарајуће записе о томе.
Особље (професори, лаборанти и остали запослени) мора бити компетентно за обављање
задатака који могу утицати на заштиту здравља и безбедност на раду. Компетентност се мора
дефинисати у смислу одговарајућег образовања, обуке и/или искуства.
2.3 Контрола над операцијама
Високошколска установа мора да утврди оне операције и активности које су повезане са
идентификованим опасностима где је примена контроле неопходна да би се управљало OH&S
ризицима. За ове операције и активности, високошколска установа мора да примени и одржава:
а) контролу над операцијама, приименљиву на организацију и њене активности;
организација мора да интегрише ову контролу над операцијама у свој свеобухватни OH&S систем
управљања;
б) контролу у вези са набављеном робом, опремом и усугама;
ц) контролу у вези са уговарачима и другим посетицима радног места;
д) документоване процедуре, за све оне ситуације када би њихово непостојање могло да
доведе до одступања од OH&S политике и циљева;
е) утврёене радне критеријуме где би њиховим непостојањем могло доћи до одступања од
OH&S политике и циљева.
3.

ПРИПРАВНОСТ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (OHSAS)

Поступком за реаговање у ванредним ситуацијама се дефинише редослед активности и
одговорности на које мора да se одговори на стварне ванредне ситуације и да спречи или ублажи
њихове негативне последице по здравље и безбедност на раду.
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Организација мора да успостави и одржава планове и процедуре за идентификовање
могућих инцидентних ситуација и несрећних случајева и начин одговора на њих, као и за
превенцију и ублажавање могућих болести и повреда у вези са тим случајевима.
Организација мора да преиспитује своју спремност за несрећне случајеве, као и планове и
процедуре одговора на њих, посебно након догаёања инцидената или несрећних случајева.
Организација мора периодично да испитује ове процедуре тамо где је то погодно. (OHSAS
18001)
4. СТАНДАРД БС ОХСАС 18001:2007 - ПРИПРАВНОСТ ЗА РЕАГОВАЊЕ У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И ОДГОВОР НА ЊИХ
Стандард БС ОХСАС 18001:2007 - Приправност за реаговање у ванредним ситуацијама и
одговор на њих, а настанак пожара мора се разматрати као таква ситуација.
Организација према БС ОХСАС 18001:2007 стандарду мора да успостави, примени и
одржава процедуре за:
а) идентификацију могућих ванредних ситуација;
б) реаговање у случају таквих ванредних ситуација.
Организација мора да одговори на стварне ванредне ситуације и да спречи или ублажи
њихове негативне последице по здравље и безбедност на раду.
Приликом планирања одговора на ванредне ситуације, организација мора да узме у обзир
потребе одговарајућих заинтересованих страна, нпр. служби за ванредне ситуације и суседа.
Организација мора периодично да тестира ове процедуре за реаговање у случају
ванредних ситуација, тамо где је то погодно, и да при томе где је прикладно укључи и
заинтересоване стране.
Потребно је да се периодично преиспитује спремност за ванредне ситуације, као и вежбе
запослених за реаговање у случају настанка пожара и тестирања плана евакуације, као и
процедуре одговора на њих, посебно након периодичног тестирања и након појаве ванредних
ситуација .
4.1 Definicija Rizika / Opasnosti (из стандарда СРПС OHSAS 18001)
Случај опасности (инцидент) - Изненадна, у општем слуцају непредвидена ситуација или
сплет околности који захтева тренутно спроводење одредених мера. Слуцај опасности предходи
удесу.
Удес - Неоцекиван, непредвиден или непланиран догадај, у неким случајевима последица
отказа при спроводењу очекиваних или захтеваних мера, који резултује утицајем на животну
средину, односно повредама људи.
Ванредна ситуација - нежељени догадај који може да изазове смрт, нарушавање здравља,
повреду, штету или неки други губитак.
5. ПРИПРАВНОСТ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И
ОДГОВОР НА ЊИХ У ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ (ПЛАН ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ)
Поступак се примењује у Високошколској установи у циљу периодичног преиспитивања
спремност за ванредне случајеве, као и планове и процедуре одговора на њих, посебно након
догаёања инцидената или ванредних случајева.
Типични инпути укључују:
- Резултате идентификације опасности, процене ризика и контроле ризика,
- Расположивот локалних служби за хитне случајеве, и детаљи о било којим одговорима
на хитне случајеве или обављене консултације које су постигнуте,
- Законски или други захтеви,
- Искуства из прошлих несрећа, инцидената или хитних ситуација (научене лекција,
најбоља пракса),
Преиспитивање хитних случајева извоёење практичне вежбе и резултати таквих акција
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5.1 Обавезе и задаци
Високошколска установа мора да успостави, примени и одржава процедуре за:
а) идентификацију могућих ванредних ситуација, запис (идентификацију могућих
ванредних ситуација);
б) реаговање у случају таквих ванредних ситуација, (запис План за реаговање у случају
таквих ванредних ситуација).
Приликом планирања одговора на ванредне ситуације, морају се узмети у обзир потребе
одговарајућих заинтересованих страна, нпр. служби за ванредне ситуације и суседа.
Поред тога неопходно је периодично тестирање ове процедуре за реаговање у случају
ванредних ситуација, тамо где је то погодно, и да при томе где је прикладно укључи и
заинтересоване стране, о чему се води запис Запис о тестирању реаговања за случај ванредних
ситуација, слика 1.
Практичне вежбе тестирања изводе се према унапред одреёеном распореду. Где је то
могуће и изводљиво, требало би охрабрити учешће екстерних служби у практичним вежбама.
Практичне вежбе треба да имају за циљ да тестирају ефикасност најкритичнијих делова
плана за ванредне случајеве и да тестирају комплетност процеса планирања ванредне ситуације.
Резултате практичних вежби ванредних ситуација траба испитивати и ако је потребно
идентификоване промене треба увести.

