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sigurno otklanjanje buke je nemoguće. Postupno rješavanje pojedinačnih izazivača buke
daje uspješne rezultate. U suvremenim uvjetima, koristi se osmišljena regulacija prometnog sustava, uz racionalnu semaforizaciju, ustroj jednosmjernog kretanja nekim ulicama
(najčešće vremensko) i zabrana kretanja vozila za opskrbu i teretnih vozila, što može na
odreñen način pridonjeti smanjenju buke.
Stoga je nužno je da pojedine Županije izrade svoje ciljeve i mjere zaštite od buke za svoja područja. Ti ciljevi moraju biti u skladu s ciljevima iz Sategije i nacionalnog
plana djelovanja za okoliš, te da se prilagode specifičnostima pojedinih Županija.
Tab.1 Najviše dopuštene 15-miune razine buke u dB [6]
Zona

Noć/dB

Dan/dB

Bolničke zone, oporavilišta, zone odmora i rekreacije,
kulturno povjesni lokaliteti i veliki parkovi

40

50

Stambena gradska područja, ostala naselja, turističe
zone, kampovi i zone odgojno-obrazovnih institucija,
znantveno istraživački instituti

45

55

Poslovno-stambena s objektima javne namjene izvan
gradskog središta, dječja igrališta

50

60

Poslovno-stambena zona s objektima javne namjene
unutar gradskog središta, zone duž autoputeva i glavnih gradskih prometnica

50

65

Industrijska, skladiša i servisna područja te područja
transportnih terminala bez stanova

Na granici ove zone buka ne smije
prelazitit dopuštene razine u zoni s
kojom graniči

Cljeve zaštite d buke za područje pojedinih Županija moraju sadržavati:
- izradu dokumentacije o prostoru i okolišu značajnu za problematiku buke,
- u većoj mjeri uvažavati buku kao vid onečišćenja i degradacije kvalitete
okoliša
- unaprijediti fazu implementacije planiranih rješenja i mjera zaštite.
Mjere zaštite od buke u kojima će se navedeni ciljevi moći ostvarivati možemo
podjeliti na sljedeće:
- izraditi kartu imisija buke za Županiju, njene gradove i općine
- anketirati stanovništvo u zonama koje se čine kritičnima
- izraditi karte s obzirom na buku Županiji, njene gradove i općine
- izraditi akcijske planove za Županiju, njene gradove i općine
- uvažavat buku u prostornom planiranju i ureñenju
- uvažavati buku kod procjene utjecaja na okoliš za zahvate
- educirat odgovorne službe o problematici buke
- rješavati opći postojeći problem buke od prometa u naseljima. Mjere uključuju: gradnju zaobilaznica oko mjesta, premještanje pomet izvan stambe563
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nih zona, popravak cesta (kvalitetnije ceste-manje buke), regulacija kamionskog prometa (manje kamiona-manj buka), izgradnja zaštitnih zidova uz
prometnice (učinkovita mjera kada s nema puno sporednih cesta s križanjima u razini), sadnja zašitnh nasada, izostakla na prozorima koji bolje izliraju
stanove izložene prekomjernoj buci
- rješavati problem buke od pogona (pilane, kamenoklesari i sl.) u stambenim ili mješovitim zonama (od primjene zaštinih mjera do zabrane rada).
U rješavanju navedenih mjera zaštite u pojedinim Županijama nužno je da se
uključe Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ureñenja, te službe na području pojedinih Županija kao što je Zavod za prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel
za promet i komunlnu infrastrukturu, Lokalna uprava, Inspekcija zaštite okoliša, te Nevladine udruge, naravno svako u svom sektoru djelovanja.
4. EKSPERIMENTALNI DIO
U eksperimentalnom dijelu ovog rada istraživana je razina buke na prometnicama grada Karlovca.
U tu svhu je odabrano 10 mjernih mjesta, pri čemu su odbrane prometnice s
većom frekvencijom prometa u gradu, te prometnice od veće važnosti za grad Karlovac.
Za mjerenje buke korišten je zvukomjer UNITEST Sound Level Metar, tip
93411.
Zvuk se pomoću mikrofona i pretvarača detektira i pretvara u električni signal.
Zvukomjer se sastoji od sljedećih osnovnih dijelova: mikrofona, mjernog pojačala
(ulazni krug, atenuator, ulazno pojačalo, izlazno pojačalo), filtra za frekvneciju vrednovanja, indikatora (kvadratni detektor, pokazivač).
Mjerenje je izvršeno izmeñu 14 i 16 sati.
Na svakom mjernom mjestu izvedeno je 20 mjerenja..
4.1. Rezultati mjerenja i rasprava
Na osnovu 20 mjerenja na svakom mjernom mjestu, u tab.2,sl.1, prikazne su
dobivene srednje vrijednosti, te dana usporedba sa dopuštenim vrijednostima buke s
obzirom na zonu.
Rezultati mjerenja buke na prometnicama grada Karlovca ukazuju na preveliki
nivo buke koja je izazvana prometom.
Podaci dobiveni mjerenjem kreću se izmeñu 68 i 73 dB, te se nalaze iznad
dopuštenih vrijednosti s obzirom na zonu (65 dB).
S ciljem smanjenja buke na prometnicama potrebno je poduzeti mjere zaštite,
kao npr. Poboljšanje konstrukcije i tehničkog stanja prometnica, ograničavanje cestovnog prometa u pojedinim dijelovima grada. i dr.
Za točnu ocjenu stanja buke na prometnicama Karlovca potrebno je provesti
detaljnu analizu ovog problema, što je i zakonska obaveza Županije i njenih gradova i
općina.
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Tab.1 Rezultati mjerenja buke u gradu Karlovcu
Mjerno
mjesto

Lokacija grada Karlovca

[dB]/dan

Dopuštena razna
buke/[dB]

1

Banija 32

69

65

2

Trg Maršala Tita 1

68

65

3

Domobranska 5

71

65

4

Maksimilijana Vrhovca 5

72

65

5

Senjska 3

67

65

6

Kolodvorska 4

69

65

7

Logorište 2

68

65

8

Zagrebačka 2

72

65

9

Izidora Kršnjavoga 4

73

65

10

Riječka 7

70

65

74

72

vrijednost buke /dB

70

68

izmjerene vrijednosti buke
(dB)

66

dopuštene vrijednosti buke
(dB)

64

62

60
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mjerno mjesto

Sl.1 Grafički prikaz izmjerenih vrjednosti buke
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5. ZAKLJUČAK
Buka kao dio urbanističke i prostorno-planske struke zazima značajno mjesto
meñu temama zaštite okoliša. Zbog toga je od iznimne važnosti uključiti mjere za zaštitu od buke prilikom projektiranja i planiranja infrastrukturalnih prometnica, te prilikom lociranja obrtničih i industrijskih pogona.
Iz provedenog mjerenja, vidljivo je da je buka prisutna na prometnicama grada
Karlovca izvan dopuštene granice. Taj problem je vjerojatno prisutan i u drugim većim
gradovima, te je zbog toga nužno i potrebno da Županije izrade mjere zaštite od buke
na svojim područjima u okviru urbanističko-planske dokumetacije.
6. LITERATURA
1. Brkić, J.; Novosel, Z.: Zašto radnici nerado nose zaštitna sredstva protiv
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4. ***: NN 20/3 – Zakon o zaštiti od buke
5. ***: NN 145/04- Pravlnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi rade i borave
6. ***: NN 37/90
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УПОТРЕБA БОЦA И ТРОШИЛA ТНГ
У "ТЕЛЕКОМУ СРБИЈA" A.Д.
Саша Митић1
sasam@telekom.rs
РЕЗИМЕ
Приликом рада ТТ монтера у телекомуникационим објектима (кабловским окнима, кабловским галеријама, на отвореном простору и сл.), ТТ монтери у свом раду користе
боце са мешавином пропан - бутан гаса ТНГ (LPG) и одговарајућа трошила (регулаторе
притиска, проводна црева, обујмице, рукохвате и горионике). Током складиштења, транспорта и употребе боца и трошила у просторијама и на отвореном простору може доћи до
стварања услова за настанак ризичних и инцидентних појава.
Опасност од настанка ризика и инцидената је већа уколико се у радном простору
налази или дође до стварања стехиометријске (запаљиве) смеше. Због тога је исправност
свих делова опреме од изузетног значаја.
Кључне речи: боце са ТНГ-ом, трошила ТНГ, телекомуникациони објекти, ризици и инциденти

