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ИЛЧЕ Н. КАНЕВЧЕВ
МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ НА ВОЗДУШНИТЕ
ПРЕВОЗНИЦИ

АПСТРАКТ
Превозот на патници и проток на стоки се врши преку три видови на на
сообраќај и тоа: патнички, воден и воздушен. Секој од нив се соочува со најразлични
видови на ризици, кои што бараат управување и справување со истите, со единствена
цел обезбедување безбеден и навремен транспорт до саканата дестинација.
Воздушните превозници се соочуваат со ризици од различна природа и различни
причинители. Сите дејности во оперирањето при транспортот се состојат од мноштво
на процеси во вршењето на функциите кои во себе вклучуваат голем број на елементи.
Оперативните процеси на воздушните превозници се чувствителни на ризици и закани
кои можат да им ги нарушат тековните и планираните операции и процеси, но
индиректно и репутацијата, па дури и нивното постоење. Ефектите можат да бидат со
катастрофални последици и со загубана човечки животи.
Ризикот може да се дефинира како веројатност и сериозност за појава на
оперативни пропусти или грешки. Последиците од нив резултираат со незгоди,
несреќи или загуби, вклучувајќи повреди на луѓето и губење на матерјални ресурси.
Управувањето со ризиците е посебен поттик, од самиот факт дека е комплексен и
динамичен дел кој вклучува и интегрира многу операции и функции од дејноста на
воздушниот превоз. Се поставува прашање дали постои управување со оперативните
ризици, дали процесот е сеопфатен, дали се опфатени најважните компоненти на
структурата на организацијата (операциите), дали управувањето е ефикасно и дали дава
соодветни резултати. Друго значајно суштинско видување е системот дали е
динамичен, еволутивен и да се развива и променува во согласност со организациската
структура и обемот на операциите, трендовите во воздухопловната индустрија и од
влијанието на надворешните фактори. Важно прашање, исто така, е дали постои и
функциoнира како систем и e составен дел на корпоративен систем за управување, или
се состои од независни активности и процеси. Оттука, потребно е секој превозник да
изработи свој модел во согласност со обемот на операциите, активностите, и
регулативата, со цел постигнување ефикасност и ефективност на процесите на
управување со ризици и правилно идентифицирање и моделирање на тие процеси.
Клучни зборови: ризик, закана, грешка, пропуст, управување со оперативни
ризици, систем за безбедност.
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Ilche N. Kanevchev
AIRLINE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MODEL

ABSTRACT
The transport of passengers and goods is conducted through three types of traffic,
such as: road, sea and air . Each faces various types of risks that require managing and
dealing with them, with the sole purpose of providing safe and timely transportation to the
desired destination.
Air carriers are faced with risks of different nature and different causes. All activities
in the transport operation consisting of a multitude of processes in the performance of
functions which include a number of elements. Operational processes and air carriers are
sensitive to risks and threats that can disrupt ongoing and planned operations and processes,
with indirect effect to its operations and reputation, and even their existence. The effects can
have disastrous consequences and even loss of human lives.
Risk can be defined as the probability of occurrence and severity of operational errors
or omissions. Consequences result in accidents, accidents or losses, including injuries to
people and loss of Material Resources.
Risk management is a special incentive, the mere fact that it is a complex and
dynamic part that includes and integrates many of the functions and operations of air
transport activities. The question is whether there is a management of the operational risks,
whether the process is comprehensive, whether it covers the most important components of
the structure of the organization (operations), whether management is effectively and deliver
relevant results .
Another important essential sight is if the system is dynamic, evolutionary, self redeveloped and amended in accordance with the organizational structure and scope of
operations, trends in the aviation industry and the real impact of the external factors. The
important question also is whether there function as a system and as an integral part of the
corporate management system, or consist of independent activities and processes. Hence,
every carrier need to develop a model in accordance with the scope of the operations,
activities and regulations, in order to achieve efficiency and effectiveness of the processes
related to the risk management and properly identifying the risks and treaths and sufficiently
modeling of those.
Keywords: risk, threat, error, omission, operational risk management, safety management
system.
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0.2 Попис на дефиниции
Ризик: Комбинација од веројатност за појавување и сериозност на штетата
(Ризик = Веројатност х Штета).
Ризик: веројатност и сериозност за појава на оперативни пропусти или грешки,
незгоди, несреќи или загуби од изложеност на различни опасности, вклучувајќи
повреди на луѓето и губење на ресурси.
Ризик- шанса за нешто што се случува дека ќе има влијание врз целите (Ризик често е
наведен во условите на еден настан или околност и на последиците што можат да
произлезат од него. Ризикот се мериво смисла на комбинација на последици од
неисполнувањето на стандард или веројатност за неговата појава. Ризик може да има
позитивно или негативно влијание).
Штета (damage) - Физичка повреда или штета врз здравјето на луѓето или штета врз
објект или средина.
Идентификација на ризикот - процесот наодредување на она што, каде, кога, зошто
и како нештоможе да се случи.
Проценка на ризик (Risk assessment) - Вкупен процес на анализа и евалуација на
ризикот. Целокупниот процес на идентификација на ризик, анализа на ризикот, и
процена на ризикот.
Проценка на ризикот - процесот на споредување на нивото на ризик врз основа на
критериумите за ризикот.
Анализа на ризикот (Risk analisys) - систематкса евалуција врз основа на
достапрните информации за идентификација и заканите и проценување на ризикот.
систематски процес да се разбере природата и да се донесе решение врз база на нивото
на ризикот. (Обезбедува основа за проценка на ризикот и одлуки затретман на ризик).
Проценка на ризик (Risk estimation) - Процес кој се користи за доделување на
вредности на веројатноста за појава и последиците од ризикот.
Процена на ризикот (Risk evaluation) - Постапка врз основа на анализа на ризикот за
утврдување дали е достигнато толерантно ново на ризикот.
Критериумите за ризик Risk criteria - Референтни параметри со кои се оценува
значењето на ризик. Услови со кои се отценува значењето на ризикот.
Третман на ризикот (справување) Risk treatment - Примена на усвоени мерки кои се
користат за намалување на ризикот.
Критериум за одлука (Decision criteria) - се состои особено за третман на ризикот и
вклучува ризични безбедносни, оперативни, социјални, економскии / или политички
размислувања.
Одлука (Decision) - Процес на селекција на мерки за третман на ризик врз основа на
критериумите за донесување на одлуки.
Последица (consequence) - исход или влијанието на настан (Не може да има повеќе од
една последица од еден настан. Последиците можат да се движат од позитивни до
негативни. Последиците можат да бидат изразени квалитативно или квантитативно.
Последици се смета во однос на остварувањето на целите).
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Контрола (Control) - постоечки процес, политика, уред, практика или други
активности што делуваат за да се минимизираат негативните ризици или аз
подобрување на позитивните решенија (Зборот " контрола" исто така може да се
примени на процес со цел да обезбеди разумно уверување во врска со остварувањето на
целите).
Проценка контрола (process control) - систематски преглед на процеси со цел да се
осигура дека контролите се уште се ефикасни и соодветни (периодична линија за
управување со преглед на контролите често се нарекува "онтрола самопроценка“).
Настан (event) - појава на одредена група на околности (настанот може да биде
сигурен или несигурни . Настанот може да биде една појава или серија напојави).
Фреквенција (Frequency) - мерка на бројот на појавувања во единица време.
Опасност (Hazard) - извор на потенцијална штета.
Веројатност (Probalility) - се користи како општ опис на веројатноста или
фреквенцијата (Може да се изрази квалитативно или квантитативно. мерка на шансите
за појава на штета).
Загуба (Lost) - какви било негативни последици или негативен ефект
Мониторање (monitoring) - проверка, надзор, критичко набљудување или мерење на
напредокот на активност, акција или систем на редовна основа, со цел да се
идентификуваат промените кои се бараат или очекуваат.
Организација (Organisation) - група на луѓе и објекти со аранжман на одговорност,
власт и односи. (Вклучува компанија, корпорација, фирма, претпријатие, институција,
добротворна организација, трговец, здружение или деловиили комбинација од нив.
Оваа дефиницијае валидназа целите наквалитетотсистем за управување состандарди).
Преостанатиот ризик (Remaining Risk) - ризик кој останува да биде ризик и по
спроведувањето на третманот на ризикот.
Избегнување ризик – одлука да не се вклучат во третман на ризикот, или повлкување
од ризик ситуација.
Управување со ризик Risk management - целокупниот процес на проценка на ризикот,
донесување на одлуки, третман на ризиците и нивна контрола.
Управување со ризикот - културата,процеси и структурикои се насочени кон
реализација напотенцијалните можностидодека се управува сонегативните ефекти.
Процес за управувањесо ризикот- систематска примена на политиките за управување
(менаџирање), процедури и практики на задачите на комуникација, воспоставување на
контекст, идентификување, анализа, оценување, лекување, следење и разгледување на
ризиците.
Рамка за управување со ризици - Комплет од елементи на системот за управување на
една организација, кој се занимава со управување со ризици. (Систем на управување
може да вклучува елементи за стратешко планирање, како и други стратегии,
донесување одлуки, процеси и практики за справување со ризик. Културата на една
организација се рефлектира во неговиот систем за управување со ризиците).
Намалување на ризикот – мерки и активности кои се преземат за да се намали
веројатноста за појава на ризик, негативни последици или и двете.
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Третман на ризикот (Mitigation) - процес на селекција и имплементација на мерки за
измена или корекција на ризиците (мерките за третман може да вклучуваат
избегнување, менување, споделување) . Процес на инкорпорирање на одбрамбени или
превентивни контроли за да се намали тежината и/или веројатноста од проектираните
последици од опасностите.
Прифатливо ниво на безбедносни перформанси ( AloSP- Acceptable Level of Safety
Performance) -Минимално ниво на безбедносните перформанси, како што се
дефинирани во системот за управување со безбедноста , изразена во смисла на
безбедносните перформанси цели и индикатори за безбедносните перформанси.
Одбрани (Defences)- Специфични олеснителни активности, превентивни контроли или
мерки за обновување за воспопставенио за да се спречи реализацијата на опасностите
или нивна ескалација во непосакувани последици.
Грешки (Errors) - Активности или неактивностиод оперативниотперсонал кој води до
отстапувања од организациските или целите и очекувањата од оперативните личности.
Индикатори за високите последици - Индикатори од безбедносните перформанси
кои се однесуваат на следење и мерење на појавите со високи-последици, како што се
несреќи или сериозни инциденти. Индикаторите за високите последици понекогаш се
разгледуваат како реактивни индикатори.
Пониски последица индикатори - Индикатори безбедносните перформанси кои се
однесуваат на следење и мерење на појавите со мало последици, настани или
активности како што се инциденти , наоди од неусогласености или отстапувањата.
Пониски последица индикатори понекогаш се нарекуваат како проактивен /
предвидливо индикатори.
Воздушен превозник – (авиокомпанија) претпријатие, компанија, групација – е
регистриран воздухопловен превозник во одредена држава за превоз на патници,
пошта, багаж и/или товар.
Оперирање – вршење на активност или операција во воздушниот превоз на прелет со
воздухоплов од една почетна до крајна дестинација.
Организација – регистрирано претпријатие или воздушен превозник; организирана
поставеност и функционалност на воздушниот превозник.
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1. ВОВЕД
Современата регулатива бара воздушните превозници да воспостават процеси за
идентификација и управување со ризиците и тоа, финансиски, капитални или
комерцијални ризици. Во согласност со регулативата задолжително е превозниците да
имаат воспоставен систем за управување со безбедност – СМС (SMS SafetyManagement
System), каде најчесто и е поставен процес за управување со безбедносните ризици. Во
пракса системот за управување безбедносните ризици кај различните превозници е
воспоставен на различно ниво и со различен обем. Управувањето со безбедносните
ризици е задолжително, но тоа не значи дека компаниите ги имаат воспоставено и
други системи за идентификација и управување со ризци кои се појавуваат во
функцинирањето на воздушните превозници.
Идентификацијата на ризиците ја опфаќа нивната појава низ разните процеси на
оперирање на воздухопловите, процедурите, обуките на персоналот, човечките и
техничките фактори, автоматизацијата и електронските модули и системи,
надворешните фактори, дирекните и индиректните закани на летовите,
метеоролошките, навигациските фактори, планирањето и слично. Оперативни области
на превозникот се состојат најчесто од системите за управување со безбедноста,
системот за квалитет, процесите на известување, состемот за раководење со документи,
записници, белешки и архива, електронското прибирање на податоци од летовите,
компјутерската подршка, корпоративната култура, службите за обука и тренинг, проект
менаџментот, носењето на оперативни и корпоративни одлуки и решенија.
Управувањето вклучува различни елементи и делови од организацијата кои се
одговорни за мерење, бележење, идентификација, анализа и спроведување на
корективни мерки за спречување на појавата на ризиците и нивните ефекти
(последици).
Пристапот на интегрирање на повеќето системи и подсистеми под капата на
раководење и управување на ризиците, придонесува за побезбеден воздушен превоз,
заштита на човечки животи и опрема, како и на одржување на дејноста на воздушниот
превозник. Тоа е една од целите на ИАТА - Меѓународна асоцијација на
воздухопловните превозници (IATA- International Air Transport Association) но и
позитивна пракса во воздухоловството, посебно преку СМС регулативата и
стандардите на ИКAО - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство (ICAOInternational Civil Aviation Organization) и ИОСА-IATA Operational Safety Audit
(Оперативна безбедносна ревизија на ИАТА).
Да се остварат целите и да се објаснат насоките на трудoт, не е доволно само да се каже
или посочи која техника да се користи или од што треба да се состои системот за
управување на ризици. Затоа тука детално ќе се објаснати елементите и системите на
воздушните превозници, значењето на секој од нив, предностите и недостатоците на
поедините методологии кои се во пракса. Земајќи ги во обзир недостатоците и
предизвиците ќе се демонстрира како да се воспостави еден интегриран, ефикасен и
усовршен систем и да се покаже неговата функционалност.
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2. ОСНОВА ЗА СИСИТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ КАЈ
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРЕВОЗНИЦИ
2.1 Основа
Секој воздушен превозник регистриран во националните воздухопловни органи, своето
организирање и функционирање мора да го базира и воспостави врз база на
меѓународното право, меѓународната регулатива, националната регулатива и
воздухопловните стандарди. Бидејќи воздушниот превоз е компелксен систем кој
поврзува и вклучува повеќе чинители, мора да постои усогласеност и заеднички
основи. Така воздухопловстото и воздушниот превоз се засноваат на Меѓународните
конвенции, ICAO регулативата и стандардите, регионалната инационалната регулатива
и стандаарди, меѓународните групации и здруженија, бизнис-партнерските стандарди и
воспоставената позитивна пракса. Не навлегувајќи во цеокупната регулатива и
стандарди, подолу се наведени основната регулатива и стандарди за воспоставувањето
на потребен систем за управување со ризиците на воздушните превозници. Под поимот
воздушен превозник во овој труд се подразбира воздушен цивилен превозник и оваа
тема не ги опфаќа приватните или бизнис воздушни превозници. Сепак моделот
прикажан то тезата може да биде применет и кај нив, во склоп од опфатот на
оперирање.
Во основа како и секој бизнис модел најголем дел од воздушните превозници
организацискки се поставени врз база на ISO стандардите, ICAO и националната
регулатива. Кај некои превозници каде постои потребата за партнерски односи, пример
“code-share”, бизнис партнерства и соработка, членови на IATA, стандардите и
очекувањата помеѓу самите превозници имаат и други или повисоки системски или
безбедносни стандарди стандарди. Трет аспект на опис на регулативата и стандардите
се модели и позитивна пракса која некои превозници ја профаќаат и применуваат.
Сите претходно спомeнати и оние кои се задолжитени во бизнис моделите на
воздушните превозници и доброволните партнерстава и преактивната примена на
напреднати модели и системи имаат една цел – безбеден воздушен сообраќај, исти
правци – обезбедување континуиран бизнис и функционалност, континуиран тренд на
безбедно и сигурно оперирање, па се до препознатливи бизнис моделу “rule-models”.
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Слика 01 - Еволуција на безбедносните фактори (ICAO СМС, Док. 9858)