Слика 1 – Блок дијаграм приказа процедуре за реаговање у ванредним ситуацијама
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5.2 План за ванредне ситуације
План за ванредне ситуације треба на наведе активности које треба предузети када се
спецификована ванредна ситуација појави, и треба да укључи следеће:
- идентификацију потенцијалних несрећа и ванредних ситуација,
- одреёивање особе која ће бити руководити ванредном ситуацијом,
- детаље активности које треба да предузме запослени токон ванредне ситуације,
укључујући оне активност које треба да предузме заинтересовани које се налази на
терену где се појавила ванредна ситуација, као што су уговарачи или посетиоци (од
кога се, на пример, може захтевати да се помери на одреёено место за састанак),
- одговорности, овлашћења и дужности запослених са специфичним улогама током
ванредне ситуације (нпр.ватрогасци, особље за прву помоћ, специјалисти за нуклеарно
цурење или изливање токсичких материја),
- процедуре за евакуацију,
- идентификација и локација опасних материјала, и захтевана хитна активност,
- везе са ектерним служама за хитне случајеве,
- комуникација са законским органима,
- комуникација са суседима и јавношћу,
- заштита виталних записа и опреме,
- расположивот неопходних информација током ванредног случаја, нпр. нацрти
постројења, подаци о опасним материјалима, процедуре, радне инструкције и
телефонски бројеви за контакт.
Укључивање екстерних агенција у планирању и одговору на ванредну ситуацију треба да
буде јасно документовано. Ове агениције би требало посаветовати о могућим условима њиховог
укључивања и пружити им потребне информације да олакшају своје укључивање у активности
одговора.
5.3 Опрема за хитне случајеве
Потреба за опремом за ванредне случајеве треба идентификовати, а опрему треба
обезбедити у адекватним количинама. Ово би требало тестирати у спецификованим интервалима
да би се осигруала стална исправност.
Примери укључују следеће:
- алармне системе,
- осветљење и струју за случај опасности,
- средства за евакуацију,
- склоништа,
- критичне изолационе вентиле, пребациваче и прекидаче,
- опрему за гашење пожара,
- опрему за прву помоћ (укључујући прскалиције за случај опасности, станице за
испирање очију, итд.),
- опрему за комуникацију.
5.4 Анализа стања
Резултати ове процедуре укључују следеће документе и анализе:
- документована планове и процедуре за ванредне случајеве,
- листу опреме за ванредне случајеве,
- записе о тестирању опреме за ванредне случајеве,
- као и записе о следећем:
- практичним вежбама,
- преиспитивања практичних вежби, који обухватају и препоучене активности
произашле из преиспитивања и напредовања у односу на достигнућа препоручених
активности (све мора бити обухваћено и документовано- Запис о практичним вежбама
реаговања за случај ванредних ситуација).

577

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

6.

ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА

За контролу да ли се поступа по овом документу овлашћен је представник руководства за
БЗНР (Све активности организује и координира лице за безбедност у организацији).
Мора се дефинисати одредишта за евакуацију – зборно место у случају ванредне
ситуације..
Потреба за евакуацијом иницирана се:
- захтевом спољних органа због настале ситуације у земљи
- интерним захтевом пословодног руководства због настале ситуације у организацији, а
уз предходну сагласност центра за осматање и обавештавање .
Сви запослени радници, лица која врше услуге (изводе радове) и тренутни посетиоци
морају бити обавестени у слуцају потребе за евакуацијом:
- сиреном
- вербалним нареёењем и
- обема активностима
Након примљеног обавештења, дужност запослених/студената, лица која врше услуге
(изводе радове и посетилаца је да:
- одмах крену према најближем излазу
- не заостају да би покупили личне ствари
- са сабирног места јаве координатору за ванредне ситуације све што су уочили да се
десило
- не напуштају подручје евакуације док то не каже координатор за ванредне ситуације
да не би угрозили личну безбедност.
6.2 Комуникације: Интерне комуникације
Важно је успоставити интерну комуникацију измеду запослених како би се осигурала
доступност сваког од њих у слуцају ванредне ситуације.
Потребно је упознати све запослене фирме које мере треба да предузму у случају кризне
ситуације.
7.