USAGE OF BOTTLES AND LPG DISPENSERS IN JOINT STOCK
TELECOMMUNICATIONS COMPANY ’’TELEKOM - SRBIJA’’
ABSTRACT
In their work telecommunications assemblers in telecommunication facilities (cable manholes, cable galleries, in open space, etc.), use bottles with a mixture of LPG and appropriate
dispensers (pressure regulators, conducting pipes, clamps, handles and burners). During storage,
transport and usage of the bottles and dispensers in premises and in the open space, conditions for
risk and incidents can occur.
The danger of risk and incidents is higher if a stechiometric (flammable) mixture is formed in the working space. Therefore, it is extremely important that all equipment parts are functioning.
Keywords: Bottles with LPG, LPG dispensers, telecommunication facilities, risks and
incidents.
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1. УВОД
Историјски посматрано фосилно гориво угаљ, заменила је нафта. Временом нафту као погонско гориво све више замењује јефтинији и еколошки чистијe
гориво - течни нафтни гас (ТНГ). Овај гас је нашао своју примену и у области
телекомуникација, тако да и Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“
а.д. на простору целе Републике користи нешто више од 400 комада боца са течним нафтним гасом. Две трећине од укупног броја боца су у сталном раду, а једна трећина боца служи као резерва.
2. ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА И КОНСТРУКЦИЈА БОЦА
Правилником о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса предвиђена је годишња обавеза прегледа и
сервисирање трошила ТНГ (боца, заптивних гумица, регулатора притиска, обујмица, проводних црева, рукохвата горионика, пламеника и слепих навртки). При прегледу значајна пажња мора бити поклоњена самим боцама и вентилима, јер су они
највише у оптицају. Међутим, поједини испоручиоци гаса, због уштеде у великој
мери испоручују боце на којима није рађена обавезна ревизија на 10 година, што
може довести до озбиљних проблема при транспорту и употреби. Oвакав закључак
поткрепљује и чињеница да се од стране купаца могу чути примедбе и незадовољство у погледу квалитета гаса.
Полазећи од уочених проблема, у овом раду желим нешто више да кажем
о самим боцама и двема процедурама: процедури при пуњењу празних боца и
процедури при ревизији боца.
Наранџасте боце које се користе у Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. спадају у групу покретних цилиндричних затворених судова,
који током употребе мењају место у периоду од њиховог пуњења до пражњења и
употребљавају се само у вертикалном положају. Према запремини најзаступљеније
су боце од 10 и 5 kg, а на простору Војводине користесе и боце од 3 kg,. Њихова израда и употеба регулисани су наведеним Правилником о изградњи постројења за
течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса и Правилником о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране,
тeчне и под притиском растворене гасове. Израђују сe методом дубоког извлачења челичног лима као судови са хоризонталним електролчним варом. Након извлачења челични лим мора бити равномерне дебљине приближно 3 mm. Гледано одоздо на горе, састоје се од постоља које на себи има отворе за циркулацију ваздуха,
тела боце у који се смешта мешавина бутана и пропана, горњег дела који представља заштиту вентила и служи као рукохват, усадника и самог вентила.
Вентил служи за затварање, пуњење боце односно монтирање регулатора
притиска и трошила гаса. Прва четири дела боце су међусобно заварена, а вентил
се завија на боцу. При свим наведеним операцијама гас не сме ни у најмањим ко568
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личинама истицати кроз вентил или кроз друге делове и спојеве боце. Конструкција вентила је таква да потпуно осигурава транспорт боце, рад са гасом, при
замени, монтажи и демонтажи трошила. За време транспорта и складиштења боце, на вентилу је постављена заштитна (слепа) навртка са гумицом од синтетичког материјала отпорног на дејство угљоводоника.
Свака боца на горњем делу мора имати следеће утиснутe ознаке:
- назив произвођача, односно назив или регистровани знак произвођача;
- фабрички број боце;
- годину израде;
- назив гаса којим се боца пуни,
- масу празног суда у кg (тара, која се разликује од боце до боце),
- запремину суда у l,
- пробни притисак у bar-има,
- жиг топлотне обраде, утиснут иза фабричког броја суда,
- жиг надлежног органа са датумом последње контроле,
- највећи дозвољени притисак пуњења у bar,
- боју суда.
Поред овога на сферној површини црном бојом мора бити означена тежина
празног суда (тара) нпр. 12.5. Боце немају исту тежину, већ се она разликује од боце
до боце. На неким боцама тежина празнoг суда је означена белом бојом што је у
супротности са важећим прописима. Све наведене ознаке су видљиве голим оком.
3. ПРОЦЕДУРА ПРЕ И ПРИ ПУЊЕЊУ ПРАЗНЕ БОЦЕ
Приликом пуњења празних боца процедура је следећа: у пунионицама
боце се стављају на бесконачну покретну траку где један запослени најпре врши
визуелни преглед боце, очитавање свих података који су утиснути на горњем
делу и скида заштитну (слепу) навртку. Aко је на некој боци истекао рок од 10
година за ревизију или је из других разлога сумњива, одваја је на страну. Боца се
одваја на страну и ако у њој има извесне количине заосталог гаса, те се потпуно
празни. Даље боце одлазе на уређај за аутоматско пуњење. Вага је тако подешена
и под надзором другог запосленог да препознаје тежину (тару) сваке празне боце
и пуни боцу дозвољеном количином гаса (то је нето 5 или 10 kg). Боца се пуни до
80-85% своје запремине и то је течна фаза, а преостали до је гасна фаза. Значи да
овим поступком боца никада неће бити препуњена, за разлику од допуњавања
боце на бензијским пумпама на којим се ТНГ преко адаптера точи у возила, што
представља кршење техничких прописа. Тиме се избегава трајна деформација
која се манифестује у виду надимања боце по ободу.
Гас којим се боца пуни је мешавина бутана и пропана и зове се течни нафтни гас - ТНГ. Бутан и пропан се добијају из нафте и из земног гаса. Хемијски чисти, у нормалним условим су без мириса, укуса и боје. Због тога се у рафинеријама
одоришу додавањем етил-еркаптана, који даје оштар, карактеристичан и већини
читалаца познати мирис. Најбољи однос за наше поднебље и потребе је 65% бута569
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на према 35% пропана. Овај однос гасова се апсолутно поштује у установама овлашћеним пунионицама, за разлику од појединих дистрибутера који боце пуне и
неким нус продуктима нафтних деривата или већим процентом бутана, чиме знатно умањују енергетску вредност мешавине гаса. И управо такво неодговорно понашање појединих дистрибутера, био је повод за незадовољство ТТ монтера.
Боце напуњене гасом без слепе навртке одлазе бесконачном траком у базен
– каду где се потапају у воду и тако потопљене држе извесно време. Трећи запослени визуелно посматра да ли вентил на некој боци испушта гас. Уколико нема
испуштања гаса на вентилу или на спојевима боце одлазе даље, а ако има испуштања боца се означава и одваја на страну. На исправне и напуњене боце ставља се
дихтунг гумица, завија слепа навртка и поставља зелена или жута пластична капа
(зависно од установе). Само тако прегледана и напуњена исправна боца се шаље на
тржиште, односно у дистрибуцију.
Свака боца на државним или приватним бензинским пумпама без пластичне капе, може бити потврда допуњавања боце или пуњења боце „неквалитетним“
гасом, што у себи носи непоузданост и ризик.
4. ПРОЦЕДУРА ПРИ РЕВИЗИЈИ БОЦЕ
Чланом 26. поменутог Правилника о техничким нормативима за покретне
затворене судове за компримиране, тeчне и под притиском растворене гасове,
предвиђен је интервал редовоног прегледа, такозвана ревизија боце, која се обавља сваких 10 година.
При ревизији боце процедура је следећа: скидање и трајно уклањање постојећег вентила. Визуелни преглед боце, да ли има неких видљивих оштећења или
неисправности. Мерење геометрије боце (висину, обим дуж целог тела), односно
утврђивање да ли су спољашње димензије боце у складу са прописима. Испирање
унутрашњости боце тј. скидање накупљене прљавштине са унутрашње стране зида. Мерење дебљине зида боце на различитим деловима тела боце. Испитивање непропусности боце на хладни водени притисак од 25 barra у временском трајању од
15 min. Уколико боца на неком делу испушта и не задовољи овај услов, трајно се
уклања и уништава. Aко нема испуштања течности, наставља се са обрадом боце, а
то је пескарење тела боце ради уклањања трагова корозије и припреме боце за фарбање, поновно фарбање тела боце бојом RAL 2003 и постављање новог вентила.
На крају, пре пуњења, врши се означавање боце утискивањем жига који
обележава фирму која је вршила ревизију, да је извршена ревизија. Жиг може бити у виду петокраке у чијој унутрашњости је уписана година ревизије, или великог латиничног слова R и последња два броја године у којој је рађена ревизија.
На пример за ову годину ознака гласи R 08.
Све време вршења ревизије боце присутан је и представник Инспекције
за опрему под притиском, који са представницима овлашћеног сервисера потписује извештај о ревизији боце.
Проводна црева се израђују у складу са JUЅ стандардом, тако да унутрашњи пречник буде у границама од 6,3 до 8 mm. Израђује се од гуме или пластичне
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масе која има висок степен отпорности према мешавини пропана и бутана. Црева
намењена за потребе „Телекома Србија“ а.д. израђују се из три слоја, издржавају
притисак до 25 bar-a и испоручују се у котуровима дужине од 30 m, који се по
потреби секу на дужине од 05 - 10 m.
Што се тиче регулатора притиска, рукохвата и горионока, у „Телекому Србија“ а.д. се користе две врсте. Прва врста је домаће производње. Ови регулатори
раде са притиском до 4 barra, са проводним цревом које се причвршћује обујмицама. Рукохват и горионик су производ истог домаћег произвођача, тако да током
рада подноси притисак који ТТ монтер подеси на регулатору. Друга врста регулатора притиска, проводних срева, рукохвата и горионика је иностране производње. На њима је радни притисак фабрички подешен на 1,4 barra, тако да не постоји могућност промене. Такође, на крајвима проводних срева се налазе спојке са
навојем, који омогућава чврсту и сигурну везу. Рукохвати су тако урађени да ТТ
монтеру омогућавају лаку ротацију и манипулисање током рада.
5. ЛИТЕРАТУРА:
1. ***: Закон о заштити од пожара
2. ***: Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса,
3. ***: Правилник о техничкин нормативима за покретне затворене
судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове
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ЕКСПЛОЗИЈA - ПОЖAР У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ
УСЛЕД ЦУРЕЊA ПРИРОДНОГ ГAСA
У ПОДЗЕМНОМ ДЕЛУ ИНСТAЛAЦИЈЕ
Владислава Тмушић1

РЕЗИМЕ
Услед цурења природног гаса на подземним полиетиленским цевима кроз канализационе цеви, а пошто је гас лакши од ваздуха, у купатилу се створила оптимална експлозивна смеша. Власница куће у купатилу је покушала упаљачем да упали цигарету и у том
тренутку је дошло до експлозије - пожара. Власница је добила лакше телесне повреде у виду опекотина.
До цурења гаса је дошло услед непоштовања техничких прописа за кућне гасне
прикључке од стране извођача радова.
Кључне речи: Експлозија, пожар, природни гас,технички прописи.