2.2 Регулатива и стандарди
При дефинирањето на регулативата и стандардите тие можат да бидат поделени на
задолжителни и зависни.
Задолжителните се регулирани и дефинирани за секој воздушен превозник, како такви
се вклучени и во националаната регулатива Тие ги вклучуваат: ICAO и националните
стандарди кои се порестриктивни или построго легулирани од основните ICAO
стандарди.
Зависните се најчесто поврзани со воздушните превозници кои се дел од превозничките
алијанси и групации “Star Aliance”, “One world”, “AirFrance-KLM” итн, бизнис
партнерит.н. “code-share”, членови на асоцијации како ИАТА, ИФСФ, региони и
регионална регуалтива и стандарди EU, FAA, CASA, меѓународни стандарди како
ИСО, и слично.
Меѓународната организација за цивилен воздушен сообраќај, ИКАО, ги
поставува темелите за секој воздушен превозник. Овие стандарди се преточуваат во
националните и регионалните регулативи. Врз основа на ICAO се поставени и
регулативата и стандардите за системите за управување на воздушните превозници.
ICAO има пропишано стандард за системите за управување со безбедноста (SMS) за
5

различните воздухопловни организации, вклучувајќи ги меѓу другите воздушни
превозници, организации за одржување на воздухоплови, контрола на летање (АТС),
аеродромите. Процената на ризиците има централна улога za безбедноста.Од многу
причини, проценката на ризикот е многу тешка задача.
Основните стандарди се пропишани во Анекс 6 , дел 1 – Меѓународен
комерцијален воздушен транспорт. Основата за SMS системите од овој Анекс,
подетално е пропишана во документот на ICAO 9858. Тука во детали е опишан како да
се изработи и имплементира SMS системот и соодветната документација.
Еве дел од регулативата која ги опфаќа SMS системот за органзиацијата на компаниите
и нивниот систем за безбеднсот и за стандардите пооврзани со ризиците , со аспект на
ризивците и заканите во возухопловството:
- ICAO Convention on International Civil Aviation Annex 6 “Operation of Aircraft”
- ICAO Annex 11 – Air Traffic Services
- ICAO Annex 14 - Aerodromes
- ICAO Safety Management Manual (ICAO document 9859 / Ed. 2 – 2009)
- ICAO SMM, Doc. 9859 (2nd Ed./2009), chapter 2.8. "Effective Safety Reporting" and
9.6.5 “Hazard Reporting”
- ICAO Annex 6 Part 1 – Amendment 26 Flight Data Analysis
- The CAA publication, CAP 712 – “Safety Management Systems for Commercial Air
- Transport Operations”, was developed as guidance material for commercial air
- ЕU OPS 1.035
- EEC) No 3922/91 Annex III amended (EU-OPS 1)
- Leaflet No 44: JAR-OPS 1 Amt 13 section 2
- EC Regulation No 2042/2003 (EASA Part M)
- Existing proposals / tendency: EASA Notice of proposed Amendment (NPA) No 200822c “Organisation Requirements”
- Directive 2003/42/EC on Occurrence Reporting in Civil Aviation
- FOCA-Guideline SMS-001 Implementation of Safety-Management-Systems (SMS)
including Annexes 1 to 4
- FOCA Richtlinie SMS-001 Implementation of Safety-Management-Systems (SMS)
(16.06.2008)
- Swiss Legislation: Art. 663b OR (risk assessment)
not specific to aviation industry
- ISO 31000:2009 Risk Management
- ISO/IEC Guide 73 Risk management—Vocabulary—Guidelines for use in standards
- ISO ISO/IEC Guide 51 Safety aspects—Guidelines for theirinclusion in standards
- ISO 3534-1 Statistics; Vocabulary and symbols; Part1: Probability and general
statisticalterms
- ISO 9000 (AS/NZS) Quality management systems—Fundamentals and vocabulary
- AS/NZS 4360:2004
- HB 436 Risk Management Guidelines—Companion to AS/NZS 4360:2004
- AS ISO 15489 Records management
- HB 18.2 Standardization and related activities—General vocabulary
- The NPA No 2008-22c states in paragraph OR.GEN.200 “Management system”

Националната регуалтива во суштина се состои од основната ICAO регулатива, но
често има построги регулаторни побарувања. Најчесто националната регулатива мора
да е во согласност со одредени регионални регуалтиви и стандарди, како што е
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Европската унија. Националните побарувања за управувањето со ризиците се
регулирани низ регулативата са SMS системите, задолжителните и волунтирачките
известувања, монотирање на податоците од летовите, системот за квалитет,
евалуацијата на управвуањето преку задолжителниот “Management Evaluation report”,
програмите за обука на персоналот, регулираното оперирање и избор на аеродромите
каде што превозникот ќе оперира.
Подетално за овие системи и модели, ќе биде опишано и објаснето во следниот дел од
трудот.