ПРЕГЛЕД ЗАПИСА И ПРИЛОГА

У овом поступку, као резултат спровоёења активности, воде се следећи записи, дати у
Табели 1:
Табела 1: Преглед записа
Ред.бр.

Назив записа

1.

Идентификација могућих ванредних ситуација

2.

План за реаговање у случају ванредних ситуација

3.

Запис о практичним вежбама реаговања за случај
ванредних ситуација

4.

Листу опреме за хитне случајеве,

5.

Записе о тестирању опреме за хитне случајеве
Приликом планирања одговора на ванредне ситуације, организација узима у обзир
потребе одговарајућих заинтересованих страна, нпр. Одреёених служби, или суседа..
Неопходно је поставили упутства за УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН РАД
OH.__ -0_- ЗА
РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ, табела 2, које даје одговоре на питање:
Да ли знате шта радите у случају опасности ? Неопходно је познавати План евакуације и
поступке у случају опасности !
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Табела 2: УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН РАД

ВРСТЕ
ОПАСНОСТИ:

1. ВАТРА
2.
ЕКСПЛОЗИЈЕ
3. ПОПЛАВА
4.
ЗЕМЉОТРЕСИ

ТЕЛЕФОН У
СЛУЧАЈУ
ОПАСНОСТИ
Ватрогасна

ПЛАН У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ
-шта свако треба да уради у случају опасности
1. Укључите аларм или обавестите надлежне. У
случају пожара позовите Ватрогасну јединицу.

јединица:
2. Зауставите машине и искључите енергију.
ПОЛИЦИЈА
92

5. ЕКОЛОШКИ
ИНЦИДЕНТ

ХИТНА

6.ЕПИДЕМИЈЕ
7. РАТНА
РАЗАРАЊА
8. ПОВРЕДЕ
НА РАДУ

94

ПОМОЋ:

Амбуланта :

3. У случају пожара покушајте сами да га угасите
расположивим апаратима или га изолујете ако је то
безбедно.
4. Идите до тачке одакле ће те пратити знакове за
излаз у случају опасности. Испоштујте План
евакуације.
5. Проверите да ли су сви ван свог радног места, да
ли има повреёених. Пружите прву помоћ и позовите
Хитну помоћ.

ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ
I. ПРЕ ОПАСНОСТИ
 Знати локације свих излаза
 Знати позицију свих апарата за гашење пожара и знати њихову
употребу
 Знати Процедуру извештавања о опасности.
II. У ТОКУ ОПАСНОСТИ
 Останите сталожени – Избегните панику... то је веома важно.
 У колико имате своја задужења у склопу Плана случају опасности,
поступите сходно захтевима.
 У колико немате посебна задужења, испоштујте План евакуације.
 Када напуштате зграду, користите степениште, не лифт.
 У случају земљотреса док он траје заузмите положај испод чврсте
подлоге, испод стола и сл. У случају пожара, обавестите ватрогасну
јединицу.Покушајте да пожар угасите расположивим апаратима за гашење
или га изолујете, ако је то безбедно, док не стигне ватрогасна јединица.
 Проверите да ли има жртава, евакуишите их ван зоне опасности и
пружите прву помоћ. Позовите Хитну помоћ.
III. НАКОН ОПАСНОСТИ
 Останите у зони сигурности. Након обавештења о престанку опасности
вратите се на своје радно место.
Организација мора да периодично да преиспитује своју спремност за ванредне ситуације,
као и процедуре одговора на њих, посебно након периодичног тестирања и након појаве
ванредних ситуација.
Поред тога сва опрема за хитне случајеве имати адекватно упутство за употребу.
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8.