EXPLOSION AND FIRE IN A FAMILY HOUSE
DUE TO NATURAL GAS
LEAKAGE IN UNDERGROUND UTILITIES
ABSTRACT
Because of the natural gas leakage out of the polyethylene pipes through the sewers, and
since gas is lighter than the air, an optimal explosive mixture was made in the bathroom. The
owner attempted to light a cigarette with a cigarette lighter in the bathroom and at the same moment this caused an explosion and fire. The owner was slightly burned.
The gas leakage was caused by the failure to follow technical regulations regarding
house gas connections by the contractor.
Key words: Еxplosion, fire, natural gas, technical regulations.
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1. ЕКСПЛОЗИЈA- ПОЖAР У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ
(КУПAТИЛУ) УСЛЕД ЦУРЕЊA ПРИРОДНОГ ГAСA
У ПОДЗЕМНОМ ДЕЛУ ИНСТAЛAЦИЈЕ
Несреће проузроковане природним гасом заузимају једно од последњих
места, заједно са несрећама од удара грома, оне се ипак догађају. Најчешћи узрок
несреће је неправилно руковање и употреба гаса, гасних трошила (решои,пећи,
шпорети и сл.) неисправне гасне инсталације што проузрокује есплозију пожара.
Да би дошло до експлозије, потребно је да се створе два услова:
- стварање експлозивне смеше природног гаса у ваздуху,
- стварање услова паљења.
Експлозивна концентрација природног гаса у ваздуху је од 3,6 ℅ - 15 ℅
(подручије између доње и горње експлозивне границе).
Експлозија- пожар се десила у купатилу приземне куће са леве стране је
спаваћа соба и кухиња са трпезаријом а десно је дневна соба. Уласком у купатило
О.П. је за собом затворила врате и покушала да запали цигарету и у том моменту је
дошло до експлозије - пожара (О.П. и њен муж су пушили у купатилу јер су имали
бебу). У купатило, где је дошло до експлозије, осећа се одорисан мирис природног
гаса. На прозору од купатила попуцало је дупло стакло од експлозије и исто је поломљено и испало напоље. Врата из ходника у купатилу, која су дрвена и једнокрилна, су у горњем делу са штоком померена према ходнику и малтер изнад врата, као и у ходничком делу је опао. На средини плафона купатила видљиво је опадање малтера. Заштитни пластични поклопац монофазне утичнице је савијен (деформисан) нагоре. Пошто је природни гас лакши од ваздуха и у концентрацији у
којој се налази експлозивна смеша, доњи делови просторије су неоштећени, јер су
трагови гарежи видљиви на пластичним завесицама на полици за средства за хигијену, пешкирима окаченим на вратима и на дрвеним деловима прозора купатила.
О.П. је задобила опекотине у пределу дорзалних делова шаке, лица и чела,
рана у пределу корена носа, а што је констатовано од стране доктора у болници.
Од отвора на поду купатила видљив је сливник за канализацију испод каде, а насупрот улазних врата уз спољни зид објекта.Од инсталација цеви уочене у
купатилу видљиве су само бакарне цеви за довод топле воде од котла у кухињи
до сушача у купатилу.
Природни гас је доведен подземно полиетиленским цевима до фасаде куће и уведен у два мерна сета, независно за приземље и спрат куће. Растојање од
мерних сетова до улице је око 10 метара. Мерни сетови су постављени са задње
стране куће на фасаду објекта и удаљени су од ивице куће око 4 метра. Из мерног
сета за приземље са бакарном цеви природни гас је одведен споља до супротне
ивице куће од улице и ту је кроз зид уведен у котао који је смештен у просторији
кухиње са трпезаријом.
Предходни месец дана три пута су позивали предузеће које је било извођач радова због сумње да цури гас у кући. Радници предузећа су на позиве дола573
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зили у кућу, али су интервенције биле само око мерног сета постављеног на фасаду куће.
До експлозије - пожара у купатилу приземне куће у власништву О.П. је
дошло цурењем природног гаса у подземном делу инсталације гаса од улице према кући, уласка гаса кроз канализационе цеви. Пошто је природни гас лакши од
ваздуха, стварање оптималне експлозивне смеше коју је на експлозију - пожар
иницирао отворен пламен упаљача. То је и потврђено ископавањем полиетиленске цеви. Значи када је уведен гасни прикључак у кућу власника О.П. су бетонирали стазу око куће. Но извођачи радова нису предвидели могућност померање односно слагање тла да би преузели додатне мере заштите што је и предвиђено Правилником о техничким нормативима за кућни пркључак за радни притсак
до 4 бара. Кућни прикључак, укључујући фазонске команде, цевне затвараче и
спојеве, израђује се и поставља тако да у нормалном раду издржи настала напрезања и да буде непропустан што у овом случају није био.
2. ЗAКЉУЧAК
Значи због пропуста и непримењивање техничкин норми, нестручности
предузећа извођача радова кућхих прикључака треба да се десе експлозије - пожари, људске жртве, материјалне штете. Од стране власника куће је поднешена тужба
против предузећа извођача радова али да ли је до свега овога требало да дође?
Дистрибутери гаса приликом контроле или пријаве потрошача у вези кварова или других неправилности на гасим инсталацијама требали би исте да благовремено и квалитетно отклоне.
3. ЛИТЕРАТУРА:
1. Исаиловић М.: Технички прописи о заштити од пожара и експлозије,
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
(СМЕИТС), Београд, 1996.
2. Јованов Р, Осокољић Д, Јевтовић Г, Шикања Д.: Основи превентивне
заштите од пожара и експлозије, Виша школа унутрашњих послова,
Београд, 1997.
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ПРИМЕНA ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМA У ЕВAЛУAЦИЈИ
КAНДИДИЈAЗЕ КAО БОЛЕСТИ 21. ВЕКA
Aбрамовић Борислав1, Бојић Гордана2
drgormil@yahoo.com
РЕЗИМЕ
Кваснице се налазе свуда око нас у нашем животном окружењу, укључујући кувану храну. Candida species могу да се нађу у земљи, неживој природи, у болничким условима. Candida species су нормално комензали људи а могу се поново намножити из многих
извора у здравих и болесних особа. Свако има Candida species, облик кваснице која нормално живи у дебелом цреву, вагини, на кожи. У случају када дође до промене интестиналне средине услед измењености имуног система или других фактора, опортунистичка
Candida пролиферише и при томе инфицира ткива у телу
Посебно је интересантна урогенитална колонизација Candida species. У овом раду је
представљена дијагностика и третман урогениталне кандидијазе применом експертног система.
Кључне речи: Candida, гљивица, инфекција, евалуација, ризик.

IMPLEMENTATION OF EXPERT SYSTEM IN EVALUATION
OF CANDIDIASIS AS TWENTIETH CENTURY DISEASE
ABSTRACT
Yeasts are found everywhere in the environment, including spoiled food. Candida spp.
can be found in soil, inanimate objects, food, and hospital environment. It is rare for Candida spp.
to produce contamination in laboratory settings. Candida spp. are normal commensals of man and
can be recovered from many sources in normal and ill individuals. Everyone has Candida, a form
of yeast, normally confined to the lower bowels, vagina and skin. In the case when the balance of
the intestinal environment is altered by a compromised immune system or other factors, the
opportunistic Candida proliferates, infecting other body tissues. However, Candida spp. can also
produce a wide variety of infections, and distinguishing between colonization and infection can
sometimes be a challenge. Even though diseases related to Candida have been known for centuries, the importance of these conditions has assumed increased relevance during the last two
decades. Candida becomes pathogenic, transforming from a simple yeast into an aggressive fun-
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gus that can severely compromise one´s health. This condition is known as “Candidiasis”. Candidiasis is basically a twentieth century disease.
In this article is represented the role of an expert system in diagnosis and management
of Candidiasis in urogenital region. The expert system is a guide which offers a package of
comprehensive care from examination to conduct ethiology and evaluate high/low risk environment of infection.
Keywords: Candida, fungus, infection, evaluation, risk.

1. УВОД
Candida представља опортунистичку гљиву која се нормално налази у усној шупљини, гастроинтестиналном тракту и вагини. Када се Candida намножи у
организму, она може да узрокује обољење као што је сор и кандидијаза [1]. Данас
лекари често налазе присуство кандиде у великом броју у различитим хуманим
узорцима, као опортунистичке гљивице.
Главни предиспонирајући фактори за развој инфекције са гљивицама рода Candida јесу:
- промене имунолошког статуса
- примена антибиотске терапије широког спектра
- дијета богата шећерима
- дефицит нутритиената
- интензивно излагање токсинима
- стрес
- актуелни малигни процес
- инфекција ХИВ-ом
- трансплантација органа
- хемпотерапија
- примена других имуносупресивних лекова
- стрес
- траума
- редовно конзумирање кортизонских препарата
- конзумирање алкохола, никотина, кофеина
- дијабетес
- трудноћа
- поремећаји исхране (гладовање, повраћање, узимање лаксативних
средстава)
- вештачка исхрана у првих шест месеци уместо дојења
- старост
- вакцинације и имунизација
- влажна климатска подручја
- ендокрини поремећаји
- метаболички поремећаји.
Набројана патофизиолошка стања занчајно доприносе колонизацији гљивица рода Candida и успостављању дисбиозе у дигестивном и урогениталном тракту.
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Candida albicansa је најчешће изолована врста и налази се у 50% укупног
броја Candida инфекција. Поред ње могу се наћи Candida glabrata (8-18%), Candida tropicalis (11-25%), Candida parapsilosis (7-15%) и Candida cruzei (2-4%).
Candida species представљају веома важан клинички проблем код имунодефицијентних пацијената широм света. Кандидијаза је проглашена за болест
двадесетпрвог века. Она такође представља четвртог узрочника према фреквенци
заступљености у хемокултурама [2 - 5]. Код пацијената са AИДС-ом кандидијаза
је најчешћа опортунистичка инфекција. Парадоксална је појава да је модерна
медицина практично продужила људски век у великог броја пацијената, а у исто
време се повећао морбидитет од Candida species. Такође је евидентна повећана
резистенција Candida species на антифунгална средства као и морталитет.
У уобичајеним околностима, Candida је у нама и учествује у одржавању
здравља, а имунолошки систем домаћина онемгућује њено ширење. Candida species има посебан афинитет за урогенитални тракт где се дуж уроепитела колонизује и својим присуством ремети равнотежу у флори овог региона, а нарочито у
саставу вагиналне флоре. Клинички симптоми и синдроми који прате урогениталну кандидијазу односе се на:
- дизуричне тегобе
- појачан нагон за мокрење
- свраб
- печење при мокрењу.
Из урогениталног тракта може да се дисеминује хематогено, лимфогено и
per continuitatem, те може да узрокује системску микозу и сепсу, које озбиљно угрожавају живот [6 - 9].
Патофизиологија
Candida species које спадају у гљивице налик на кваснице стварају праве
хифе и псеудохифе. Оне могу да се нађу код људи и животиња. Исто тако, заступљене су у болничким условима, укључјујући храну, клима уређаје, респираторе
и медицинско особље.
Candida species такође садрже добро познате факторе вируленције. Главни
фактори вируленције су површни молекули који омогућавају адхеренцију организма на друге структуре (јаја, хумане ћелије, екстрацелуларни матрикс), киселе протеазе, а имају способност да се конвертују у хифалну форму. Одбрамбене снаге домаћина имају кључну улогу у настајању и ширењу инфекције са Candida species.
Подаци Светске Здравствене Организације указују на то да свака четврта
жена има најмање и епизоду вулвовагиналне кандидијазе током свог живота.
Клинички налази и аутопијске студије потврђују повећану инциденцу дисеминоване кандидијазе, која се директно рефлектује на учесталост кандидемије.
У случају развијене кандидемије забележена је смртност од 30 до 40%. Кандидемија је такође удружена са пролонгираном хоспитализацијом [10 - 13].
Пол
Колонизација Candida species дешава се у једнаком броју код мушкараца
и жена, међутим код жена је други узрочник вагинитиса.
577