2.3 ICAO и Систем за управување со безбедноста СМС (ЅМЅ -Safety
Management Systeм)
Базиран врз ICAO Анеkс 6, ICAO документот 9858 и националните регулативи во 1.037
(ЈАР, ЕУ ОПС), операторот треба да воспостави систем за управување со безбедноста
(Safety Management Systeм - ЅМЅ) . Овој систем вклучува програми за постигнување и
одржување на свеста за ризиците од целокупниот персонал. SMS е експлицитен
елемент од корпоративното управување кој ги поставува безбедносните политики и
одредува како ќе се управува со безбедноста како интегрален дел од бизнисот.
transport operators and maintenance organisations to assist them in developing
SMS системот има три клучни приоди:
 сеопфатен корпоративен пристап кон безбедноста;
 ефективна организациона поставеност за обезбедување на високо ниво на
безбедност;
 воспоставеност на системи за обезбедување за надзор на безбедноста.
Националните законодавства наложуваат регулатива и имаат изготвено насоки за SMS
системот на комерцијалните воздушни превозници за пропишување, усогласеност и
насоки за воспоставување на ефективен и сеопфатен систем за управување со
безбедноста( Safety Management Systeм - ЅМЅ). Системот е дефиниран како
систематско управување со ризиците поврзани со операциите на воздухопловите,
соодветно поврзаните земски операции и системите за одржување на воздухопловите;
за постигнување на високо ниво на безбедност.
Овие системи треба да се состојат од следните компоненти:
- анализа на електронските податоци од воздухопловите (FDM);
- напреден процес за известување од случките/проблемите поврзани со
безбедноста;
- внатрешни истраги за безбедностните инциденти кои потоа водат кон мерки за
соодветно третирање;
- ефективни безбедносни податоци за анaлиза на перформансите;
- континуирана и соодветна промоција на безбедноста;
- планирани безбедносни прегледи и ревизии
- периодични прегледи на ситемот (СМС) и неговото функционирање;
- активно набљудување од страна на клучниот раководен персонал.
Важно и клучно да се изработи соодветен модел користејќи ги современите методи во
постојните процеси на операциите за дефинирање и управување со ризиците.
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Другата група на пропишани регулативата и најповеќе стандардите или потребно ниво
на воспоставен систем за управување со ризиците се оние кои превозникот треба или
мора да ги воспостави и почитува. Тие најчесто се поврзани со бизнис моделот,
соработката со други превозници, ассоцијации и групации.
Воспоставуање на моделот на воздушнииот превозник, најчесто се базира на
менаџерката поставеност или сертификација на компаниите според ISO стандардите.
Овие стандарди се најчесто ISO 9000 серите, ISO 31000, ISO 14001.
Скоро е сигурно дека ISO 31000 ќе биде глобален стандард во следниве години кој ќе
биде клучен стандард и насокa за управување со заканите и ризиците. Овој стандард
дава насоки за воспоставување и имплементација на управувањето со ризици.
Според дефинициите, управување со ризик вклучува управување со кое ќе се постигне
соодветна рамнотежа помеѓу реализација на добивката преку безбедното
функционирање, додека од друга страна тоа значи и минимизирање на загубите
избегнувајќи или соодветно третирајќи ги тие ризици. Овој принцип е составен дел од
добрата пракса и суштински елемент на добро корпоративно управување. Овој
стандард го дефинира управувањето на ризиците како итеративен процес кој се состои
од чекори кои, кога преземени во низа, овозможуаат континуирано подобрување во
донесување одлуки на превозникот и олеснување на континуираното подобрување во
перформансите.
Според овој модел и барања, управување со ризик вклучува утврдување на соодветна
инфраструктура и култура и примена на логичен и систематски метод на одредување
на контекст, идентификување, анализа, оценување, корегирање каде е потребно,
следење и комуникација на ризиците. Овие ризици треба да се поврзани со
активностите, функциите или процесите на начин кој ќе им овозможи на компаниите да
се минимизираат загубите и да се зголеми добивката. Во воздушниот превоз тоа би
значело безбеден или поточно побезбеден воздушен превоз и функционирање, бидејќи
ризиците не се поврзани само со процесот на летање кај воздушните превозници, и
препознавање на овие ризики кои треба да бидат соодветно третирани од системот.
Да бидат поефективни , управувањето со ризиците треба да стане дел од културата на
организацијата и нејзиното управување. Тоа треба да биде вградено практиките и
стратегијата на организацијата и бизнис процесите, кое кога тоа е постигнато, сите во
организација стануваат вклучени во системот на управувањето со ризиците.
Иако концептот на ризик често се толкува во смисла на опасности или негативни
влијанија, овој меѓународен стандард се занимава со ризик како изложување на
последиците од несигурност, или потенцијални отстапувања од она што се планира или
што се очекува, а тоа води кон подобра пракса и углед на компаниите. Организации
кои управуваат со ризикот ефективно и ефикасно имаат поголема веројатност да ги
постигнат своите цели по помали трошкови или загуби, кои можат да имаат огроми до
катастрофални последици врз животи на луѓе, матерјални добра или опстојување на
воздушниот превозник.

2.4 ИАТА (IATA - International Air Transprt Association)
ИАТА, меѓународната асоцијација на воздухопловни превозници ја сочинуваат
воздухопловни провозници кои доброволно се одлучуваат да бидат дел од оваа
асоцијација. Причините се повеќе, од имииџ, исти и взаемни стандарди, намалување на
трошоци, меѓу-компаниска соработка, до најповеќе комерцијален интересе и бенефит.
За членство во оваа асоцијација воздушните превозници мора успешно да го поминат
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т.н. ИОСА аудит (ревизија) од една од назначените ревизорски куќи назначени од
ИАТА. Овие овластени и назначени ревизорски куќи имаат соодветно и
специјализирано обучени ревизори од различни области.
Процесот на ревизија е на секои две години, по што известајот за остварените
стандарди се споделува со другите воздушни превозници, зависно од потребата.
Имено, наместо секој превозник да врши ревизија на другите, што значи мнпогу,
ресурси, големи трочоци, не исти и неусогласени стандарди врз база на кои се вршат
ревизиите, IATA изградила систем според кој овластени ревизорски организации ќе
вршат ревизии по определени и взаемни стандарди. Стандардите се во основа според
ISO принципите и стандардите, ICAO регулативата, но вклучуваат и дополненија од
позитивна пракаса и од регинални или локални регулативи. Резултатите од овие
незавосни надворешни ревизии кои се и системски и процедурални се споделуваат и
даваат показатели за функционалноста на превозниците од системски, управувачки до
оперативни нивоа.

2.5 ЛОСА (LOSA – Line Operation Safety Audit)
LOSA е насока одобренa од ICAO за следење на нормално работење во оперирањето со
воздухопловите. Taa е предложена како критична организациска стратегија насочена
кон развивање на контрамерки за оперативните грешки.Тоа е организационо средство
кое се користи за да се идентификуваатзаканите врз безбедноста во воздухопловството.
Минимизирање на ризиците од таквите закани генерираати спроведување намерки за
управување со човечките грешки воо перативен контекст.LOSA програмата овозможува
превозниците да ги отценуваа тнивоата на отпорност на системски закани, оперативни
ризици игрешки на најодговорниот персонал, најчесто и во најголем случај летачкиот
персонал. Со тоа се обезбедува принципиелен пристап, пристап врз база на податоци
испроведување на активностиза подобрување на безбедноста. Овој програм користи
експертии/илисоодветно обучени набљудувачи кои собираат податоци за однесувањето
на екипажот на летот и фактори во нормални ситуации на "нормални" летови.
Податоците се прибираат низ низа од ревизиите кои се спроведуваат за време на
летовите каде набљудувачите (ревизорите) бележат и ги кодираат потенцијалните
закани за безбедноста, како персоналот одговара на заканите, грешките предизвикани
од тие закани, како екипажот се справува со овие грешкии специфичните однесувања
кои се поврзани со потенцијални отстрапувања, инциденти или несреќи.
LOSA е тесно поврзана со управувањето со ресурси на екипажите CRM. Податоците од
LOSA програмта формираат дел од основата засовремената CRM обука, ја
рефокусираи/или редизајнира и епозната како обука за управување со закани и
грешки(Тreat and Еrror Мanagement).

2.6 Основни карактеристики на сиситемите за управување во организациите
(воздушните превозници
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2.6.1

Организациона култура

Организациската поставенот е важна за воспоставување на системите за управување,
но за постигнување на ефективност важна е културата во органзиацијата во правец на
безбедноста и пристапот кон безбедноста. Културатaнè опкружуваи
влијаенавредностите, верувањата иоднесувањата коиние ги делимесо другите членови
нанашите различнисоцијални групи.Културатaслужи заповрзување на персоналот со
другите членови нагрупите и даобезбедува правци како да сеоднесување вонормални
иневообичаениситуации.
Психологот Hofstede сугерирадека културатае"колективно програмирање наумот". Тоa
есложена, социјално динамична и ги поставуваправилатана игратаили рамката за
нашитесоцијални интеракции. Културатaја карактеризираатначините на кои
вработените ги извршуваат работнте обврски и задолженија.Друг начинна гледање
накултуратае таа да сесмета во контекст како се случуваатработите.
Воздухопловна безбедностмора даги надминува националните граници,вклучувајќи ги
и ситекултуриво неа.Во светски рамки,воздухопловната индустријапостигнала огромно
ниво во стандардизацијатаво однос на различните видови навоздухоплови,стандардни
процеси и процедури, одржување, тренинг, земји инароди, култури, јазици и јазични
бариери и слично.
Меѓутоа, покрај тврдењата дека воздухопловство то е имуно или ослободено од
влијанија накултурните фактори, сепак постојат некои разлики во тоа како луѓето
реагираатво слични ситуации. Нивните интерации се навистина погодени од разликите
од културните припадности,едукацијата, социјалната средина, социјално-економските
услови и политичките уредувања.Различни култури имаат различни начини на
справување сопроблемите. Културатавлијае врзречисисекој аспект на нашите дневни
активности. Развојот на културна свест, е од витално значење и се разбирa културниот
контекствлијае на организациските и индивидуалните однесувања. За разбирање на
корпоративна култура, триаспекти на организацискаструктура се особеноважни:
•Општатафилозофијана вработените и нивната организација,
• Системот навертикалната илихиерархискатаорганганiзираност и авторитет;и
•општите ставови завработените за целите и приодите на организацијата,
неговатасудбина и своето место во неа.
Компаниската култура се дефинира со она што го работат вработените. Извршувањето
на работните задачи и одлуките кои тие ги носат покажуваат до колку и како тие се
посветени на работата, а оттука и односот кон безбедноста, а со тоа и кон заканите и
ризиците. Доколку безбедносната култура не постои, не е ценета како значаен елемент
од управувањето, доколку се изградува, доколку е непроменeта и нееволуирана или
спора во развојот и промените, таа не дава доволна подршка на системот во
управувањето, во потребните промнеи и подобрувања, посебно доколку се работи за
корективни и предиктивни мерки кон заканите и ризиците. Пропустите можат да имаат
оперативни, трајни и катастрофални последици.
Во пракса кога зборуваме за култура во една организација или компанија (вклучувајќи
ја безбедносната култура), таа треба да биде:
 Информирачка
- Луѓето да ги разбираат заканите и ризиците вклучени во нивните
операции/активности;
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-

Вработените континуирано ги препознаваат и надминуваат заканите кон
безбедноста
Практична
Грешките се бидат разбрани, но намерните отстапувања и нарушувања несмеат
да се толерираат;
Работната средина има апсолвирано и прифатено што е прифатливо а што не.
Известување и пријавуање
Вработените се охрабрени да ги искажат сите безбедносни дејствија
Кога се пријавуваат безбедносните отстапувања и дејствија, тие се анализирани
и преземени се соодветни мерки и активности
Култура на учење и развој
Вработените се охрабрени да ги надградуваат и применуваат своите вештини и
знаења во надградувањето на организациската безбедност (и култура)
Персоналот е редовно известуван од менаџментот за безбедносните проблеми
Пријавите и извештаите се повратни информации до врaботените, така од нив
може да извлечат позитивни информации поврзани со безбедноста.