ЗАКЉУЧАК

Обзиром да су губици, који могу настати приликом ванредних ситуација могу бити
велики, и мере предострожности морају бити заступљене у свим фазама изградње, пројектовања,
па све до употребе и одржавања ових објеката.
Да би се предузеле адекватне мере заштите, морају се идентификовати потенцијалне
ванредне ситуације. Искуства која су заснована на резултатима из праксе, показују да је
најбитније правовремено реаговање и спремност/ оспособљеност за реаговање у случају ванредне
ситуације.
Одговоран приступ према планирању, примени и спровоёењу превентивних мера заштите
и обучености запослених, као и добра техничка решења евакуације неизоставни је део система
који дефинише стандард ОХСАС 18001: 2007 .
9.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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НЕКВАЛИТЕТНЕ ДРВЕНЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ЊИХОВА
ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ-ИСКУСТВА ИЗ ПРАКСЕ
Сулејман Мета1
metas@yahoo.com
РЕЗИМЕ
У новембру 2010 године, на територији Македоније било је неколико хаварија на јавним објектима,
на којима су страдале кровне конструкције које су се због ветра срушиле са зграда и тиме угрозили жива
бића и материјална добра. Страдале су кровне конструкције у три болнице: у Охриду, Гостивару и Тетову
као и у две oсновнe школе у Трапчин-Долу код Кичева и у Охриду. Приликом пада крова са зграде болнице
у Тетову смртно је настрадала једна особа док су се са тешким повредама задобиле две особе, уништено је и
неколико аутомобила. Приликом увида као и документовања фактичког стања, утврёено је много
недостатака као код самих дрвених конструкција тако и у процесу тендерисања, надзора и извоёења истих.
У овом раду даје се осврт на аномалије које су довеле до хаварије и рушење самих конструкција.
Кључне речи: Дрвене конструкције, квалитет дрвета, грешке дрвета, опасност по околину.

POOR QUALITY TIMBER ROOF CONSTRUCTIONS AND ENVIRONMENTAL
HAZARDS – PRACTICAL EXPERIENCE
ABSTRACT
In November of 2010, in the territory of Macedonia there have been some damage to public facilities,
where roof structures that have collapsed because of wind, collapsed from the buildings and thereby became a
threat for living beings and material goods. Roofs were destroyed in three hospitals: in Ohrid, Gostivar and Tetovo
and in the two elementary schools Trapčin-Dol in Kicevo and Ohrid. During the fall of the roof from the building of
the hospital in Tetovo was killed one person while with severe injuries sustained two people and several cars have
been damaged, too. During the inspection and documentation of the factual situation, a lot of deficiencies were
confirmed at the very wooden structures and in the process of tendering, supervision and execution thereof. This
paper gives an overview of the anomalies that have led to disaster and destruction of the very structures.
Key words: Structural timber, wood quality, wood defects, danger to the environment.

1.

УВОД

Углавном сви објекти ниско и високоградње морају бити заштићени од временских
утицаја, посебно од падавина као што су кише, град и снег. У Македонији део објеката изграёује
се са равним крововима, исти се заштићују изолацијом, која током времена због велике
температурне разлике и других разлога, попушта и долази до процуривања и квашења самог
објекта. Градња јавних и приватних објеката са равним крововима био је тренд задњих деценија,
меёутим исти су се показали као непрактични због горе наведених недостатака. Задњих година,
због све веће потражње станбеног простора, граёење су надградње над постојећим објектима,
најћешће као мансандре, али у већини случајева подизани су чак и по два нова спрата, (sl. 1.).