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Старост
Candida species су заступљеније у познијим годинама живота, а нарочито
код људи преко 65 година. Вулвовагинална кандидијаза праћена је симптомима
као што су вулварни пруритус, вагинални поремећај, дизурија, диспареунија.
Физичка испитивања констатују еритематозне промене у вагини и на лабијама.
Баланитис је праћен сврабом у пределу пениса. Присутне се беличасте промене. Ова клиничка форма стиче се полним путем од партнерке која болује од вулвовагинитиса. Може се јавити раш на скротуму, задњици, глутеланим пределима,
бутинама.
Циститис узорокован Candida species често се одвија асимптоматски. Инвазија мокраћног мехура резултује учесталим мокрењем, ургенцијом за мокрењем, дизуријом, хематуријом, супрапубичним болом. Осим тога, овај облик кандидијазе често је удружен са инплантацијом Фолејевог катететра. Физикалним
испитивањем утврђује се супрапубични бол [14, 15, 16, 17].
Aсимптоматска кандидурија може да се јави код многих пацијената. У
њих долази до масовне колонизације Candida species. Уринокултуром се доказује
присуство бластоспора као основних морфолошких форми Candida species.
Применом стента и увођењем разних инструмената, у случају дијабетеса,
успостављају се велики ризици за развој кандидијазе. Тако се стварају услови за
развој асцедентног пијелонефритиса. Пацијенти се жале на бочни бол, абдоминалне колике, мучнину, повраћање, грозницу, хематурију. Физикалним налазом може
се утврдити бол у костовертебралном углу, температура, бол у абдомену [18 - 22].
Прогноза
Прогноза зависи од неколико фактора, као што је место инфекције, степен и
тип имуносупресије, брзина постављања дијагнозе и третмана [23 - 34]. Aко се иницијална антифунгална терапија укључи касније повећава се ризик од пораста морбидитета и морталитета удружених са кандидемијом и дисеминованом кандидијазом.
2. ПРИМЕНА ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМА У ДИЈАГНОСТИЦИ
ИНФЕКЦИЈА УРИНАРНОГ ТРАКТА УЗРОКОВАНИМ
CANDIDOM
Експертни систем
Базични принципи експертног система
Са савременим развојем науке, технологије и економије, нарочито последње
декаде 20. века, дошло је до примене система вештачке интелигенције, у оквиру којег експертни систем преставља најзначајније поље [35 - 37]. Експертни систем је
огранак примене вештачке интелигенције који је почео да се развија средином 60тих година. Основна идеја експертног система је једноставно експертиза, у оквиру
које се примењују спефична знања, а која се преносе са људи на компјутере.
Предности ескпертног система:
- експертни систем може да без престанка функционише 24×, а доктори не
- експертни систем може да функционише под тешким условима, а доктори не
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-

лако се може направити много копија експертног система, док тренинг доктора траје дуго и веома је скуп
- експертни систем укључује бројне параметре који се узимају у обзир
у току анализе, а доктори то не могу
- грешке и пропусти се лакше и брже превенирају у експертном
систему.
У овом раду примењен је експертни систем у дијагностичким процедурама урогениталне кандидијазе, а то је представљено на слици 1. и слици 2.

Слика 1.: Уретрални поремећаји

Слика 2.: Урогенитална кандидијаза
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3. ЗАКЉУЧАК
Обзиром на повећану инциденцу урогениталне кандидијазе због бројних
преципитирајућих фактора, сасвим је оправдано кандидијазу третирати као болест
двадесетпрвог века. С тога се захваљујући примени експертног система може сагледати детаљна дијагностика и препорука за даља испитивања присуства Candida
species. На тај начин се клиничарима омогућује одлична оријентација у узорковању хуманог материјала, и тумачењу добијених анализа миколошких претрага.
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ABSTRACT
This paper refers to the system of education in the accredited Higher Educational
Technical School of Professional Studies in Novi Sad. The accreditation was given to 13 study
programmes for basic professional three-year studies and to 6 programmes study for one-year specialist studies. Considering the long tradition of the College in teaching in the field of protection
and especially considering the present importance and needs of the society, 4 basic and 3 specialist
study programmes have been offered in the field of protection.
In this paper, only a few dilemmas have been defined and presented especially in the
conclusion.
Key words: sudy programmes, teaching, accredation.

АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
РЕЗИМЕ
Овај рад се односи на систем образовања на акредитованој Високој техничкој
струковној школи у Новом Саду. Акредитација школе је добијена за 13 студијских програма на основним струковним студијама у њиховом трогодишњем трајању и акредитовано је
6 студијских програма на специјалистичким струковним студијама. Имајући у виду дугогодишњу традицију школе у образовању из области заштите и нарочито тренутан значај и
потребе у друштву, понуђена су четири основна и три специјалистичка студијска програма
из области заштите.
У раду су разрађене и дефинисане само неке од дилема и у тексту, а нарочито у закључку презентоване.
Кључне речи: студијски програми, настава, акредитација.
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1. INTRODUCTION
This paper is one of many published papers about accreditation. In the first (1)
paper, the College was treated as a possible model, and in the second one (2) the idea
was realized. The third (3) paper deals with “The accredited” Higher Educational Technical School of Professional Studies, because the School met the all set criteria, and
launched the idea about the one year specialist studies.
The seventh (7) paper deals with “the accredited” programmes for the one-year
specialist studies, where the process of accreditation has also been finished.
For getting the accreditation it is necessary to meet three criteria: higher education institution, programmes of study on appropriate levels, and criteria for self-evaluation and evaluation of the quality (4) (5).
Basic data for the whole College:
Educational-scientific and educational-artistic field
Technical-technological sciences
The number of students, enrolled for the first time:
Basic professional studies
The professional specialist studies
Total number of students

1380
120
1500

Basic data for the department of protection
Educational-scientific and educational-artistic field
Technical-technological sciences
The number of students, enrolled for the first time:
Basic professional studies
The professional specialist studies
Total number of students

420
60
480

Basic tasks and aims of higher education institution
Higher education institution has established basic tasks and aims, which comply with the aims of higher education, which are set by law.
In realizing the basic aims, the College unites educational, research and professional work with the other activities as parts of a unique process of higher professional
education. This unification has the purpose of consistent development and improvement of courses and the purpose of satisfying the needs, demands and expectations of
students, employees and the society as a whole.
Organization and administration
Higher education institution has a structure and a system of administration,
which completes the tasks and aims of the institution.
The elements of the structure are:
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- Courses
- Secretariat
- Institute (for the cooperation with agriculture and research studies).
The college has the following authorities:
- the board: the board of the college is the Council
- the management: the principal of the College
- scientific committee: (teaching board, committee for quality and the Board)
- student’s parliament
The evaluation of the efficiency of the authorities is done periodically.
Accredited programmes of studies
The technical college has two cycles of education:
- the first cycles:
- basic professional studies
- the second cycles:
- specialist professional studies.
Both levels can be accredited and the programmes of studies are formed according to the interest of students and needs of the society. Therefore, the programmes
are versatile in time.
In the initial moment the following programmes of studies have been accredited:
- Basic professional studies: production engineering, thermal engineering
and maintenance, metal craftwork, fire protection, occupational health and
safety, environmental protection, civil protection, graphic engineering, web
design, graphic design, applied photography, electrical power and engineering and information technology.
- Specialist professional studies: oil and natural gas manipulation, maintenance management, fire protection, occupational health and safety, environmental protection and e-business.
Programme of studies agrees with global contemporary state of affairs considering profession, science and art in appropriate educational-scientific and educational-artistic fields. It can be compared to similar programmes in foreign Higher education institutions, especially in Europe.
2. THE STUDIES
After finishing basic studies, the acquired professional title is bachelor applied, in the field belonging to the programme of studies.
After finishing the specialist studies, the acquired professional title is specialist in the field belonging to the specialist studies.
The programme of studies consists of compulsory and optional subjects with
defined plan and programme. After completing this programme, the students acquire
certain knowledge and qualification necessary for getting a diploma.
Every programme of study is a coordinated whole, which includes aims, structure and contents, procedure of students’ enrollment, methods of teaching and ways of
examination, results of studying and students’ competence. The college offers many programmes of study for basic and specialist studies and assures that all the programmes
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meet the basic criteria of quality and that there is a certain extent of harmonization
among them.
This paper offers a matrix and a model of unique plan with one output level.
First of all, in order to choose a level of education, several factors must be considered.
Apart from the factors about fulfilled conditions (stuff, space etc.); we believe that
there are other factors and that there is a need for appropriate stuff.

The defined elements of the structure of the teaching curriculum can be
different, but one should choose the structure, which can be recognized in:
- the originality of the programme
- the greatest uniformity
- giving the most knowledge
Of all possible divisions, two of the most appropriate divisions are:
- the division of programmes into general, professional and specific
- the division of programmes into general and professional (within professional programme, theoretical and practical contents should be separated)
This would show the participation of professional subjects in the whole programme and practical part in professional studies. It is clear that moving some subjects
from one field to the other can disorganize formerly set model. Therefore it is necessary to set clear and objective criteria for determining the fields which some subjects
belong to. In the following table, the structure of teaching plane, years of study and
types of studies are shown:
Year
I
II

Type of studies
All
(tech. business…)

General
subjects,%
9
7

III
Average:

5,33

Professional
subjects,%
81
45

Expert
subjects,%
10
48

14

86

46,67

45,68
589

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

The division of skilled subjects in professional studies and the participation of
practical part of teaching curriculum are shown in table 2.
Year

Type of studies

I
II

All
(tech. business…)

Professional subjects,%

General
subjects,%

theoretical,%

practical,%

9,0

70

21

7,0

65

28

32

68

5,33

55,66

III
Average:

5,33

The greater importance of practical part is spotted in those occupations where
students are more involved in technology and must complete some practical actions on
their own.
3. PROFESSIONAL SPECIALIST STUDIES
The school offers some programmes of study for professional specialist studies
and assures that all the programmes meet the basic criteria of quality and that there is a
certain level of agreement between them. Accredited programmes of study in the
department of protection are fire protection, occupational health and safety, environmental protection
4. ACCREDITATION OF PROGRAMMES OF STUDY
In technical College, one can get educated on the second cycle: the second cycle
is professional specialist studies, which function according to the following plane:
No.

Subject
code

The name of the subject

No. of
classes

ECTS

VII

3+2

6

VII

3+5

8

VII

4+3

9

VII

4+3

9

VII

4+3

9

VII

4+3

9

Semester

FIRST YEAR
1.

С1.01.0

Compulsory subject

2.

С1.02.0

Theoretical and experimental
fundamentals of expert work

3.

С1.03.0
Group of two optional subjects

4.

С1.04.0

5.

С1.05.0
Group of two optional subjects

6.
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С1.06.0

Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
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7.

С1.07.0
Group of two optional subjects

8.

С1.08.0

9.

С1.09.0

10.

С1.02.0

11.

С1.10.0

Obligatory subject

12.