За постоење и постигнување на позитивна безбедносна култура, менаџментот мора да
води грижа за нејзино соодветно поставување и надградување, тука е вклучен и
персоналот, неговата вклученост, запознаеност и обука. Редовната размена на
информации за заканите и ризиците, како и за грешките во самата организациска
поставеност и функционирање, светската пракса од секојдневните случувања во
воздушниот превоз, се важни информации и тие треба да бидат анализирани од
соодветен персонал кој се занимава со управувањето со ризиците.

2.6.2

Системи за управување

Организацијата треба да воспостави и одржува систем за управување кој е поврзан со
преоцесот на управување со ризиците и заканите, односно SMS систем. Тој во најмала
мера треба да го вклучува следните елементи:
- политика за безбедност ;
- процес за идентификување на опасности и за оценување и управување со
придружните ризици;
- јасно дефинирани линии на безбедноста отчетноста во текот на организацијата ,
вклучувајќи и директна отчетност за безбедност на дел од повисокото
раководство ;
- персонал обучени и компетентни да ги извршуваат своите задачи;
- процес за известување и анализирање на опасностите, инциденти и несреќи и за
преземање корективни дејствија за да се спречи нивното повторување ;
- прирачник за организација ги содржи сите на системот за управување со
процеси , вклучително и процес за изработка на персоналот свесни за своите
одговорности и постапката за измена и дополнување ;
- функција за следење на усогласеноста на системот за управување со
релевантните барања и Ade - quacy на постапките. Следење на усогласеноста
треба да вклучува систем за фидбек на наодите и на одговорното менаџер за да
се обезбеди корективни мерки доколку е потребно , и
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-

сите дополнителни барања кои се пропишани со овој Дел.

Системот за управување треба да одговара на големината , природата и сложеноста на
работите и опасностите и ризиците поврзани со својствени во овие активности.
Организациите со висока сигурност и стабилност сепримерина системскипристап кон
УОР и тие најчесто ги имаат позитивните организациски и функционални
карактеристики.Тие во своето функционирање и поставеност го очекуваатнајлошотои
се стремаатда се справат сотоана сите нивоана организацијата (Emergancy Response
Plan), што тешко, дури инеприродно. Во овој пристап
организацискатакултуразаземаголемозначење.Овиеорганизации несе имуни нанесакани
дејства,но тие развилеспособност за подобренаеластичности прилагодливост на
системот. Таков систем има подобар и ефективен модел кој има карактеристики да се
справува и спречува несакани дејствија преку навремено препознавање на заканите на
системот и поставување на соодветни одбрамбени механизми.
Во суштина, ефикасно управување со ризиците се ссотои од користење на сопствена
иницијатива и користење на аналитички вештини за сиситемски и детален приод и
искористувањње на потребните валидни податоци во превенција на несакни ризици.

2.7 Основи и светска применета практика
Модел на несреќи причинети од човечки и организациски фактори
Воздухопловството во принцип вклучува производи и даватели на услуги од една
страна и државни организации и/или власти од друга. Тоа претставува комплексен
систем, кој бара проценка на човечкиот придонес за безбедност и разбирање за тоа како
човековите перформанси можат да бидат засегнати од страна на неговите меѓусебно
поврзани компоненти.
SHELL моделот претставува концепт или средство кое се користи за анализирање и
интеракција на повеќе компоненти од системот. На следната слика е претставен
основен опис на системот за односот меѓу луѓето и другите компоненти на работното
место. SHELL моделот ги содржи следните четири компоненти:
а) Софтвер (S): постапки, обука, поддршка, итн;
б) Хардвер (H): машини и опрема;
в) Животната средина (Е): работна средина во која на остатокот од LHS систем
мора да функционира и
г) Работна средина (L): луѓето на работното место
Познатиот така наречен „ШЕЛ“ модел (SHELL model) претставен и опишан од
Хавкинс (HAWKINS, 1987), претставува многу познат и доста користен модел при
дефинирањето на организациските проблеми и грешки, но се користи и во
организирањето на компаниите и обуките на персоналот. Главните области кои ги
дефинира моделот, а се користат најповеќе во дефинирањето на организациските
закани и грешки, се областе кои се подложни на недостатоци и јаки страни на
системот, составени од следните компоненти:
S =Софтвер (Законите, регулативите, правилата, прирачници,стандардни
оперативни процедури)
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H =Хардвер (машина, алатки,сигнали)
Е =животната средина (Време, работните услови, времето наден)
L =Lifeware(преднаталинија оператор, пилот, контролор, оперативна контрола,
земска оператива, техника-механичари)
L =Lifeware(како погоре, член на тимот,учесник восистемот).

Слика 02 - ШЕЛ модел (компоненти и односи)
Луѓето се во центарот на SHELL моделот пред операциите и активностите. Иако луѓето
се прилагодливи, нивните перформанси се променливи бидејќи луѓето не се
стандардизирани до ист степен како што е хардверот. Прикажаниот модел ги има
следните односи помеѓу различни компоненти во еден воздухопловен систем:
Liveware - Хардвер (L-H) . Овој интерфејс или однос се однесува на односот помеѓу
човекот и физичките атрибути на опремата, машините и нивните капацитети.
Интерфејсот човек-технологија најчесто е во врска со човековите перформанси во
контекст на активностите воздухопловните операции. Постои тенденција кај човечкиот
фактор да се прилагодува на пропустите. Тој потенцијал може да ги поправи реалните
недостатоци. Во тој контекст допринесуваат организациската култура, знаењето и
обуките.
Liveware - софтвер (L-S) . Л-С интерфејсот се однесува на односот помеѓу човекот и
системите за поддршка на самото работно место (прописи, прирачници, листи за
проверка , публикации, стандардни оперативни процедури -СОП и компјутерски
софтвер). Тоа вклучува прашања како што се освежени искуства, прецизност, формат и
презентација, речник, јасност и симболика.
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Liveware - Liveware (L-L) . L-L интерфејсот е односот меѓу лицата во областа на
самата работната средина. Екипажите, контролорите на воздушниот сообраќај
(контролори на летање), инженерите за одржување на воздухопловите, диспечериконтролорите на сообраќајот и друг оперативен персонал, функционираат во групи и
помеѓу групите. Комуникациските и интерперсоналните вештини, групната динамика
и функционирање играат улога во одредувањето на ефикасноста на персоналот.
Управување со човечките ресурси на екипажот (ЦРМ), човечките фактори, понатака во
услугите во контролата на воздушниот сообраќај (ATS) и операциите при одржувањето
на возухопловите, налагаат потреба од управување (менаџмент) на оперативните
пропусти и грешки низ повеќето домени и области.
Liveware - средина (L-E) . Овој интерфејс вклучува врска помеѓу човекот и двете
средини во системот -внатрешна и надворешна. Внатрешната работна средина
вклучува фактори како: температура, околна светлина , бучава, вибрации и квалитетот
на воздухот, додека надворешната средина вклучува оперативни аспекти како што се
време фактори, воздухопловната инфраструктура и терен.
Психолошките и физиолошките елементи, вклучувајќи болест, замор, финансиска
несигурност, односи проблеми во кариерата кои може да бидат предизвикани од
интеракцијате со LE или потекнуваат од надворешни секундарни извори. Според
SHELL моделот, неусогласеноста на Liveware а другите четири компоненти
придонесува за појава на човечки грешки. Многу е тешко да се промени човечката
состојба или природа на реакции, но може да се променат условите под кои луѓето
работат. Сепак постојат алатки и методи кои наместо да се отстрануваат или да се
спревува со секој ризик посебни, се пристапува систематски. За тоа постојат одбрани,
бариери, и заштитни мерки клучни во системскиот пристап.
Во идеални услови секој дефанзивен слој останува непроменет, но во реалноста, тие се
повеќе како парчиња од швајцарско сирење, има многу дупки. За разлика од сирењето,
овие дупки со постојано „отворање и затворање“ и менувањето на нивната локација,
можат да влијаат и со прилагодување да го заштитуваат системот.Не постоењето на
дупки во едно "парче", во една бариера или одбрана, нормално не предизвикува
негативен исход. Обично, ова може да се случи само кога дупките во многу
одбрамбени бариери моментално се редат за да се овозможи траекторијата кон
последица – несреќа.