Слика 1: Надградња од два нова спрата на постојеђи објекат од три спрата

1

Факултет Примењених Техничких Наука, ДУТ-Тетово, Македонија,
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Надграднје као и реконструкције кровова извоёени су и на друштвеним објектима. Задњих
година извршена је изградња нових и реконструисани су кровови на јавним објектима као што су
општинске зграде, болничке установе, школе као и код објеката других јавних намена.
У новембру 2010 године, на територији Македоније десиле су се неколико хаварије на
јавним објектима, на којима су страдале кровне конструкције које су се због ветра срушиле са
зграда и тиме угрозили жива бића и материјална добра. Страдале су кровне конструкције у три
болнице: у Охриду, Гостивару и Тетову као и у Основној Школи у Трапчин-Долу код Кичева и
Основној Школи у Охриду (кровови у Охриду срушили су се раније, 24.03.2008год.). Приликом
пада крова са зграде болнице у Тетову смртно је настрадала једна особа док су се са тешким
повредама задобиле две особе, уништено је и неколико аутомобила. Приликом увида као и
документовања фактичког стања, утврёено је много недостатака као код самих дрвених
конструкција тако и у процесу тендерисања, надзора и извоёења истих. Аномалије које су довеле
до рушења и падања кровова, углавном су субјективног карактера.
Приликом утврёивања разлога који су довели до рушења горенаведених кровова,
установљено је да се у свим фазама изградње нису поштовани пре свега законски прописи о
пројектовању, ревизије, квалитет материјала, надзора, изградње као и техничког пријема.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Да би се утврдили тачни узроци рушења самих кровова,
извршено је истраживања у три правца и то:
- Поставке и прохтеви законске регулативе,
- професионални захтеви пројектовања и
- квалитет изведбе дрвене конструкције.
За утврёиванје фактичког стања самих дрвених конструкција (трећи став), извршена су
сканирања на терену, узети су узорци употребљених материјала и цео процес рада је архивован.
2.1. Поставке и прохтеви законске регулативе
Два Закона директно имају импликацију на тему овога рада и то:
- Закон за градњу, Службен весник РМ, бр. 130 од 28.10.2009 и
- Закон за граёевинске производе, Службен весник РМ, бр. 39/06.
Закон за градњу уреёује питања градње, основне захтеве које треба да испуни изграёени
објекат, потребна пројектна документација за добијање одобрења за градњу, права и обавезе
учесника у градњи, начин употребе и одржавање градбе, као и друга питања од значаја за градњу
(члан 1).
У члану 5 овог Закона даје се опис реконструкције и извоёење радова као и о санацији и
замену конструктивних елемената.
Друго поглавље наведеног Закона уреёује питања о захтевима за градњу. Прва подтачка
овог поглавља односи се на механичку отпорност, стабилност и механичке заштите. Тачка 4,
уреёује питања о томе како треба пројектовати граёевину како не би дошло до нарушавања
механичке отпорности, стабилност, посебно сеизмичку, како не би дошло до рушења део или целе
градбе.
Подтачка 4, односи се на сигурност при употреби, наглашава се да градба мора бити
пројектована тако што при коришћењу да се избегну могуће повреде лица а која могу настати
због клизања, падања, ударања, експлозије и др.
Треће поглавље наведеног Закона (члан 12), уреёује питања о учесницима у изградњи,
овде се наводи да учесници у изградњи не смеју бити носиоци права на изградњу и правна лица
који врше радове на пројектовању, ревизију, извоёење и надзор над изградњу. У овом поглављу
изнети су и све услове које треба да испуњују сви учесници у граёењу као и какве школске спреме
и лиценце требају да поседују.
Четврто поглавле даје упутства о пројектној документацији, члан 43/2 поред осталог
наводи да спрема нивоу израде, пројекти могу бити: идејни пројекат, пројекат за припремне
радове, основни пројекат, извоёачки пројекат, пројекат на изведбено стање и пројекат за употребу
и одржавање градње.
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Следеће поглавље (IV), односи се на одобрења градње, где у прву подтачку врши се
категоризација свих граёевинских објеката на пет категорије(члан 57). Објекти који су објект
истраживања нашег рада (болнице и школе), сврставају се у трећу категорију.
Седмо поглавље уреёује питања о одобрења за употребу, дају се упуте о томе да граёевина
буде пуштена у употребу по састављења завршног извештаја од стране надзорног инжењера (члан
87, повезано са чланом 73), док одобрење за употребу издаје надлежни орган (члан 58) после
извршеног техничког прегледа, када се и утврди да је градња изграёена у сагласности са
основним пројектом изведбеног стања.
Друга подтачка овог поглавља уреёује питања повезана за технички преглед, где поред
осталог, предвиёено је да се формира комисија која ће извршити технички преглед, која мора
имати најмање три члана и толико заменика као и овлашћење за надзорни инжењер. Комисију за
технички преглед за градње треће и четврте категорије формира градоначалник. Све радње које су
потребне да предузме комисија за технички преглед детаљно су описане у ово поглавље.
Десето поглавље односи се на надзор над спровоёења Закона и прописа. Прва подтачка
односи се на инспекциски надзор који треба да спроводе граёевински инжењери у сагласности
Законом. Права и дужности инспектора детаљно су описане у другој подтачки, где у члану 131/1,
даје се за право да инспектори врше инспекциски надзор у току градње као и када на објекту врше
се пренамене конструктивних елемената у погледу њихове механичке отпорности, стабилности и
сеизмичке заштите.
Други закон који има директну импликацију на проблем и тему која је интерес овог рада
је Закон за граёевинске производе.Овај Закон уреёује услове за пуштање граёевинских производа
на тржиште, поступке атестирања у саобразности са техничким спецификацијама, спровоёење
посебних поступака за признавање сообразности као и друга питања од значају за граёевински
производ.
Укратко, горенаведене изводе из Закона за градњу и граёевинске производе, директно су
повезани са проблемом који се односи на тему овога рада и су у директној повезаности са остале
поставке за установљавање разлоге хаварија самих кровних конструкција.
2.2 Професионални захтеви пројектовања
Приликом постављања пројектног задатка за пројектовање и димензионирање дрвених
кровних конструкција, трба узети у обзир следеће елементе:
- основа објекта, котирана диспозиција као и изглед пресека крова са
- свим елементима састава, котирана, са предвиёеним угловима рогова итд.,
- врста кровног покривача,
- растојање измеёу рогова (обично предвиёа се унапред, ≈ 60 ÷100 цм)
- растојање измеёу кровних везивача (обично предвиёа се унапред, ≈ 300 ÷500 цм),
- надморска висина на коју се изграёује објекат,
- ветровна зона (са обзиром брзине ветрова, постоје три зоне I, II i III),
- висина објекта као и степен заштићености,
- оптерећење снегом,
- тежина сопствене конструкције,
- тежина унутрашне конструкције (изолација и сл),
- евентуално оптерећење од радника (узима се као концетрирана сила интензитета P=1,
0 kN)
- квалитетна класа дрвене граёе (I, II, III..., обично узима се II класа),
- спојна средства, тесарске везе и начин анкерисања,
- додатни прохтеви у зависности од структуре саме кровне конструкције.
Са обзиром на то да аутор овога рада није могао имати приступ као и добити податке о
пројектној документациј, надзора изградње, техничког пријема итд. која се односи на срушене
кровове, у даљем излагању биће изнете само они елементи који су имали директан утуцај на саме
хаварије.
2.2.1.