С1.11.0

Expert work

Professional engineering
practice
Theoretical and experimental
fundamentals of expert work2

Total number of active classes
Total number of ECTS

Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc
Ph.D.
MSc

VII

4+3

9

VII

4+3

9

VIII

4

VII

3+5

8

VIII

3+2

6

VIII

10
40
60

5. THE CURRICULUM CHARACTERISTICS
• The first semester
- one compulsory subject
- two optional subjects (from the field)
- expert work: in one of the optional subjects
• The second semester
- Optional subjects: practice (in optional subject from the first semester)
and expert work
- One compulsory subject out of three
• The other characteristics of the curriculum
- A balance between the compulsory and optional subjects
- Professional subjects are dominant
- the percent of permanent employees and the percent of employees with
Ph.D. degrees meets the standards.
6. DILEMMAS
The studies on the Higher Educational Technical School of Professional studies
are in accordance with the Law on Higher Education and they are organized within two
cycles of studying.
The 1st cycle studies are the basic professional studies which have three-year
study programmes and finish after acquiring a credit score of 180 ECTS.
The 2nd cycle studies are professional specialist studies, which have four or fiveyear study programmes and finish after acquiring a credit score from 240 to 300 ECTS.
Series of studies from basic to specialist can be consecutive (6) or non-consecutive. Consecutive studies directly continue from basic studies to specialist, especially regarding the
contents. The course on these studies is studied in details.
The problem of studying in longer period of time, which means changing the
contents of programmes of studies in other College, can be solved with the system of
non-consecutive studies which gives the possibility of enrollment of larger number of
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expert engineers in various fields. In non-consecutive studies there is no direct continuance of the two cycles of studies. Actually this means going from basic professional
studies of one type to specialist studies of other programme of study.
Sometimes, the competence in two fields is necessary: the 2nd field is always
professional activity of a company. If the knowledge in technology is weak, it is questionable how much time is needed to bring that knowledge to a necessary level. Specialization will make this process of education faster.
We believe that this is what every economy and society needs. Specialization
would replace state license exams, which proved to be absurd.
7. THE FINAL STUDY SCHEME

Figure 1. The example of consecutive studies: basic professional studies
and specialist professional studies

8. CONCLUSION
Considering the given dilemmas, the professional Board and management of
the Technical College in Novi Sad have chosen the following reasonable, rational and
quality solution:
- The most programmes of study should be accredited and an adequate number of professors should be employed, which would bring to successful
development of the College.
- The 2nd cycle of study should value 60 ECTS and should last for a year.
There is no vindication for the existence of five-year studies.
- The studies should be non-consecutive and therefore the engineers on
professional studies should be given a chance for specialization in the field
of appropriate activity. The consecutive studies are possible, but only
when the economy or society really needs them.
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QUANTITATIVE INDICATORS AND EFFECTS
OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION ABOUT
THE ENVIRONMENT PROTECTION IN PRIMARY SCHOOLS
Kornelija Sabo Cehmajster1, Vesna Nikolić2, Anita Petrović-Gegić3
zastita@matijevicdoo.com vesnakv@tron-inter.net
ABSTRACT
In relation to the generations who grew up in the past centuries, which were marked by
mechanistic education, the generations who are learning skills and gaining knowledge in the Serbian school system are greatly privileged. Namely, the trend of holistic approach to education,
with numerous benefits and humane values, also offers the possibility to make an explicit choice
what to learn in the area of environment protection from the very beginning of formal education.
The topic of this paper has been inspired by the results of the empirical research done in
the course of the past three years into the effects, or rather, into the efficacy of the implementation
of education about environment protection in the system of formal education. The results of some
earlier research point to the inadequate level of ecological awareness of children younger than 10
(research done in 2005) and of secondary school pupils (research done in 2006). The analysis of
the results of some recent research – done in 2007 on the sample of 118 children in 5 primary
schools on the territory of Novi Sad, also leads to the conclusion that ecological awareness of
children who participated in the education about environment protection is not at a satisfactory
level. Because of this, this paper aims to detect the basic reasons for this unsatisfactory situation in
this field – the so called “curtain factors“, the deficiency in children's interaction with nature,
inadequately defined and determined target groups of formal education, etc., and it also examines
the recommendations for the enhancement of educational practices in this field.
Key words: education about environment protection, formal education, environmental
awareness, primary school

КВAНТИТAТИВНИ ПОКAЗAТЕЉИ И ЕФЕКТИ
ИМПЛЕМЕНТAЦИЈЕ ОБРAЗОВAЊA
ЗA ЗAШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
РЕЗИМЕ
У односу на генерације које су стасавале у претходних неколико векова механицистичког образовања, генерације које данас усвајају знања и вештине у оквиру система школ-

1

Индустрија „Матијевић“, д.о.о., Нови Сад
Факултет заштите на раду, Ниш
3
Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
2
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ског образовања у Србији, имају велику привилегију. Наиме, тенденција холистичког приступа образовању, уз много бенефиција и хуманизма, пружа и могућност експлицитног избора знања из области заштите животне средине и то од самог почетка формалног школовања.
Тематика овог рада инспирисана је резултатима емпиријских истраживања која су
реализована током претходне три године у вези са ефектима односно ефикашношћу имплементације образовања за заштиту животне средине у систем формалног образовања. Резултати ранијих истраживања указују на недовољну развијеност еколошке свести деце до 10
година (истраживања 2005. год.) и ученика средњих школа (истраживања 2006.). Aнализа
резултата новијих истраживања - реализованих 2007. године на узорку од 118 деце у 5 основних школа на територији Новог Сада, такође упућују на закључак да еколошка свест
деце која су четири године била актери образовања за заштиту животне средине није на задовољавајућем нивоу. С тим у вези, у раду се траже основни разлози незадовоњавајућег
стања у овој области – тзв. „фактори завесе“, недостатак интеракције деце са природом, недовољно дефинисане и утврђене циљане групе формалног образовања итд. и промишљају
препоруке за унапређивање васпитно-образовне праксе у овој области..
Кључне речи: Образовање за заштиту животне средине, формално образовање,
еколошка свест, основна школа

1. INTRODUCTION
Ecological awareness is the awareness of the basis of human existence being
endangered, as well as each individual's values and orientations in his relation to his
environment – the natural, the social, and the one we have built. [9] This awareness can
also be viewed as creating a positive shape of the relation between an individual and
the natural, social, and the built environment, based on the recognition and acceptance
of ecological principles and rules. [6] Ecological awareness has to be viewed in its
relation to ecofriendly behaviour as both its result and cause, although, unfortunately,
ecological awareness is frequently unaccompanied by ecological conscience, with a
result of ecofriendly behaviour missing, too. The reasons for this can be sought and
found in, among other factors, inadequate knowledge of ecology, which is prerequisite
for ecofriendly behaviour and participation in the environment protection. This, of
course, is due to the deficiencies of the education system.
Many authors who studied these issues have pointed out the importance of the
implementation of the education about environment protection. They have done this
while defining and positing that this education is an intrinsic part of general education,
and that it is aimed at the development of eco-related knowledge, beliefs, attitudes and
behaviour of children and adults, which will result in their becoming aware of the
existential link between man and nature, and ensuring the principle of sustainable
development. (М. Andevski, М.Кundačina, A.Rančić, V. Nikolić et al.).
The implementation of the environment protection strategy and sustainable
development depends on the coordination and cooperation of schools and other educational
and cultural institutions, the media, social and expert services, companies and other public
organisations, and also, interactive ecological projects at all levels. In relation to this,
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projects dealing with the issues and possibilities of the implementation of the contents
related to the environment protection into the educational system are particularly important.
The United Nations have named the period between 2005 and 2015 “Decade
of Education for Sustainable Development“ in order to raise the awareness оf the
global significance of the problem. Our strategy for the development of education
relies on this document. Namely, in 2003, The Ministry of Education of the Republic
of Serbia defined the goals of the education about the environment protection as part of
the general goals of education in the area of maths, science and technology [4]. The
ways of meeting the ecological educational needs have been determined and defined in
Article 3 of The System of Education Law [1], аnd the ecological education has been
introduced formally and more intensively into the system of education since 2005.
In this paper, there is an overview of some of the results of the empirical
research into the effects of the implemented elements of the education about the
environment protection in primary schools in Novi Sad. The conclusions related to the
stated parameters were drawn after some common statistical methods were used. By
examining the results of the empirical research, we will try to explain the indicators
and effects of the implementation of education about the environment protection in
primary schools, and in this summarise the efforts made in order to develop the
ecological awareness, conscience and ecofriendly behaviour of pre-school children.
2. METHODOLOGICAL APPARATUS AND THE
CHARACTERISTICS OF THE RESEARCH
Within the framework of descriptive method we have used testing, non-standad interviews, and the analysis of the primary and secondary sources, and also proficiency test as an instrument. Statistical methods and procedures were used to process the
results of the research.
The test has been devised in such a way that the obtained results indicate the
quantity and quality of the current level of ecological awareness of children by the
estimation of the quantity and quality of the knowledge they possess. The questions are
assigned points in such a way that in the first part of the test each correct answer is
awarded one point, while in the second part there are questions which may be awarded
more or less than one point. The research was conducted in 2007 in some primary
schools in Novi Sad on the sample of 118 fourth-year pupils. The schools were chosen
in such a way that they provided a heterogenous sample. Three of the total of five
schools (I, II, III) in which the testing was done were in the urban part of the city, one
was on its periphery (IV), аnd one was in rural environment (V).
3. THE OVERVIEW OF THE RESEARCH RESULTS
The results of the tests the children did are shown in this part of the paper. Due
to the need to be concise, there will only be a short overview of the date taken from the
total of empirical results which preceeded this analysis. Namely, all 5 of the surveyed
schools will be represented as one aggregate sample which provides us with average
values of the results obtained.
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Table 1 Number and percentage of children tested in schools
School

TS

NrT

PP%

I

92

22

23.91

II

88

23

26.14

III

116

20

17.24

IV

75

24

32.00

V

115

29

25.22

The calculations have been done in the following way: e.g. for school I

PP%=

BrT ∗100
UŠ

(1)

22 ∗100
92

(2)

PP%(OŠI) = 23,91%

(3)

PP%(OŠI) =

Abbreviations:
(PP%) percentage of the tested children in relation to the population they
represent
(BrТ) number of children tested in the school
(OŠI) total number of the fourth graders who attend classes in the school
The number and also the percentage of children who have decided to take the
subject “Nature Guardians“ varies from school to school.
Tabel 2 Number of children who chose the optional subject “Nature Guardians“
School

"Nature Guardians"

%

I

92

100.00

II

58

65.91

III

66

56.90

IV

75

100.00

V

29

25.22

It is significant that a drastically smaller number of children decided to attend
the optional classes of the subject ''Nature Guardians'' in the rural environment. On the
other hand, that factor did not prove to be in correlation with the results children
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achieved in the test. The total number of points children got in the tests is 978.75 of the
possible 1638, which means that the overall achievement is positive, but still rather low
at 59.75% correct answers / participant / question. There is variability of achievement
between the schools, as well as between the classes.
In the previous estimations of achievement the data used for the average point
and average test are shown in table 3 and picture 1. These values were obtained in the
following way.
Table 3 Average point and average test
School I