Слика 03 – Модел на т.н. Швајцарско сирење
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПИС НА СТРУКТУРАТА И СИСТЕМИТЕ НА
ВОЗДУШНИТЕ

ПРЕВОЗНИЦИ

КОИ

СЕ

ТЕСНО

ПОВРЗАНИ

СО

РИЗИВЦИТЕ И УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИЦИТЕ
3.1 Организацијата, ризици и закани
Според Џ. Ризон (J.Reaseon), од друга страна, моделот при анализата за ризиците и
човечките грешки е следниот:
Латентнигрешки +знaците за појава на грешка=>НЕЗГОДА
Латентните грешки се лоцирани во:
- организацијата (системите)
- закони и прописи
- процедури
- цели
Знаците за грешки се наоѓаaт во првата линија кај компанијатаи тимовите, а
сепредизвикани од:
- комуникација
телесни недостатоци (проблеми)
- психолошки причини
- антропо-технички(човек-машина)
Историски гледано, воздухопловната регулатива и организациската безбедност кај
воздушните превозници се променува после некоја случена незгода, инцидент,
извештај за сериозно нарушување во операциите или несреќа. Денес превозниците
мора да се справат проактивно со причинителите на несакани последици, несреќи и/или
инциденти. Моделот на Џ. Ризон сугерира дека причините за несреќи се последица на
латентни пропусти причинети од менаџерски одлуки и организациските процеси и
нивните карактеристики. Овие латентни пропусти кога се во комбинација со
извршителите на работите (работните задачи и активности), тогаш доаѓа до појава на
грешките. Грешките се случуваат при нормалното функционирање и оперирање од
страна на оперативниот персонал. Тоа не значи дека причините за погрешните
дејствија и несакани незгоди или несреќи зависи само од оперативниот персонал. Ако
системските одбрамбени филтери се пробиени или не постојат, тогаш доаѓа до
несаканите последици. ICAO го препорачува користењето на овој модел за испитување
на улогата на латентните пропусти кои доведуваат до незгоди и несреќи.
Според Ризон (Adapted from Reason J. 1995, Human error: models and management – и
Reason, J. 1995, “A systems approach to organizational error, Ergonomics, vol. 38, pp.
1,708-1,721), постојат два пристапи на проблемот: еден е поединците и другот е
системот:
 Пристапот кон поединците се фокусира на нивните грешки, обвинувајќи ги за
пропустите, невнимание, или морална слабост;
 Пристапот кон системот се концентрира н аусловите под кои поединците
работаaт и се обидува да се изгради соодветни одбрани за да се спречат
грешките или ублажат нивните ефекти.
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Историски гледано, на начинот на кој воздухопловната индустрија го истражува
влијанието на човечките перформанси за воздухопловната безбедноста се извршувала
преку ретроспективна анализа на оние дејствија од страна на оперативниот персонал
што доведедуваат до чести и сериозни грешки. Проблемите на човечките грешки може
да се гледаат на два начина: пристап кон поединците (најчесто инволвираниот
персонал) и пристап кон системот (организациски пристап кон изворот и причините за
појава на грешките). Секој сиситем или организација има свои одредени области каде е
или се предизвикува грешката и секој модел доведува дососема различни филозофии
на управувањето со грешките. Често се случува да постојат закани кои не доведуваат
до грешки. Грешките се третираат по реактивен пристап, но заканите често се скриени
или недефинирани. Заканите се основа до идентификација на проблемот или грешката
по предиктивен пристап. Разбирањето на овиеразлики има важни практична
импликација за справување со сеопштиот ризик.

Слика 04 – Движење на заканата до несреќа низ области во организацијата и
одбрамбени заштити (ICAO Accident Investigation AIG Divisional Meeting, 1992)
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Пропусти и грешки

Одбрамбени мерки и активности

оперативен притисок

добро управување

несоодветна опрема
(компоненти)

соодветна и добра обука и
тренинг

непратење на СОП

јасни и соодветни СОП

(процедури)
соодветна обука за ЧФ (CRM)

несоодветен или непратење на
ЧФ (CRM)

соодветна навигациска и
комуникациска опрема

свесност и касно реагирање

(GPWS, NAVaids, RadioComm etc).

Слика 05 – Пропусти и одбрамабени мерки
Сликите погоре приккажуваат дека секој елемент од организацијата дали е тоа работно
место, тим или поединец или опрема, се делови од моделот кој го идентификува Џејмс
Ризон како важен елемент. Според него важно е да бидат навремено идентификуван а
воедни и зададени можните одбрмабени заштити да не дојде до несаканите дејствја или
несреќи. Често е тешко да се идентификуваат пред некоја случка или несакана несреќа,
но мора заради тоа да биде изградена соодветна култура и соодветни процеси, а со тиа
и системски пристап за управвуање и справување со ризиците. Тоа е затоа што
латентните пропусти се непредвидливи доколку не постојат соодветни алатки и
дејствија кои ја одржуваат културата во организацијата на соодветно ниво. Една таква
алатка е поставување на одбрамбен модел кој кај интегрираните организациски
системи може и е полесно да се идентификуваат и детерминираат (одредат).
Можните последици можат да се одредат и пресметаат матерјално како финансиски
загуби, оштетувања и повреди и загуба на човечки животи, па затоа се и мерливи
компоненти. Во пракса полесно е да се процени можниот негативен исход од
пропустите, отколку да се идентификува потенцијаното постоење на латентен пропуст.
Сликите погоре покажуваат дека кај воздушните превозници постојат повеќе
оперативни области: летачка оператива, земска оператива и одржување на
воздухопловите. Секоја оперативна средина има карактеристики да генерира одредени
закани за кои воздушниот превозник треба да има воспоставено соодветни одбрамбени
механизми. Добро поставените одбрамбени алатки заштитуваат и од индивидуалните и
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од организациските грешки. За да се постигне тоа е потребен системски приод на
идентификација и пронаоѓање на заканите и ризиците, нивно соодветно проценување и
класификација со цел да се воспостават соодветни корективни и предиктивни мерки и
механизми за одбрана.
Безбедносните закани кои предизвикуваат можност за појава на пропусти или
последици можат да бидат препознаени како можни закани или ризици. Затоа е важно
системот за има алатки со кои ќе бидат идентификувани и подоцна соодветно
третирани заканите и ризиците. Еве некои примери на чести закани и ризици според
местото на појава и поврзани со одредени оперативни фукнции на и околу
воздухопловите операции и можните отстапувања и последици:
А) летачки персонал:
- приод за слетување – можност за појава на непратење на стандардните
оперативни процедури
- обемни работни активности во текот на влегување на патници во
воздухопловот – можност за појава на појава на пропусти во редовните
процедури
- лоша/слаба комуникација помеѓу оперативните области – - можност за
појава на непратење на стандардните оперативни процедури
- летачкиот персонал не обрнува доволно внимание на листите за проверка
(checklist) / неадекватни листи – можност за појава на појава на пропусти
- судaр во воздух (во лет) – можност за појава на пропуст со катастрофални
последици
- пожар во карго одделот - можност за појава на пропуст со сериозни или
катастрофални последици
- лошо осветлување на аеродромите - можност за појава на пропуст со
сериозни или катастрофални последици
- оперативни процедури - можност за појава на непратење на стандардните
оперативни процедури
- проблеми или преоптоварени информации од Нотамите (NOTAMs) можност за појава на непратење на стандардните оперативни процедури
- турбуленции во лет - можност за појава на непратење на стандардните
оперативни процедури и сериозни повреди на патници иперсонал
- непримерни патници - можност за појава на безбедносни закани
- небезбедни движења (сообраќај) при земски операции околу воздухоплови можност за појава на пропуст со сериозни или катастрофални последици
- пропуст на патниците да слушаат/пратат инструкции - можност за појава
наповреди и незгоди.
Б) одржување и поправање на воздухопловите:
-

лоша комуникација помеѓу оперативните области- можност за појава на
непратење на стандардните оперативни процедури

-

недостаток од практична обука и освежување на знаења- можност за појава
на непратење на стандардните оперативни процедури

-

лоша комуникација во службата/одделот за одржување на воздухопловитеможност за појава на непратење на стандардните оперативни процедури

-

притисок од време/точност (навременост)- можност за појава на непратење
на стандардните оперативни процедури со безбедноснипоследици
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-

лош континуитет во работата

-

недостаток од ревидирани прирачници– можност за појава на непратење на
стандардните оперативни процедури

-

лоша проверка- можност за појава на непратење на стандардните оперативни
процедури со безбедноснипоследици

В) земски операции:
-

лоша контрола на патниците на платформата– можност за појава на пропуст
со катастрофални последици

-

недостаток на обуки за справување во вондредни ситуации, опрема и
процедури- можност за појава на непратење на стандардните оперативни
процедури со безбедноснипоследици

-

недоволно или несоодветно осветлување на платформата- можност за појава
на пропуст со сериозни или катастрофални последици

-

оштетување на воздухоплови при опслугата- можност за појава на пропуст
со сериозни или катастрофални последици

-

течење на гориво и контаминираност на полетно-слетната патека- можност
за појава на пропуст со сериозни или катастрофални последици

-

сурова временска состојба- можност за појава на пропуст со сериозни или
катастрофални последици

За да се подобри безбедноста во воздухопловството, мора претпоставените и
одговорните лица да се свесни и одговорни за важноста на сите фактори кои влијаат
врз операциите и можните последици доколку дојде до несакани пропусти. Во
воздухопловството се развивале соодветни мерки и методологии и со текот на
годините и иискуствата, како и добрата практика се надоградиле.
Прикажаните модели, пристапи и односи на едни од двајцата врвни научници во оваа
област се длабоко и суштински поврзани со причините и елементите на одбрана во
системот. Како такви и од прикажаните нивни односи и поврзаност, се извлекува
оправдан заклучок дека воспоставвуање на интегрирано управување и соработка во
системите на воздушните превозници не е само многу значајно и потребно, туку и
клучно за ефективен и ефикасен систем. Заради тоа основно е да се дефинираат
системите и процесите со сите елементи пред да се воспостави нов или да се подобри
стариот модел на управвуање и справување со ризиците.
3.2 Систем за управување со безбедноста - СМС
Системот за управување со безбедноста (СМС), Safety Management System -SMS, е
серија од дефинирани процеси низ целата организација кои обезбедуваат донесување
на ефективни одлуки на дневна база во работењето, базирани на ризиците. Системот е
насочен на максимизирање на можностите за континуирано подобрување на
целокупната безбедност во воздухопловниот систем.
Клучни процеси од кои се состои СМС-от се:
- Идентифицирање на закани (hazard identification) – метод за идентификација на
закани на системот или организацијата;
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-

Известувања од случувања (Occurrence Reporting) – процес за прибирање на
податоци од областа на безбедноста
Управување со ризици (Risk Management) – стандардизиран пристап за
оценување на ризици и воспоставување на контрола на ризиците;
Мерење на перформансите (Performance Measurement) – управувачка алатка за
анализирање дали безбедносните цели се остварени;
Обезбедување на квалитет и безбедност (Quality/Safety Assurance) – процес
базиран на принципите на управувањето со системот за квалитет и безбедност,
кои ги поддржуваат подобрувањето на безбедносните перформанси на
организацијата (компанијата).