Утицај ветра на објекте

Као разлог рушења свих горенаведених кровова појављује се ветар, чије ударно дејство
срушило је две дрвене кровне конструкције у прољеће (март, 2008) у Охриду (Брзина ветра 70

583

Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011.

км/ч), као и три кровне констрикције у јесен (новембар, 2010) у Гостивару, Тетову и у ТрапчинДолу код Кичева.
На величину дејства ветра утичу:
1. Брзина и правац ветра, ударно дејство ветра;
2. Конфигурација терена, географски положај, заштићеност објекта у односу на околину
и слично, и
3. Облик и димензије елемента односно конструкције, положај елемента у односу на
конструкцију и на правац ветра (Брзина ветра 70 до 90 км/ч).
У Републици Македоније на снази су национални стандарди (МКС) о дрвеним
конструкцијама који су преузети од Југословенских стандарда (ЈУС), док Еурокодови-5 су у фази
превоёења и још нису на снази. С обзиром на брзине ветрова које у појединим крајевима владају,
територија бивше Југославије, дели се у три зоне:

Слика 2: Географске зоне брзине ветра

зона I је зона умерених ветрова,
зона II је зона јаке кошаве и вардарца, и
зона III је зона јаке буре. Ова зона обухвата и све отворене планинске крајеве који се
налазе на надморској висини већој од 800 м.
Према степену заштићености од ветра објекти се сврставају у три групе:
1. Заштићеним од ветра сматра се објекат висине до 10 м који се гради у насељима
измеёу високих зграда или зидова, у густим, високим шумама или на таквом месту
које је потпуно и стално заштићено од јаког ветра;
2. Полузаштићеним од ветра сматра се објекат висине до 30 м изграёен у насељима,
шумама или увалама (котлинама), који је заштићен од најачег дејства ветра; и
3. Изложен дејству ветра сматра се објекат који се налази на осамљеном, незаштићеном
месту (на брегу или равници) до кога је могућ прилаз пуног ветра ма са које стране.
Оптерећење објеката ветром у зависности од висине, степена заштићености и географске
зоне приказано је у табели 1:
-

Табела 1: Технишки прописи за основно оптерећење ветром [kN/m2] W0
Редни
број
1
2

Висина објекта изнад
коте терена, која је
изложена утицају ветра

Степен
заштићености
објекта

до 10 м

заштићен
полузаштићен
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Дејство ветра у kN/m2
за геогравске зона
I
II
III
0, 30
0, 40

0, 40
0, 55

0, 55
0, 80

3
4
5
6
7
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изложен
0, 45
0, 70
10 – 30 м
полузаштићен
0, 50
0, 75
изложен
0, 60
0, 90
30 – 60 м
изложен
0, 70
1, 05
60 – 100 м
изложен
0, 80
1, 20

1, 10
1, 10
1, 30
1, 50
1, 70

Основно оптерећење ветром (W0) редовно се узима из табеле 1, меёутим може да се
срачуна и преко образца:
ρ

[kN/m2] (1)

У овом обрасцу је:
ρ = однос специфичне тежине ваздуха при температури од 150 и барометарском притиску
од 760 мм према убрзању силе теже, и
ν = брзина ветра зависно од географске зоне, локалног положаја објекта и његове
заштићености од дејства ветра и висине објекта.
Стварно оптерећење ветром (W) израчунава се тако што се основно оптерећење ветром
(W0), из дате табеле, множи са одговарајућим коефицијентом облика (C), односно:
W C
[kN/m2] (1)
При чему притисак ветра се означава са " + " а сисање са " ".
Локално оптереёенје ветром често је веће од просечног оптерећења ветром са којим се
објекат рачуна. Из тог разлога код ивица кровова, светларника и надстрешница у рачун се узима
само сисање са коефицијентом облика C = 1, 50.
Код прорачуна утицаја ветра мора се разликовати затворени од отвореног објекта.
Затвореним објектима сматрају се зграде без отвора или са мањим, равномерно распореёеним
отворима. Величина оптерећења утицаја ветра на зграду зависи од висине (одреёене највишом
тачком) и степена заштићености објекта у односу на положај и зону ветра.
Код затворених конструкција и за објекте са малим отворима равномерно распореёеним,
мора се узети у обзир и додатни утицај притиска или сисања у унутрашњости граёевине (утицај
ветра изнутра) и то са коефицијентом C 0, 30.
Код делимично отворених зграда, оптерећење ветром изнутра узима се са коефицијентом
C = + 0, 80.
Кровна конструкција може бити и потпуно отворена и за овакве случајеве прорачун се
мора урадити по постојећим примера из литературе или правити симулације за конкретно задати
случајеви.
2.3 Квалитет изведбе дрвене конструкције
Код дрвених кровних конструкција, примарни материјал изведбе је
дрво које се може употребити као пуно масивно или као лепљено ламелирано дрво. У
задње време се све више употребљављају материјали на бази дрвета.
Поред дрвета, у кровне констрикције уграёују се и пропратни материјали који сачињавају
једну цељину и играју важну улогу у стабилности истих, посебно треба истаћи спојна средства и
тесарске везе.