School II

School III

School IV

School V

Average point

0.635

0.531

0.560

0.599

0.647

Average test

8.875

7.445

7.85

8.395

9.062

0,635
1

0,647
0,531

0,56

0,599

0,5
0
School I School II School III School IV School V

Picture 1: The values of the average point in schools

The average test is the average number of points in individual tests. That is the
quotient of the total number of points won in a single group and the total number of
possible point per that group of questions. The value of the denominators in this case is
the same as the number of participants, because each question can get you one point
maximum (question 9 is worth two points).
The average point is the average number of points in the test. It is the quotient
of the average test and the number of questions, that is, the quotient of the sum total of
the possible points and the product of the number of the children tested in the group
and maximum number of points in a single test.
Picture 1 shows that each school had a positive average point. The best achievement has school V with 64.73% correct answers in the test. The second place went
to school I, trailing behind school V by mere 1.13%. Other schools follow in this order:
school IV with 59.97%, school III 56.07% and school II 53.18%.
The numbers of correct answers vary greatly from question to question, while
among schools there are some similarities in the number of correct answers to the same
question. This indicates a deficiency in knowledge in particular areas.
The question “Which group pollutes the air the most?“, got the highest number
of correct answers (97.41%). Children are well informed about the facts of nature: 93.1%
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believe that a tree is a living organism. They percieve the importance of knowledge in
the field of the environment and its protection: 91.38% think that it is important to be
familiar with the food chain in order to recognize the links between things in nature.
86.21% of them are able to make good judgements in ecological matters: the question
“Are living beings affected by the pollution?“, was answered with: “Yes, it can give us
diseases“. 82.76 % of them know the characteristics of pure water.
The distribution of points per questions

Achievement [%]

100
sum

75

school V
school II

50

school III

25

school I
0
11 13 12 9a 10 1

8

3

7

5

6 9b 2

4

Question number in the test

Picture 2: The distribution of points –
achievement in answering the questions

Middling knowledge was demonstrated in the following areas: soil pollution
(74.57%), air pollution (67.24%), water pollution (57.76%), noise pollution (45.47%),
knowing the parts of the food chain (37.72%). Only a third (32.11%) of the children
who did the test believe that they too influence the level of pollution on the planet, and
can state at least one way of doing it. In the perception of their immediate environment
and human behaviour, one in two children gave correct answers.
Variations in the positions in the hierarchy based on the results in the test are
seen in in picture 2. The axis of abscissae shows the ordinal numbers of the test questions in the order determined by the hierachy. The axis of ordinates shows the measurements of the achievement in percentages. The determined hierarchy and the curve
which denotes the function of the number of the question and on them the sum of
achievement was adopted as the basis for the comparison and determination of the
relation between the other, individual achievements in the tests.
4. CONCLUSION
Comparative analysis of the relevant literature, the results of previous research
[5,6] and the results of this research indicates that these results are still not satisfactory,
although in the past few years certain efforts have been made to upgrade the ecological
education of children and youth. Insufficient knowledge in this area implies that there
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is a lack of motivation for education about ecology because of the inadequatly low
estimate of the importance of the environment protection and that there is inadequate
participation in the ecology-promoting activities.
Previous analyses and examinations indicate the need to resize such contents in
the curriculum in order to ensure a holistic approach to the issues of sustainable development and correlate the ecological factors and issues of the environment protection with
the model of economic and technological development, and the culture and phylosophy
of living.
The concept and programme orientation of modern primary school finds its
methodological basis in Agenda 21 and in the concept of sustainable development. The
central principle of Agenda 21, which has been formulated at the UN Conference about
the Environment Protection and Development lies in bringing together the aspects of
the environment with all the other areas of life and politics. It has become clear that all
social endeavours and economic perspectives can work if we are successful in solving
the problems related to the environment which endanger the very human existence. In
relation to this, the crucial part of this programme deals with the role of education and
school in ensuring sustainable development [2].
Successful implementation of the contents about the environment protection in
the concept of primary school education and successful achievement of the aims and
goals of education about sustainable development and the implementation of Agenda
21 is conditioned by establishment of cooperation and partnership among all the
relevant factors in the society. This, among other things, requires the involvement of
parents in the planning and programming of the educational contents and activities,
starting the cooperation and joint projects of primary schools and the local community
and businesses as partners, getting connected with other primary schools and creating a
network of schools, children and youth organisations, ecological societies and groups
which organise different forms of education in this field, etc. [3]. Such forms of
cooperation and connecting across different sectors in order to achieve the aims and
goals of the education for sustainable development can be an incentive to plan and
create new contents and activities which would aid the new philosophy of living,
understanding the concept of sustainable development and the implementation of the
principles of sustainability in everyday activities in our work and our lives.
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ЕДУКAЦИЈA ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
У СИСТЕМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗAШТИТЕ ОД ПОЖAРA
Драган Aдамовић1
dragan.adamovic@vozd.net
РЕЗИМЕ
У раду се анализирају досадашње активности и резултати едукације предшколске
и школске деце, односно деце узраста од 6 до 16 година у општини Aранђеловац.
Кључне речи: деца, едукација, пожар, заштита од пожара.

EDUCATION OF PRESCHOOL AND SCHOOL CHILDREN
IN THE SYSTEM OF PREVENTIVE PROTECTION AGAINST FIRE
ABSTRACT
In this study the activities done so far and the results of education of the preschool and
school children 6 – 16 years old in Arandjelovac were analised.
Key words: children, education, fire, fire protection.

1. УВОД
Обучавање предшколске и школске деце, односно деце узраста од 6 до 16
година из области противпожарне заштите је примаран задатак превентивне заштите од пожара из више разлога као што су, пре свих, заштита живота деце од
последица пожара, заштита материјалних добара која се могу оштетити или уништити у пожарима изазваним дечијом игром, затим образовање деце, односно укључивање деце у заштиту од пожара кроз забавне игре прилагођене њиховом узрасту, такмичења и друге програмске активности што за крајњи резултат има
смањење броја пожара и других интервенција изазваних дечијом игром.
2. ЕДУКAЦИЈA ДЕЦЕ УЗРAСТA ОД 6 ДО 16 ГОДИНA
Врло значајан аспект обуке је смањење штете на материјалним добрима,
а највећи успех је да се на крају циклуса обуке после 16-те године живота добија-

1
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ју већ припремљена и школована одрасла лица која ће даље и сама превентивно и
едукативно деловати на шире масе разног старосног доба.
Овакав вид обучавања у општини Aранђеловац траје око 11 година (од
децембра 1997. године) и обухвата око 6000 деце узраста од 6 до 16 година.
На почетку програма сусретали смо се са неразумевањем и мањком поверења у циљ програма и његову реализацију. Како од стране просветних радника
тако и од деце која су била укључена у програм обуке и њихових родитеља.
Такође од последица дечије игре пре почетка реализације програма годишње је било око 5-10 % интервенција изазваних дечијом игром (око 15-20 интервенција).
Први резултати овог програма били су видљиви већ у пролеће 1998. године и то кроз раст заинтересованости и поверења просветних радника и деце укључене у овакав вид обуке.
Програм је организован кроз доласке припадника професионалне ватрогасне јединице која је у саставу МУП-а Р Србије и чланова Добровољног ватрогасног друштва Aранђеловац у основне школе у граду и селима (укупно 11 основних
школа). Приликом спровођења програма обуке коришћена је опрема коју употребљавају ватрогасци (возила, шлемови, заштитна одела, секирице, радио станице, ручни рефлектори, опасачи и др), као и штампани материјал (бојанице, забавне
игре и др). Кроз разговор са децом објашњени су значај, намена и функције ватрогасних возила и опреме коју користе ватрогасци.
Програм је прве веће успехе доживео 2002. године када је Добровољно
ватрогасно друштво Aранђеловац, по први пут после 1960-те године, формирало
мушку пионирску екипу која је учествовала на првенству СРЈ у Лапову од 27.09.
до 28.09.2002. године.
Тада је по први пут од оснивања Добровољног ватрогасног друштва Aранђеловац (основано 1949. године), обезбеђена опрема за такмичење ватрогасног подмлатка.
После учешћа на првенству у Лапову, Општински ватрогасни савез Aранђеловца кандидовао се за домаћина републичког такмичења, односно званични
назив Први фестивал ватрогаства у Србији, а истовремено и државног такмичења
СЦГ у категорији ватрогасног подмлатка, јуниора и сениора.
После увида представника Ватрогасног савеза Србије у могућности и
спремност Aранђеловца да успешно организује ова такмичења, кандидатура нашег
града је задобила поверење органа Ватрогасног савеза Србије.
Такмичења су, због великог броја учесника (око 2500), одржана у два дела и то: последњег викенда у септембру 2004. године за категорије ватрогасног
подмлатка и јуниора, а првог викенда октобра 2004. године за сениоре.
Добровољно ватрогасно друштво Aранђеловац на такмичењу је наступило са две екипе узраста од 6 до 11 година (женска и мушка), три јуниорске екипе
узраста од 12 до 16 година (женска, мушка и мешовита као једина на такмичењу)
и две сениорске екипе (женска, мушка), а у категорији професионалних ватрогасних јединица наступила је екипа ПВЈ Aранђеловац.
Мушка екипа ватрогасног подмлатка освојила је друго место.
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На такмичењу је постигнут изузетан успех јер је женска јуниорска екипа
освојила прво место на државном такмичењу и квалификовала се за учешће на
међународном такмичењу, односно Ватрогасној олимпијади која је одржана од
17.07. до 24.07.2005. године у Вараждину у Хрватској на којој су учествовале 32
европске земље, а као гост Северна Кореја.
У квизу знања одржаном у склопу државног такмичења у Aранђеловцу
женска екипа ватрогасног подмлатка освојила је прво место, мушка екипа ватрогасног подмлатка освојила је друго место, женска јуниорска екипа освојила је
друго место, мушка јуниорска екипа освојила је седмо место, а мешовита јуниорска екипа освојила је треће место.
Као резултат програма и све веће заинтересованости у току 2005. године
основана су два нова Добровољна ватрогасна друштва на територији општине
Aранђеловац и то: Добровољно ватрогасно друштво Први српски устанак из
Орашца и Добровољно ватрогасно друштво Шумадинац из Стојника.
Већ на општинском и окружном првентсву Шумадијског округа које је
одржано у Орашцу у априлу месецу 2006. године поред екипа Добровољног ватрогасног друштва Aранђеловац учествовале су две екипе Добровољног ватрогасног
друштва Први српски устанак из Орашца и две екипе ОШ „Милан Илић Чича“ из
Aранђеловца.
Прво место у категорији мушких екипа ватрогасног подмлатка освојила
је екипа Добровољног ватрогасног друштва Први српски устанак из Орашца, прво место у категорији женских екипа ватрогасног подмлатка освојила је екипа
Добровољног ватрогасног друштва Aранђеловац, прво место у категорији женских јуниорских екипа освојила је екипа Добровољног ватрогасног друштва
Aранђеловац, а у категорији мушких јуниорских екипа прво место освојила је
екипа Добровољног ватрогасног друштва Први српски устанак из Орашца.
На првом државном првенству Србије у категорији ватрогасног подмлатка
и јуниора одржаном у јулу месецу 2006. године у Панчеву прво место у категорији
женских јуниорских екипа освојила је екипа Добровољног ватрогасног друштва
Aранђеловац и квалификовала се за учешће на међународном такмичењу, односно
Ватрогасној олимпијади која је одржана од 15.07. до 22.07. 2007. године у граду
Ревинге у Шведској на којој је учествовало 30-так европских земаља.
Мушка екипа ватрогасног подмлатка Добровољног ватрогасног друштва
„Први српски устанак“ из Орашца освојила је друго место на такмичењу у Панчеву.
У току 2007. године урађен је и одштампан материјал за едукацију деце
узраста од 6 до 16 година и извршено је такмичење ученика нижих и виших разреда у ОШ „Први српски устанак“ у Орашцу. Такмичење је обухватило забавну
игру, ватрогасни лавиринт и тест са три питања. Додељене су награде за најбоље.
Такође је у истој школи расписан конкурс за најбољи литерарни и ликовни рад, а
награде најбољима уручене су за дан школе 15.02.2008. године.
Од 03.07. до 06.07.2008. године у Бајиној Башти одржан је други фестивал
ватрогаства у Србији у категорији ватрогасног подмлатка, јуниора и сениора. На
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овом такмичењу Добровољно ватрогасно друштво „Први српски устанак“ из Орашца наступило је са три екипе и то: женском екипом ватрогасног подмлатка, мушком екипом ватрогасног подмлатка и мушком јуниорском екипом, а Добровољно
ватрогасно друштво Aранђеловац учествовало је са женском јуниорском екипом.
На такмичењу је постигнут изузетан успех јер су женска екипа ватрогасног подмлатка и мушка екипа ватрогасног подмлатка Добровољног ватрогасног
друштво Први српски устанак из Орашца освојиле прво место.
Треба истаћи да се број интервенција изазваних дечијом игром у току
трајања овог програма из године у годину смањивао, тако да данас са задовољством можемо констатовати да интервенција изазваних дечијом игром уопште нема
или се повремено појаве као појединачни случајеви.
Ови подаци су презентирани ради илустрације резултата програма и упоредног приказа заинтересованости у почетку реализације програма и тренутне
заинтересованости за овакав вид обучавања када су јасно видљиви значајни резултати програма, тако да би смо данас према степену заинтересованости могли
створити много више екипа и проширити програм и у другим правцима обучавања и рада са децом узраста од 6 до 16 година.
У извођењу програма коришћена су наша сопствена искустава, искуства
обуке деце у Словачкој употребом штампаног материјала који се тамо користи.
3. ЗAКЉУЧAК
Добровољно ватрогасно друштво Aранђеловац и Добровољно ватрогасно
друштво „Први српски устанак“ у сарадњи са ПВСЈ Aранђеловац, Ватрогасним савезом Општине Aранђеловац и Општином Aранђеловац, због напред изнетих успеха и резултата обуке деце управо припрема приручник за обуку у чију су израду
укључени педагози, просветни радници, историчари уметности, културни радници,
стручњаци из области заштите од пожара. Приручник ће посебно третирати предшколски и школски узраст. Он ће бити урађен у виду сликовница, бојаница и са
штампом за децу која знају да читају, а обухватиће и друштвене игре едукативног
карактера. Његов излазак из штампе треба очекивати у току 2009. године.
4.
1.
2.
3.
4.
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ПРИМЕНА МУЛТИМЕДИЈЕ У ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ
У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
Миодраг Милићевић1
mmiodrag@neoby.net
REZIME
У раду се указује на примену мултимедије у извођењу наставе у заштити од пожара. Акценат је стављен на Macromedia Flash, софтверски алат који је у овом раду примењен за креирање наставе у заштити од пожара. Рад има за циљ да предочи неке новине
које долазе развојем информационих технологија, а могу се применити у едукацији кадрова ЗОП-а.
Кључне речи: мултимедија, анимација, Adobe (Macromedia) Flash, Action Script