Преку овој систем се дефинирани и назначени одговорностите и должностите на
раководниот тим (менаџментот) и вработените, за соодветните функциии кои се
одговорни за идентификација, известување и постапување со заканите и ризиците.
Компаниите имаат придобивки од овој систем низ процесот на донесување на одлуки,
понатака вака поставениот систем ја подобрува базбедноста преку намалувањето на
ризиците од закани и грешки, ја подобрува корпоративната одговорност и култура,
овозможува соодветна алокација на ресурсите и други соодветни дефинирани
активности.
Системот е дефиниран и треба да биде изграден и воспоставен да даде одговор на
потребите на компаниите со цел зголемување на безбедноста на летањето. Клучен
елемент и процес на СМС-от е процесот на Управување со ризиците. Овој процес е во
тесна врска и преплетен со другите процеси од системот. Неговата сеопфатност и
целосност е клучна за одржливоста на системот и подобрување на безбедноста. Затоа
добро поставен и соодветно изграден систем за Управуање со ризици значи и
соодветно поставен и ефективен SMS низ корпоративното раководење кај
воздухопловните превозници.
Управувањето со ризици во склоп на СМС-от не е саморегулирачки модел или
ограничен модел на еден дел.Тој не е осмислен за само еден дел или служба во
компаниите, туку претставува корпоративна алатка. Неговото воспоставвуање не е
непотребен товар или потреба за комплексност на организацијата и функционирањето,
туку реална потреба и кориснаалатка која ги одржува функционалноста и ефективноста
на системот и операциите.
Систем треба да биде воспоставен како проактивен и предиктивен, додека
реактивноста е колжност на други чинители во SMS системот. Во дефинирањето и
дентификацијата ги зема во предвид појавата и ефектот од заканите и ризиците и
нивните последици врз компанијата, кои валоризирани преку овој систем се
дистрибуираат до соодветните области за превземање на корективни и превентивни
мерки.
SMS системот е бизнис приод кон безбедно работење, но и бизнис приод кон
управување. Тој дава рамки и пристап кој е систeматичен за јасно и сеопфатно
раководење со безбедноста. Како и кај другите системи, SMS дава правци за
дефинирање на целите, планирање и мерење на перформансите. Тој треба да е вграден
во секојдневното функционирање, во организациски, но и културолошки во однос на
политиките и безбедносната култура во секојдневните активности. Со тоа тој станува и
дел од работните задачи на вработените.
SMS опфаќа четири области од раководен аспект кои можат да се поделат на:
А) Филозофија – филозофија на раководството и раководењето
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- препознавање и признавање дека секогаш ќе има закани за безбедноста
- Поставување на организациските стандарди, и
- Признавање и прифаќање дека безбедноста е одговорност на секого.
(сето ова дава основа за поставување на добра и здрава безбедносна култура).
Б) Политики - одредување како ќе се постигнува безбедноста
- јасни одредби за должностите, одговорностите и управувањето
- изработка на организациски процеси и структури за воспоставување и инкорпорирање
на безбедносните цели во сите аспекти и делови на организацијата,
- изградување на вештини и знаења потребни за извршување на работните задачи.
В) Процедури – Што сака менаџментот да работат вработените за извршување на
политиките.
- јасни насоки на вработените
- средства потребни за соодветно организирање, планирање и контрола
- средства за мониторирање и проценки на статусот на безбедноста и процесите
Г) Практики – што реално се случува на работа
- пратење на ефективните и добро приготвени процедури
- избегнување на „кратки патишта“ кои можат да имаат лоши ефекти кон безбедноста
- превземање на соодветни мерки и активности штом ќе биде препознаено загрозување
на безбедноста.

3.3 Мониторинг на податоци од летовите (Flight Data Monitoring – FDM)
Прерставува програма која обезбедуваподатоциза ризиците кои ги проверуваат
претпоставките или забелажаните отстапувања.Flight Data Monitoring (FDM) – е
реактивен систем, кој често е инкорпориран како дел на СМС-от и типично е
фокусиран на операциите во компанијата. За појаснување е дека станува збор за
летечките операции кај авиопревозникот – летањето на воздухопловите, а може да
вклучува операциите за одржување или операции за сервисирање. Податоците се
прибираат на редовна база во одредени временски интервали. Иако комплексноста на
процесот зависи од обемот на флотата на воздухоплови, сепак треба да се има во обзир
важноста и точноста на овие податоци. Од друга страна, покрај мерењето и бележењето
на зададените параметри, програмата може да се користи за потврдување на одредени
известувања, пријавени преку системот за известување, истраги и испитувања на
случки и инциденти, но и за пратење на одредени трендови во однос на издржаноста на
програмата за обука. Кога станува збор за мониторирање на податоците, повратните
информации од овој процес се одраз за функционалноста на системот за известување
од летовите и оперативните случки, закани и ризици.
При следењето на летовите, посебно на податоците од електронскиот систем за
мониторинг на воздухопловите и пријавите или извештаите за отстапувања или можни
отстапувања, FDM може да помогне да go надополниовојнедостастаток на
информациии да им помогнево дефинирањето наона што енормална пракса.
Успешен SMS систем бара детално познавање на операциите ине може да се постигне
со користење само на претпоставена ефективност забезбедноснта. Не може со
сигурност да се каже или потврди при една проверка на лет (line check) или ревизија,
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посебно при голем број на операции да се генерализира. Затоа е важно да биде
соодветно воспоставен и застапен во сите области, по квалитет на податоци и ли
параметри кои се набљудуваат или по квантитет за да се добие релевантна вредност.
Оправданоста на оваа програма е од суштинско значење за повеќе процеси, затоа
според регулативата е задолжителна кај превозниците. Придобивки на ФДМ системот
уште се:
1.Обезбедува бележење на информации за реалнитеоперации, наместо претпоставки
2.Обезбедува бележење и собирање информации надвор од рамките на несреќи и
инциденти.
3.Поставување напрограматаFDM којадава увид во реалнитеоперации
4, Формирањенараграничувањемеѓу нормалнитеи неприфатливиоперации.
5.Прикажувапотенцијалnи, како ивистинскизакани
6.Обезбедувамоделирање наинформациите за ризиците.
7.Укажуватрендови на однесување или оперирање
8.Обезбедувадокази заподобрувањето на безбедноста.
9.Обезбедуваконтинуирана инезависна ревизија настандардите за безбедност.
Според забележаните податоци и параметри, оваа прогрaма може да генерира и
визуелни прикази за летот за воздухопловот, податоци изразени во броеви и проценти,
но и грaфиконски прикази. Од нив може да се детерминираат перформансите и
статусот на воздухопловот, а од тука причините и можните ефекти од дадените
движења. Важно е да се напомене дека овие податоци добиени од ФДМ прогрaмата за
екипажот се доверливи и само одредени лица можат да имаат пристап. Податоците за
екипажите несмеат да се користат против екипажот за санкционирање, но можно е да
се користат за консултации, препораки и потребни обуки и тренинзи. Сето тоа е дел од
компаниската култура за безбедноста.
Целите на ФДМ системот и програмата се идентификација на ризици од
оперативнитефункции (летањето) и (бележење) на актуелните безбедносни граници.
Овие финкции се вржат преку препознавањето на нестандардните, небезбедните
случувања, забележани пред се од електронски систем на авионите за бележење
подаотци. Тоа потоа бара да бидат воспоставени соoдветни техники на намaлување на
ризиците и корективни мерки. Системот за мониторирање на податоците од летовите
(Flight Data Monitoring -FDM) е содржан во повеќе сегменти или процеси, или е дел од
нив, а тие се:
- Идентификација на ризици
- Анализа на податоците од електронските системи
- SMS пристапот и мерки и актвности за справвуање со забележаните отстапувања
- Тренинг и обука
- Безбедносна култура
При дефинирањето на областите и целите на програмaта треба да се воспостави систем
според барањата на регулативата и стандардите, да се воспостават мерења на
параметрите според поставеноста и потребите на превозникот и да се дефинираат
насоките на развој.
Овој систем покрај реактивните карактеристики има и проактивна улога
детерминирајќи трендови и појава на одредени несакани пропусти во летањето.
Значењето на процесот е да препознае, валидира и дистрибутира информации во
областите каде безбедноста и пловидбеноста можат да се подобрат.
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Врз основа на ICAO Анекс 6 и националните регулативи, SMS вклучува програмата за
мониторинг на електронски податоци од летовите (Flight Data Monitoring –FDM).
Програмата на мониторирање на податоците од летовите (Flight Data Monitoring -FDM)
му овозможува на авиопревозникот да идентификува, мери, пристапи и да се осврне на
оперативните ризици. Оваа алатка е важна алатка за прибирање на точни податоци од
летовите од зададени параметри. Овие податоци спаѓаат во група на влезни податоци за
системот за УОР кои се генерирани од воздухопловите и претставуваат реални
показатели за реактивниот пристап на системот за управвуање на превозниците.
Овој процес или алатка евоспоставена од седумдесеттите години на минатиот век, кога
се започнало со прибирање и подготовка на информации за оперативните безбедносни
задачи и пловидбеност во цивилното воздухопловство. Најпрво се појавeни како
зададени параметри за мониторирање, регулирани во тој обем. Подоцна со
софистицираните компјутерски системи, опрема и инструменти, бројот на овие
параметри се зголемил. Подоцна овој стандард е пропишан и од ICAO за воздухоплови
кои имаат преку 20 тони оперативна тежина, подоцна од преку 27 тона. Ефективниот
стандард е во примена од 2005 година во програмата за Превенција на несреќи и
воздухопловна безбедност.Податоци од воздухопловите од одредените параметри
најпрво се употребувале во военото воздухопловство, тестирањето и прототиповите, а
подоцна во цивилното воздухопловство. Денес е стандард на ИКАО, регионалните
власти (ЕАСА) и националните воздухопловни власти, посебно со новата регулатива за
СМС, акакои на IATA серифицираните авиопревоници.
Програмата за мониторирање на податоците од летовите (FDM) му овозможува на
превозникот да ги споредува популарно наречените „Стандардни оперативни
процедури“ (ЅОР) со актуелните податоци од секојденвните летови на воздухопловите.
Програмата треба да се состои од:
1. Идентификација на оперативни ризици и мерење (бележење) на постојните
граници на безбедноста (пример: постојните нивоа на прекинати полетувања
„rejected take-off“, тврди слетувања, нестабилен приод за слетување и слично)
2. Идентификација и мерење на променетите оперативни ризици преку
истакнување на нестандардните, невообичаени или небезбедни појави или
услуви (пример: зголeмување на споменатите безбедносни нивоа, нови локацииаеродроми, нови случки и слично)
3. Користење на податоците од прогрaмата врз база на фреквенцијата на појавите и
случките, комбинирано со претпоставеното ниво на сериозност, да се проценат
ризиците и да се одреди оние кои можат да се неприфатливи ако се појави
одреден тренд на случувања
4. Да се воспостават соодветни техники за ублажување на ризиците, да се
обезбедат поправни мерки на неприфатливите ризици, да се претпостават и
идентификуваат преку трендови
5. Потврдува ефективноста на поправeните активности со континуирано
мониторирање.
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3.4 Управување со ресурсите на екипажите (Crew Resource Management CRM) е дел од управувањето со човечките ресурси и човечките
грешки.
Управувањето со ресурсите на екипажите е важна алатка за подобрување на
безбедноста на операциите (летањето пред се). Во суштина се однесува на летачкиот
персонал (пилотите), но до одредено ниво е проширeно и за кабинскиот персонал
(кабинскиот персонал) и за вработените во други служби кои се во контакт со
летачкиот персонал.Обуката е применлива за екипажите и тоа во почетната обука,
посебните обуки за различните типови на воздухоплови, посебна обука дефинирана од
оператор- воздухопловниот превозник, при редовно освежување на знаењата,
заеднички вежби и тренинг материјали.
Бидејќи е тесно поврзана со безбедноста, оваа област е застапена во меѓународната
регулатива од ИАКО, ЕУ ОПС, националното законодавство и ИАТА. Почетоците се
направени во седумдесeттите години од минатиот век, под покровителство на НАСА,
по гоелмиот број на воздухопловни несреќи. Посебно по несреќата на Тенерифе, НАСА
прeзела иницијатива и изработка на првите анализи. По тоа следувало вклучување на
регулатива и стандарди компаниите да имаат обуки и вежби за човечки фактори и,
управување со ресурсите на екипажите. На почетокот бил волонтирачки елемент и не
бил вклучен во регулативата, но со текот на годините и пристапот на разгледување и
идентифицирање на заканите и нивното препознавање во воздухопловните несреќи кои
се случиле во наредните години, ЦРМ се развило во стандард кај воздушните
превозници.
Елементите кои ги опфаќа ЦРМ обуката се:
- Соработка
- Лидерство и менаџерски способности
- Свесност на ситуации
- Носење на одлуки
Дополнителни карактеристични елементи кои се дел од обуката, но и приангажирање
на нов персонал се:
- однесувањата на персоналот
- карактеристики на личните ставови.
При оваа обука летачкиот персонал треба да ги има потребните, или посакувани,
карактеристикиза комуникација, тимска работа и менаџирање на задачи. Секоја од нив
вклучува: ефективна размена на информации, меѓучовечки односи, методи за
комуникација, понатака: лидерство, пратење и соработка, односи со екипажот, и
последниот елемент ги вклучува: подготовка, планирање, извршување, управување со
обемот на работа, носењето на одлуки.
Овој елемент од обуката во организацијата и потребните квалитативни
карактиеристики е доста важен и треба да биде вклучен и вопрроцесот управувањето
со ризиците при менаџирањето со корективните мерки и подобрувањата кои следат од
процесот на управување на ризици. Процесите на редовен преглед, мониторинг, се
проактивни приоди за препознавање, додека извештаите, истрагите од незгоди и
несреќи се реактивни пристапи за подобрување на обуката во суштина и конктретно на
квалитетите на соработката, комуникацијата, лидерството и менаџирањето на
летачкиот персонал. Посебно е важно носењето на одлуки од поглед на безбедноста на
летањето.
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Имено, по идентификацијата на ризиците на екипажот, нивната комуникација,
функционирање и носење на одлуки, се анализираат па се одредуваатпотребни мерки.
Овие мерки вклучуваат не само дообуки и промена на обуки на персоналот од
редовните обуки и освежувањe на знаења, туку и во управување со ресурсите и
човечките фактори. Така во следните обуки и тренинг од областа на ЦРМ треба да се
вклучат и имплементираат елементите препознаени од системот за управување со
оперативни ризици.
Изградениот и имплементиран ЦРМ значи и подобрен пристап кон подобрување на
безбедноста. Во суштина во обуките се вклучени и искуства и методи на препознавање
и претставување на заканите и грешките и нивното управување.