Слика 3и4: Срушене кровне конструкције у Гостивару и Тетову.
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2.3.1.Класифицирање дрвене грађе уградиве у конструкције
Квалитет дрвене граёе која се употребљава за кровне конструкције
дефинисана је важећим стандардима за резану граёу (ЈУС Д.Ц1.041/82). Овај стандард
уреёује прописе за резану граёу у односу на: врсте дрвета, мере, димензије, квалитет,
обележавање као и нека друга питања која се односе на боље познавање дрвета за прераду и
промет, односно употребе. Квалитет резане граёе подељен је у 5 категорије и то: ЧПЧ, I класа, I I
класа, I I I класа и IV класа. Визуалном класификацијом, а према стандарду DIN 4074 (12/58),
пуно дрво, уградиво у конструкције, разврстава се по квалитету у следеће групе:
Класа квалитета III
- пуно дрво мале носивости,
одговара класи S7
Класа квалитета II
- пуно дрво стандардне носивости,
одговара класи S10
Класа квалитета I
- пуно дрво изузетно високе носивости,
одговара класи S13
Визуална класификација темељи се на следећим критеријума разврставања:
1. Грешке попречног пресека,
2. Кврге,
3. Ширина годова,
4. Неправилност влакана (усуканост),
5. Грешке изазване скупљањем (распуклине, пукотине),
6. Грешке боје дрвета,
7. Грешке од инсеката,
8. Имела (грешке изазваним гљивама),
9. Кривљење граёе,
10. Неправилности у сржи дрвета.

Слика 5 и 6: Недопустиве грешке дрвета које је било употребљено на срушеним крововима (лево, грађа
нападнута гљивама-одмакла фаза трулежи, десно-недопустива величина кврге која прелази из једне на
другу страну, грешке наведене под бр.2, 4, 6, и 8)

2.3.2. Спојна средства
Спојна средства која се употребљавају код дрвених кровних конструкција су: елементи од
челика, завртњи, трнови, ексери, можданици, пијавице, дрвене чивије и друга спајала. У
срушеним крововима употребљавани су само ексери.

Слика 7 и 8: Ексери су употребљени као спојно средство-код свих рогова, подрожњача...употребљен је
само по један ексер!?, на приказане слике јасно се види да је употребљавана и опожарена грађа (грађа од
предходног крова који је био опожарен)
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Из горе приказаног јасно се уочава да нису вршени никакви статички прорачуни.
3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Истраживања последица рушења кровова од удара ветра на објекте три болнице као и на
два објекта основних школа показала су да су разлози вишеструки и то:
1. Није испоштована законска регулатива која се односи на питања изградње.
2. Запостављени су принципи и правила пројектовања.
3. Квалитет изведбе и употребљени материјал нису у складу са захтевима техничких
прописа.
3.1. Законска регулатива и изградња
Сви објекти који су цитирани су друштвена својина и исти су финансирани, тендерисани,
граёени, реконструирани, надзорирани, технички контролирани итд. од стране надлежних
министарстава (министарство здраства и просвете). Управо овај технолошки процес изградње, где
само један субјект је инвеститор, извоёаћ и надзор, даје до знање да постоји злоупотреба
целокупне законске регулативе. Имајући у виду предпоставку да политичке странке које
партиципују у власти, да се поред осталог финансирају и од " донација" блиских до себе
предузећа, слободно се може установити да се злоупотребљава позиција који они имају у
друштву. Ову тезу поткрепљујемо фактом, примера ради, да је једно предузеће изводило радове
на објектима болнице у Тетову и Гостивару, док је надзор вршило друго предузеће из Битоља,
ангажованих од стране министарства здравља. Сама неприступачност до пројектне, тендерске,
ревизорске и друге документације, указује на то да су неки од разлога у институцијама система.
3.2. Пројектовање
Имајући у виду да пројектна документација као и основни пројекти нису доступни а који
би послужили као ревидиони материјал, из истраживања, утврёено је да код друге реконструкције
крова у Тетовској болници, није постојао никакав пројекат. Друга реконструкција овог објекта
извршена је 2008 године, после опожарења истог које се десило годину дана раније. Само
истраживање је показало да нису испоштовани принципи пројектовања како у погледу законских
прописа тако и у делу који се односи на испоштовање професионалних захтева.