THE APPLICATION OF MULTIMEDIA
IN TEACHING FIRE PROTECTION
ABSTRACT
The paper explains the application of multimedia in teaching fire protection. Macromedia Flash, the software tool used for fire protection teaching process creation has been
stressed. The paper has the aim to point out some innovations which come with the information
technologies development and which can be used for fire protection staff education.
Key words: multimedia, animation, Adobe (Macromedia Flash), ActionScript

1. УВОД – ПОЈАМ МУЛТИМЕДИЈE
Мултимедија представља ансамбл техника стварања, складиштења, слања
и координираног искоришћавања информација, текстова, графикона, звукова,
гласова и видео слика.
Са наглим порастом мултимедијалних и мрежних технологија, мултимедија је данас постала саставни део наших живота и незаобилазна појава у медијима. Велика заслуга за то припада Интернету, који на глобалном нивоу отвара
нове путеве повезивања и комуникације.

1

Висока технолошка школа, Шабац
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Мултимедија је било која комбинација текста, графичке уметности, звука,
анимација и видеа која долази помоћу рачунара, или на неки други електронски
начин. То је богато презентиран осећај. Под мултимедијом се подразумева спајање
различитих типова медија као што су текст, слике, говорне примедбе или звучне
секвенце. Чињеница да се овај појам различито објашњавао 70-тих година и данас.
Разлог различитог тумачења мултимедије кроз време лежи управо у експанзији
технике и могућности које нуди будући интегрисани систем. Сједињене хардверске и програмске могућности пружају могућност за стварање јединственог,
глобалног и интегрисаног система комуникација у коме ће интегративност корисника бити загарантована. Највећа препрека оваквој мултимедијалној будућности је
ограничена могућност складиштења података, иако су данас чврсти дискови достигли величине од по 300 GB. Слике, звучни записи и текстови не захтевају много
простора на диску као дигитализовани видео записи. Крајњи циљ развоја мултимедија јесте стварање целовитог медија који би објединио све досадашње видове
медија и пружио нову архитектуру медија.
Када се испреплету сензуални елементи мултимедије – очаравајуће слике и
анимације, занимљиви звукови, привлачни видео спотови и непосредна текстуална
информација, могу се ''наелектрисати'' мисаони и акциони центри људког ума.
Када се човеку омогући интерактивна контрола процеса, биће очаран.
Мултимедија узбуђује очи, уши, врхове прстију и најважније главу. Имплементација мултимедијалних могућности у рачунарима је само најновија епизода у дугачком низу: цртежи у пећинама, руком прављени рукописи, штампарска преса, радио и ТВ и др. Ова напредовања одражавају урођену жељу човека да
обезбеђује могућности за стваралачко изражавање, да користи технологију и
машту да би оснажио и ослободио идеје.
Мултимедија је врло ефикасно средство за продају и презентацију. Ако вас
неко вози на задњем седишту, можда се нећете сећати како сте стигли на циљ,
али ако сте сами возили вероватно је да бисте могли тамо поново да стигнете.
Студије показују да ћете се за 20% боље сећати нечега ако сте били стимулисани
звуком, за 30% ако сте имали аудио визуелни подстицај, а до 60% после интерактивних мултимедијалних презентација у којима сте стварно ангажовани.
Jay Sandom, Einstein & Sandom

2. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Текст има дуалистичку природу: представља видљиву репрезентацију
језика, као и графички елемент за себе. Текст у дигиталној форми мора бити такође репрезентација језика, тј. треба повезати низове битова, смештене у меморији рачунара или дистрибуиране преко мреже са симболима писаног језика.
Када се разматра приказ сачуваног текста постаје важан и његов визуелни аспект.
Тада постају важни и други проблеми, као што је тачан облик карактера, простор
који они заузимају, као и распоред по редовима, пасусима и већим деловима
текста на екрану или страници. Ови проблеми приказа традиционално су про607
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блематика којом се бави уметност типографије. Многа сакупљена знања из
типографије, у задњих неколико деценија могу се користити за приказ текстуалних елемената мултимедије.
Звук је вероватно најузбудљивији део мултимедије. То је универзални
''говор'' на било ком језику, од најтишег шапата до заглушујуће буке млазног
авиона у полетању. Задовољство слушања музике, утиче на наше расположење.
Погрешно коришћење звука може упроспастити мултимедијалну презентацију.
Слике - оно што се види на екрану мултимедијалног рачунара у било ком
тренутку је мешавина елемената: текст, симболи, фотографске битмапе, векторска графика, 3Д прикази, различита дугмад коју треба кликнути и прозори покретног видеа. Екран може бити врло разнобојан. Још за време античке културе
боја је изазивала велико интересовање човека. Боја изазива одређене ефекте како
психолошке, тако и физиолошке. Рачунарски екран је акција: садржи много више
од поруке. Графички елементи се обично могу скалирати на различите величине,
обојити, прешарати итд.
3. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ АЛАТИ
Flash је почео као мали програм за стварање и анимацију векторске графике. Данас Flash доминира као алат за дизајнирање веб и ЦД презентација. На
једном месту, овај моћан софтверски програм, објединио је алатке за стварање
графике, алатке за анимацију, алатке за стварање елемената интерфејса и интереактивности, алатке за креирање ХТМЛ презентација. Омогућује рад с векторима
на непосредан начин, без манипулисања тангентама на кривој или специјалним
тачкама на линији. Природне алатке за цртање у Flashu обезбеђују спонтаност у
раду, што привлачи многе уметнике, као и оне који то нису. Flash-ов језик за писање програмског кода, ActionScript, омогућава додавање интерактивних елементата. ActionScript је довољно моћан да озбиљни корисници могу да стварају веома софистициран интерфејс и елементе апликације. Flash може да инкорпорира
звук и видео, што може да унесе још више живости у презентације.
Поред Flasha користе се и други алати, ако што су: Dreamweaver (за развој веб презентација), Photoshop (за обраду битмапиране графике), ImageReady
(за веб графику), Illustrator (за векторску графику) итд .
4. ПРИМЕНА МУЛТИМЕДИЈЕ
Мултимедија у бизнису
Пословне апликације за мултимедију су презентације, обука, маркетинг,
реклама, демо верзије производа, базе података, каталози и мреже комуникације.
Ту су свакако и гласовна пошта и видео конференције на локалним и ширим мрежама (LAN i WAN). Највећи број програма за презентације омогућава да се додају
аудио и видео спотови. Мултимедија се нашироко користи за обуку. Стјуарти помоћу симулације уче како да се бране од међународног тероризма. Механичари
уче да поправљају моторе. Пилоти ловачких авиона се боре као на правом те608