3.5 Систем за управување со ризици од заморот
Во Глава Еден, на IKAO (ICAO Анекс 6, Дел I, Прилог 8, Дел 1.1.3) , дефиниција на
член на екипажот замор e даденa како:„физиолошката состојба на намалена ментална
или физичка ефикасност или способност која произлегува од недостаток на спиење
или продолжена будност, дено-ноќните фази на организмот на луѓето, или обемот на
работа (ментална и/или физичка активност). Сите тие можат да ја нарушат
будноста на членовите на екипажот и способност за безбедно да управува со
воздухоплов или врши должности поврзани со безбедноста“.
Друг начин на размислување за ова е дека заморот е состојба која резултира од
нерамнотежа помеѓу:
 физичкиот и менталниот напор на сите будења и активности (не само
должност барања); и
 закрепнување од тој напор, кој (освен за закрепнување од мускулен замор)
бара спиење.
Овие елементи од рабоtата ја нарушуваат будноста на екипажот и способноста за
безбедно да управува со воздухопловot или да врши други активности поврзани со
безбедноста на летовите. Како еден од човечките фактори, заморот претставува еден од
главните закани, бидејќи влијае врз повеќето аспекти на способноста да ја извршуваат
својата работа.
Оваа научна област се појавила во втората половина на 20 век, со појавата на научни
докази во кои биле вклучени и други причини за замор како „времето поминато на
задача/работа“, особено во долгите работни операции. Овие нови знаења се особено
релевантни во воздухопловната индустрија, која е уникатна со комбинирање на
операции со летови низ различните временски зони и во тек на долги работни сати. Со
текот на времето и развојот на воздухопловството, зголeмено е разбирањето на
човечките грешки и нивнaтa улогa во воздухопловните незгоди и несреќи. Типично,
несреќите и инцидентите се резултат од интеракцијата меѓу или во организациските
процеси (односно работните услови), и латентните услови кои можат да ги пробијат
одбрамбените механизми на системот и на крај да резултираат со негативни ефекти врз
безбедноста или потешки последици.
ICAO го дефинира системот за управување со ризиците од заморот (FRMS) како
систем за управување со податоци од континуираното следење и како управување со
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заморот поврзан со безбедносните ризици, како и забележано искуство кое има за цел
да се обезбеди преоцес за постоење и одржување на соодветно ниво на будност на
персоналот. FRMS има за цел да се осигура летачкиот и кабинскиот екипаж да се во
состојба за да можат да работaт со задоволително ниво на ефикасност. Овој систем
вклучува принципи и процеси од системот за управување со безбедноста (СМС),
поврзани со одредени ризици поврзани со замор на членовите на екипажот. Затоа е
тесно поврзан со процесите од SMS системот.
Додека SMS системот е поставен за заштита и одбрамбени мерки за сите типови на
ризици, ФРМС се однесува конкретно на на ризиците од заморот на екипажот.
Процесот треба да ги идентификува ризиците од заморот, да го процени нивото на
ризикот и ако е потребно да воспостави контролни мерки и мерки за намалување, како
и процес на мониторинг за да се обезбедени ризиците да се менаџирани на прифатливо
ниво. Во одос на SMS системот, ICAO регулативата (во Анекс 6, Дел I, Прилог 8)
налага воздухопловните рпевонизаци да развиваат, одржуваат и документираат три
типови на процеси за замор, опасност идентификација, и тоа:
1. предвидливи процеси;
2. проактивни процеси; и
3. реактивни процеси.
Во описот на процедот на скицата подолу се прикажани чекорите на ФМРС процесот.
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1. Идентификација на операции каде што е
применлив ФРМС

2. Собирање и анализа на податоци

3. Идентификација на закани

4. Проценка на безбедносните ризици

5.1 Селекција и примена на контроли и
намалување на ризиицте
5.2Поставување на индикатори за безбедноста