Слика 9 и 10: Начин на који је био кров везан за објекат-лево и могући начин анкерисања-десно, сви
срушени кровови били су само везивани жицом и арматуром, а не анкерисани.

3.3. Квалитет извођачких радова и употребљеног материјала
Градња кровних конструкција је била доверена предузећима (предузеће) које је било
изабрано од стране надзорног министарства а на основу расписаног тендера као и на основу
меёусебног договора. Истраживања која су вршена пре свега снимањем ситуације, извршене
пробе квалитета као и визуалним посматрањем, довела су до констатације да извоёачки радови
код изградње кровних конструкција да нису у сагласности са предвиёеним поступцима и важећим
нормама.
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Слика11 и 12:Груба обрада дрвета, отворени утори на рогу због краткоће ексера-лево!?, tесарскa везa
која не испуњава ниједну норму израде и геометрије-десно

Код кровне конструкције које се срушиле поред регуларне, употребљавана је и грёа која
се предходно користила за граёевинске сврхе и која је била јако оштећена од употребе ексера,
зареза, експонирања киши и сунцу, од предходно опожарене конструкције болнице у Тетову итд.
(Сл. 5, 13, 14, 16):

Слика13 и 14: Срушена кровна конструкција школе у Трапчин-долу код Кичева (летећи тањир-кров
атерирао на оближној ливад-лево). Дрвена грађа као и столарске плоче предходно употребљаване за
друге намене, употребљене су за решеткасту кровну конструкцију, крајни део носача-десно

Дрвена граёа која је коришћена за све кровне конструкције које су се срушиле, је од
чамовине (јела и смрча), мали део и од боровине. Сва употребљена граёа пре свега не испуњава
захтеве пропишани стандардом и препорукама изнете у под-поглављу 2.3. и 2.3.1. о квалитету
изведбе и класифицирање дрвене граёе за уграёивање у конструкције.

Слика15 и 16: Тотална девијација дрвних влакана (под-поглавље 2.3.1., грешка бр.4)-лево и употреба
предходно употребљеног материјала који има призматичну трулеж-десно

Посматрајући све фазе које су довеле до хаварија кровних конструција, стиче се утисак да
је главна девиза рада била: „ Да би се што више зарадило-више се и штедило“
4.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Сама опасност која је настала рушењем пет кровних конструкција и која је довела до
погибије једне особе, тешким повреёивањем више особе, ризиковани су и животи осталих као и
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материјална штета која је настала овим хаваријама, јасно дају до знања да се требају предузети
ригорозне мере како не би се у будућности дешавале овакве катастрофе. Из горенаведеног
излагања могу се извести и закључци који су и материјално доказани. Препоруке за даљње
поступање у смислу одстрањивања узрока оваквих несрећа биле би следеће:
1. Пре свега увести ред и спровести законске регулативе и прописе,
2. Вратити права и обавезе свим учесницима који су део целокупног система граёења
објеката, а не да само један фактор извршава све фазе градње: инвестирање,
пројектовање, ревизије, изградње, надзор, технички пријем,
3. Извршити ревизију лиценца свијух који су импликовани у ланцу граёевинарства и
изградње, како и пооштрити критеријуме издавања истих, посебно треба се деловати у
правцу да се исте не издају као („страначке“) потреба неких друштвених група и
интереса.
4. Увести категорију „анонимних“ ревизора и суперревизора, чиме би се избегли
притисци и мобинг који долази од стране организовано-интересних групација
странака и њихових наводаџија.
5. Комисије за технички преглед морају бити састављени од стручне и компететне особе,
а не као што је било до сада, комисије да су формалне природе.
6. Без разлике на то што се сви објекти којима су се срушиле кровне
7. конструкције, налазе у првој географској зони умерених ветрова, приликом обрачуна
конструкција да се узму величине које су предвиёене за другу географску зону, с`чиме
би се постигла и већа сигурност самих кровних конструкција.
8. Извршити контролу осталих кровних конструкција који су граёени
9. као и конструкције које се срушиле како у будуће не би дошло до хаварија и
угрожавања живих и материјалних добара.
10. Посебну пажњу посветити анкерисања основе кровне конструкције за арморанобетонске носаче, не примењивати досадашни метод и праксу везивања жицом и
арматуром, која се показала неадекватном.
11. Радове изградње и реконструкције дрвених кровова, препустити струћним
предузећима, обученим и специјализованим институцијама.
12. Неопходно је следење „здравља“ конструкција увоёењем и применом савремених
система мониторирања конструкција (Structural Healt Monitoring).
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