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

рену, пре него што им се то деси у стварности. Мултимедија на послу је постала
уобичајена.
Мултимедија у школама
У школама је мултимедија можда и најпотребнија. У марту 1995. године
Бела кућа је изазвала телекомуникациону индустрију да повеже сваку учионицу,
библиотеку, клинику и болницу на информациони ''аутопут'' у наредних пет година.
Технолошка писменост мора постати стандард у нашој земљи. Припремати децу да цео живот користе рачунаре је исто тако битно као и учити их
основама читања, писања и аритметике.
Бил Клинтон, бивши председник САД

Мултимедија ће провоцирати радикалне измене у наставном процесу у
следећим деценијама. У неким случајевима наставници могу постати водичи и
ментори током учења. Мултимедија за учење се појављује у многим облицима. Ђаци састављају интерактивне билтене и магазине, дизајнирају и праве веб сајтове.
Образовање налази своје место на World Wide Web-u, почев од помоћи у изради
домаћих задатака, интерактивна настава.
Мултимедија у кући
Од уређивања баште, преко кувања, до дизајнирања куће, ремоделирања,
поправки и генеаолошког софтвера (омогућава породицама да додају текст, слике, звук итд., док праве своја породична стабла). Играње Интернет игара постало
је популарно што доноси мултимедиу у домове.
Мултимедија на јавним местима
У хотелима, железничким станицама, трговинским центрима, музејима и
пиљарницама мултимедија ће бити на располагању на самосталним терминалима, или киосцима за давање информација или пружање помоћи. Моћ мултимедије постала је део људског искуства током многих хиљада година, већ дуго је познато да мистична запевања монаха, кантора и шамана, уз моћне визуелне подстицаје, подигнуте иконе и сугестиван текст, изазивају убедљиве ефекте на јавним местима.
5. ПРИМЕНА FLASHA У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
За овај прилог коришћен је материјал (слике и видео снимци) за израду
филма који је урађен у Flash-у, а приказан у Macromedia Flash Player-у8. Слике и
видео материјал су коришћени на вежбама и интервенцијама ватрогасних јединица. Слике су импортоване у Flash-ову библиотеку, што се види на слици испод.
За управљање филмом коришћен је код ActionScript. Треба водити рачуна о величини слика и видео записа због брзине учитавања и величине датотеке. До дигиталних снимака се може доћи на више начина: са ЦД, снимањем помоћу дигиталне камере или други начин.
Учитавање снимака се врши преко менија File/Import/Import to Library
или Import Video (слика 1), уколико се ради о видео клипу. На слици 2 приказана
је величина видео записа пре компресије а десно, слика 3 после Flash-ове компресије. Види се да је та величина знатно мања око три пута.
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Слика 1: Учитавање слика

Слика 2: Величина пре компресије

Слика 3: После компресије

Тестирање филма се врши задавањем команде Test Movie из менија Control. Flash извози датотеке са ознаком типа SWF које садрже апликацију направљену у Flashu (слика 5). Изворни формат датотеке направљене у Flashu je FLA.
Слика 4 приказује код за филм. Слике и видео клип се налазе у засебни кључним
кадровима. Акција setInterval помера се аутоматски до следеће слике, сваке секунде. Акција stop додата је како би се спречило емитовање слика, све док акција
setInterval позове функцију SlideShow.
610
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Слика 4: Управљчки код

Слика 5: Тестирање филма
611

1. Међународна научна Конференција
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
и
11. Међународна Конференција
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

6. ЗАКЉУЧАК
Мултимедије има важну улогу у образовању на свим нивоима, предности
су следеће:
• Постиже се боља ефикасност у савладавању наставних садржаја
• Успоставља се интерактиван однос између ученика и наставника
• Ученици су активнији на часу јер предавања постају занимљивија уз
анимацију, филм, звук итд.
• Наставници имају могућност да уз примену пројектора, рачунара, боље
објасне наставне лекције, него уз помоћ креде и табле.
• Средства као што су дигитални апарати, рачунари, програмски алати
су доступни, релативно јефтини.
7. ЛИТЕРАТУРА
1. Jen deHaan, Macromedia Flash MX 2004 из прве руке, Микро књига
2004, Београд
2. Russell Chun, Macromedia Flash напредне технике, ЦЕТ, Београд
3. Tay Vaughan, Мајстор за мулимедију, Компјутер библиотека, Чaчaк,
2002
4. ***: Снимци и видео материјал, Ватрогасна јединица, Ст. Пазова
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DYNAMICS OF FIRE DANGER CLASS
IN FORESTS OF RUSSIA
(ON AN EXAMPLE OF SEPARATE REGION)
Griyzkin A.V1., Melnikov E.S.1Smirnov A.P.1, PhD, Sokolova V.A.1, Fam Thi K.T.1
lesovod@bk.ru
ABSTRACT
Annually in Russia burn from 10 thousand up to 35 thousand forests on the area from
0.5 up to 2.5 million hectares. Fires cause huge damage to forestry and natural environment.
Plantings, after fire, become the object of massive reproduction of entomofauna and tree
diseases. Forest fires quite often destroy raw-material bases of the wood industry, compelling
the enterprises to close or to transfer to other areas.
Key words: forest fire, time dynamics of fires, damage from fires.

ДИНАМИКА НИВОА ОПАСНОСТИ
ОД ШУМСКИХ ПОЖАРА У РУСИЈИ
(НА ПРИМЕРУ ИЗДВОЈЕНОГ РЕГИОНА)
РЕЗИМЕ
Годишње у Русији изгори од 10 хиљада до 35 хиљада шума на површини од 0,5
до 2,5 милиона хектара. Пожари праве велику штету шумарству и природној средини.
Дрвеће после пожара постаје жртва масовног развоја ентомофауне и болести дрвета.
Шумски пожари врло често униште сировинску базу дрвне индустрије, присиљавајући
предузећа на затварање или пресељење у друге области.
Кључне речи: шумски пожар, временска динамика пожара, штета од пожара

The analysis of class of fire danger of woods in territory of Leningrad Region
for last 10 years has shown, that there are years with a maximum quantity of fires for
five completely various areas on their natural economic and socioeconomic conditions.
It is revealed two big peaks of fires: in 1999 and 2002 and one weak peak in
1997. A principal cause of high class of fire danger of woods are summer droughts in

1
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second half of years. Besides the wave of fires is connected to a mushroom and berry
seasons. Distinctions in separate areas in the beginning of peaks of fires occur because
of structure of woods: earlier fires begin in dry and fresh pine forests.
Ignition occurs in all days of week, but most of all fires is registered on Monday (that it is possible to explain detection by wood protection hearth left from days
off), and on Thursday (local people are going to the forest for the mushrooms).
Influence of weather conditions on forest fire situation is connected first of all
to daily average temperature of air and long (more than 4-6 weeks) absence of an
atmospheric precipitation.
The Problem of protection of woods from fires is actual for all Russia. It is necessary to use experience of studying of a nature of forest fires, their preventive
maintenance and ways of struggle against them.
REFERENCES:
1. Gusev V.G.: Scientific and technical maintenance of the decision of a
problem of protection of a wood from fires // Works SPbNIILH. SPb:1999.
173-184 p.
2. Gusev V.G.: A pro,lem of wood fires and measure of struggle against fire //
Works SPbNIILH. SPb: 2004. 211-217 p.
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AFTER FIRE CHANGES IN FIR GROVE SOIL
Smirnov A.P.1, Griyzkin A.V.1, Sokolova V.A. 1
lesovod@bk.ru
ABSTRACT
The destructive force of forest fires like a climate and soil forms the character of
woods of our planet. On the areas after creeping fires a complex of pirogen vegetation is
formed, and the presence of such species of wood like pine, larch, and birch is increased. The
result of regular forest fires is the replacement of shade-loving species of wood by lightrequiring. Running creeping fires quite often are a preventive measure of control of more dangerous crowning fires, resulting in positive and dynamical replacements in wood ecosystems.
Key words: after fire dynamics, chemical properties of soil, parcel structure, the control.

ПРОМЕНЕ У ЗЕМЉИШТУ ЈЕЛОВЕ ШУМЕ
ПОСЛЕ ПОЖАРА
РЕЗИМЕ
Деструктивна силина шумских пожара одређује као клима и тло карактер шума
на нашој планети. У областима захваћеним ниским пожарима формира се после комплекс
пирогене вегетације, а присуство врста дрвета као што су бор, ариш и бреза је повећано.
Ниски пожари су често превентивна мера контроле много опаснијих високих шумских
пожара, и резултирају позитивном и динамичном сменом у шумским екосистемима.
Кључне речи: динамикапосле пожара, хемијска својства тла, контрола

STUDY RESULTS
Wood territories after creeping fires long time keep some features of soil
characteristics. They are most clearly shown in areas. Objects of research were woods
after creeping fire, and the control - the forest stand not touched with fire. Initial type
of a wood - a fir grove a bilberry fresh. The fire was 5 years ago. The forest stand after
fire was cut down in two years after a fire.
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On felling rather homogeneous structure alive soil cover with a small amount
of parcels was generated. Fireweed, small reed and glass land areas are prevail. Soil
samples were selected and mixed up on horizons in limits of parcels.
Capacity of a wood mad was 1-2 in fireweed area; in glass land area 5-7; in the
control 3-5 sm. In 5 years after a fire acidity of the top horizons of soil is higher, and
the saturation of bases is lower in glass land area in comparison with the soils of
control and fireweed area (table).
The chemical characteristic of samples wood soils after a creeping fire

Area
Shamrockbilberry,
control
Glass land
Fireweed

Hori- рН
zon Н2О
A0

5,5

рН
KCl
4,4

С

N
%

44,38

2,16

GK
S Degree of
Р2О5,
С:N mg-equivalent saturation,
mg/100 g
%
/100 г
21

73,2

42,5

37

25,6

A1A2

5,3

4,1

1,92

0,18

11

12,8

5,0

28

2,9

A0

4,7

3,4

31,86

1,78

18

116,4

27,5

19

16,3

A1

4,1

3,3

3,63

0,23

16

23,4

8,5

27

3,6

A0

5,6

4,3

36,80

1,40

26

51,6

45,0

47

35,6

A1

5,7

4,4

2,28

0,17

13

25,2

12,0

32

45,8

The contents of the carbon in a mad falls, and in humus horizons are increased.
Saturation of humus by nitrogen remains low and very low in the top horizons after a
fire: С: N 13-26.
There are contents of mobile phosphorus in soil of fireweed area.
The best parameters of chemical properties of soil in fireweed area are connected, probably, with the big local burn-out top, weak decomposition layer of a mad.
Deterioration of forest properties of soil in fireweed area is possible to explain by
weaker roasting of a wood mad.
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