6. Мониоторирање на ефектите од справувањето
со ризиците
Не ефективен

Ефективен

Процес на обезбедување на ФРМС процесот
Слика 06 - Процес на управување со ризиците од заморот (FRMS)
Според приказот погоре, прикажаните чекори од процесот ги имаат следните
карактеристики:
1. Идентификација на операции каде што е применлив ФРМС
Различните операции (пример: Ултра долги, ноѓни, чартер, операции по одредена
флота, маршрути, и сл) имаат различни причини за замор и имаат поттреба од
различни мерки за намалување на заморот.
2. Прибирање и анализа на податоци
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Прибирање и анализа на податоците и користење на пристапните информации за
потенцијанли закани од заморот. Тука треба да се одлуччи како тие влијаат на
летањето.
3. Идентификација на закани
Идентификација на заморите од специфичните појави и природа кои треба да се
раководат.
4. Проценка на безбедносните ризици
Вршење на безбедносна проценка на секоја препознаена закана предизвикана од
заморот на посадите. Треба според тоа да се одлучи кои мерки ќе се презмеаат.
5. Селекција и примена на контроли и намалување на ризиицте и поставување на
индикатори за безбедноста
Имплементирање на стратегии за извршување и комуникација со целиот релевантен
персонал. Треба да се воспостават безбедносни индикатори кои ќе имаат можност
соодветно да ги проценат стратегиите за справување и намалување на ризиците до
задоволително ниво.
6.Мониоторирање на ефектите од справувањето со ризиците
Ако стратегиите за справување гинамалуваат ризиците до задоволителен стандард, тие
стануваат дел од нормалните операции и се пратат од системот за квалитет.
Важноста на овој процес е не само за управување со ризиците од заморот и како дел на
SMS системот, туку и дека овој процес ги има пре-идентификувано или ги препоџнава
некои од ризиците или заканите кои се поврзани или можат дирекно да се поврзат со
идентификувантие ризици и нивното поврзување со причините и третирање да се
корегираат до одредено ниво. Во тој аспект наоѓа голема примена и во процесот на
обука или дообука на персоналот. Затоа преку системите на превозниците се собираaт
различни видови на информации и податоци за постојано следење на нивото на замор
ризик во работењето (и) опфатени со FRMS. Бидејќи заморот e поврзан со штетно
влијае на многу вештини, не постои единственo мерење, коe дава вкупна слика за
заморот на екипажите.
Во сооднос со регулативата за известување и позитивна култура за безбедоста за
реактивните методи, но со цел и пратење на трендовите за прроактивните методологии,
ICAO препорачува користење на повеќе извори на податоци за идентификација и
избестувања, како што се:
а) само-пријавување на замор ризици;
б) членови на екипажот, замор истражувања;
в) релевантен летот на екипажот, податоци за перформансите;
г) на располагање за безбедност бази на податоци и научни студии, како и
д) анализа на планираните наспроти реалното работно време (остварено).
Успехот на проактивните процеси,тука и на FRMS, зависи од подготвеноста на
членовите на екипажот континуирано да го подржуваат собирањето на податоци.
Подготвеноста на членови на екипажот да учествуваат, исто така, ќе се одрази на
нивното ниво на разбирање за нивните улоги и одговорности во FRMS, како и нивната
доверба дека целта на собирање на податоци е да се подобри безбедноста.
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Како дел од SMS системот, ФРМС треба да е интегриран според истите принципи за
управување со ризиците. Штом опасностите и заканите од заморот ќе бидат
идентификувани, треба да се процени нивото на ризик и треба да се донесе одлука за
тоа дали има потреба или не да се преземат мерки и активности ризикот да биде
ублажен и/или намален. При проценката на ризикот од заморот треба да се пристапи
според SMS принципите на комбинирање на веројатноста и сериозноста на ризикот.
Потоа се проценуваат можните сценарија на исходи и последици.
Кога ќе се одлучи дека одреден замор представува закана или опасност, треба да се
превземат соодветни активности и дејствија, потоа контроли и подобрувањата
(корекции) за да се идентификуваат и имплементираат соодверните мерки.
3.6 Принципи и моделот на ЛОСА
ЛОСА или Line Operational Safety Audit –LOSA е програма која користи експерти и
високо обучени набљудувачи (ревизори) кои собираат податоци за однесувањето на
екипажот на летот, земајќи ги во предвид факторите во нормални ситуации
на"нормални"летови.
LOSA се појавила како дел од испитувањата и проверките за човечките ресурси,
пратејќи ги нормалните операции на летање. Програмата обезбедува уникатни
податоци за одбрамбените алатки на авиопревозниците, важни информации при
управувањето со ризици и грешките (отстапувањата). Таа не ги заменува другите
извори на безбедносни-податоци , како што се FOQA/FDM или ревизиите од ситемите
за безбедност и квалитет. Наместо тoа, тaa ги надополнува овие програми и да се
протега на дофат на безбедноста на превозникот системот за управување со ризици.
Податоците собрани за време на LOSA може да влијаат во секој дел на компаниите
(обуки, тренинг, стандардни операции, земски операции и слично).
Набљудувањата се спроведуваат за време на летовите кои се предмет на ревизија,
набљудувачите бележат и ги кодираат потенцијалните закани за безбедноста,како тие
се поврзани со закани, грешки предизвикани од тие закани,како екипажот се справува
со овие грешкии специфичните однесувања кои се поврзани со несреќи и инциденти.
Собирањето на податоци е доверливо и незагрозувачко за пилотите, што е од
фундаментално значење за процесот. Тоа обезбедува дијагностичкa слика на
предностите и слабостите, кои превозникот може да ги користи за да го зајакне
"здравјето" на своите безбедносни активности и да спречи деградација.
Распространетоста на заканите и / или пропустите може да бидат приоритетни за
понатамошна истрага. На пример, препознавање до кој степен одредени аеродроми или
практики на АТС (контролата) претставуваат проблем за екипажите и бележење на
стратегиите кои екипажот ги презема да се справи со нив. Друг пример се настаните
кои произлегуваат во рамките на операциите на воздушниот превозник и како тие се
управувани (на пример: притисок од оперативното време и ограничувања, грешки од
оперативната контрола, дефекти/минимум листа на опрема (MEL), проблеми на
земјата- земската оператива, одржувањето и пилотскиот персонал). Од областа на
односот човек/машина, LOSA го доловува ракувањето со воздухопловите и грешките
од автоматизацијата што може дасе потенцира системски недостатоци во дизајнот,
интерфејс или адаптацијата кон и кај посебнитe типови на воздухоплови или флотата.
LOSAе тесно поврзана со управувањето со ресурси на екипажите (CRM). CRM во
суштина е обука за оперативниот персонал за управување со грешки. Податоците од
LOSA ја формираат основата за современата CRM обука, ја рефокусира и/или
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редизајнира и е позната како „Управување со закани и грешки” (Treat and Error
Management - ТЕМ).
LOSA се разликува, но е слична, со другите проактивни безбедносни програми како
што се електронски податоци, стекнување системи (на пример, FDM), и доброволното
известување или пријавување, ревизиите од ситемите за безбедност и квалитет (audits).
Сепак, овие програми имаат двеголеми концептуални разлики:
(1) Прво, FDM и ревизиите од системите за безбедност и квалитет се потпираат на
резултатите и генерираат излезни податоци кои се влезни податоци пак во системот за
управвуање со ризици. За FDM, тоа се параметри од летот (отстапувањата), додека за
програмата за ревизиите од ситемите за безбедност и квалитет, тоа се несакани
дејствија и отстапувања пријавени преку извештаите или забележани од ревизиите.
Спротивно на тоа, LOSA прибира податоци од сите активности во нормалните
операции. Во овие редовни и планирани летови, може да има некои настани за кои
треба да биде известувано,но исто така ќе има некои настании, уште поважно, многу
успешно менаџирани летови (справени). LOSA обезбедува единствена можност да се
запознае процесот за управување со летањето, и успешното и неуспешното
управвуање, преку забележување на проблемите со кои се судира и среќава екипажот и
како тие се справуваат со нив.
Со својот фокус на електронските податоци снимени од системите директно од
воздухоплoвот, може да се каже дека FDM има „преглед и поглед на воздухопловот“.
Програмaтa на ревизиите од ситемите за безбедност и квалитет пак, обезбедуваат
"песпектива на летачкиот персонал" со користење надоброволно откривање и самопријавување на настаните од страна на екипажот и од ревизиите. Ревизиите
обезбедуваат увид во тоа зошто некои настани се случуваат како што се гледа од
перспектива на летачкиот екипаж. Затоа е важно ревизорите да се соодветно обучени и
да имаат соодветно искуство и знаење.
Сите перспективи обезбедуваат корисни податоци за безбедноста на превозникот и
системот за управување со ризиците. LOSAобезбедува специфични и квантитативни
резултати.За целосно искористување на оваа специфичност, за постигнување на
позитивните цели, подобрувањa кои произлегуваат од анализата на податоцитетреба да
се споредат и анализираат преку интегриран процес. Основните чекори на безбедноста
на процесот на промена се:
- Мерења
- Детална анализана целнипрашања
- Листа напотенцијални промениза подобрување
- Анализа на ризиците
- Приоритизација напромените
- Селекцијаи поддршка напромените
- Имплементација напромените
- Време потребно за промени за стабилизирање.
Податоците собрани за време на LOSA може да им помогнат на компанијата да
идентификува закани во деловно окружување. Набљудувачите истакнуваат настани во
оперативната околина (на пример, неповолни временски услови, аеродромски услови,
контрола на воздушниот сообраќај (ATC), одобрувања од контролата, теренот,
метежот или густината на сообраќајот, и како тие се управувани од страна на
екипажите). Закани и грешки кои се неправилно менаџирани може да резултираат во
несакани состојби на воздухопловите или несакани последици. Програмата обезбедува
основа за организациски промени од резултатите кои ги обезбедува и врз основа на
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која можат да се постават мерките и активностите за намалување и спречување со овие
ризици. LOSAобезбедува нов сет на резултати, кои ќе покажат дали се потребни
организациски промени и дали тие се ефикасни во намалувањето наодредени закани,
грешки, и / или несакани состојби.
LOSA ги дефинира областите кои ги нбљудува како грешки и закани. Тие се состојат од
следните под области:
Грешки
- Автоматизација - automation
- Рачно управување и управувачки команди – Manual handling, Flight COntrol
- Системи, инструметни, радио комуникација – Systems, Instruments, Radio
- Таксирање - Taxi
- Брифинг - Briefing
- Одговарање и пренос со КЛ - Callout
- Чеклисти - Checklists
- Вкрстена проверка на екипажот (на стандрдните оперативни порцедури) – Cross
verification (SOP)
- Документација - Documentation
- Должности на пилото кој лета и пилотот кој мониторира – PF, PM duties
- Останати процедури –Other procedural
- Комуникациски грешки – Communication Error
- Меѓународни неусогласености – International Noncompliance Errors
Закани
- КЛ (јасна комуникација и квалитет на комуникацијата) ATC (Clarity and Quality
of ATC Communication
- КЛ (технички проблеми или комплексност на инструкциите- сложеност) ATC
(Technical Difficulty or Complexity of Issue Instruction
- Аеродромиairport
- Работна околина и притисоци од оперативните должностиEnvironmental OPS
Pressure
- Време Weather
- Воздухоплов Aircraft
- Компаниски притисоци од оперативните дожностиAirline OPS pressure
- Закани од кабискиот делCabin
- Диспеч и документација dispatch, paperwork
- Одржување на воздухопловите ground Maintenance
- Земски активности и платформа Ground, Ramp

Недостатоци на ЛОСА
LOSA е програма која се извршува на одреден врменски период и не е констатно
применета. Најчесто на 2 или 4 години, зависно од одлуките на авиопревозниците, и
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тоа во рок од еден или два месеци набљудување, потоа период на анализа на
податоците, па сумирање на резултатите. Следната фаза е назначување на потребните
корективни мерски од идентификуваните наоди. Сепак за успешност е потребно и
содветни корективни мерки. Извршувањето на набљудувањата на таков временски
период не дава реална слика за проблеимите во текот не нормалното и редовнсто
оперирање, нема констнантност. Овој приод дава само слика за краткиот врменски
период кога се извршува ЛОСАта и неконтинуиран пристап кон наодите и нивно
корегирање или отстранување.
Друг недостаток на оваа програма е нејзината ограниченост во областите и
подобластите. Тоа не дава целосен преглед на можните и реалните настани кои би биле
забележани во текот не летовите.
Недостаток претставува потребното прилагодување за извршување на програмата,
посебно за обука и усогласување на пристапод за извршување на набљудувањата од
задолжениот персонал.
Со современите измени и пристап во системот за безбедност во воздухопловството се
воведува и пристапот на евалуација на заканите и ризиците според методологијата
користејќи матрици за Зачестеност и сериозност (или Probability и Severity). Овој
пристап за сега не е застапен со ЛОСА.
Заклучно, оваа програма најчесто се изнајмува или плаќа, што значи дека трошоците се
дополнителен недостаток, посебно за помалите оператори или финансиски немоќните
авиопревозници.
За сето тоа е потребен модел кој ќе ги има потребните карактеристики и можност за
примена на матризите за евалуација на ризиците, но во секој случај да биде редовна и
континуирана, опфаќајќи ги областите и активностите што можно по суштински и
пооpсежно.

3.7 Систем за квалитет и надзор – Воздухопловна програма за
надгледување за безбедност и квалитет (мониторинг)
Првите искуства на операторите со програмата за воздухопловна безбедност и
обезбедување на квалитет (Aviation Safety Quality Assurance Programme - ASQAP) го
потврдија потенцијалот на таквите програми за подобрување на воздухопловната
безбедност кај превозниците. Тоа е постигнато преку идентификување на можни
безбедносни случки, грешки или неусогласености кои би можеле да доведат до
нарушувања во оперирањето, незгоди или несеќи. Приментата на оваа програма помага
да се идентификуваат потенцијалните проблеми кои претходно биле непознати, биле
забележани како сомнителни или воопшто не биле забележани. Врз основа на анализа
на податоците, воздухопловните превозници превземаaт мерки и активностиз а да ги
решат и поправат или отстранат проблемите. Програмата може да се дефинира како
"Програма за добивање и анализирање на податоците од нормалните операции, за
подобрување на ефикасноста на персоналот, програма за обука на операторот,
процедурите, процедурите на контролата на воздушниот сообраќај (контрола на
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летање), одржувањeто, земското одржување, процена на аеродромите и работење и
дизајн на воздухопловите".
Програмата за квлаитет на воздухопловните превозници е задолжителна според
позитивната регулатива и воздухопловнтие стандарди од меѓународни до национални,
како и од асоцијативните оргзанизации и здруженија. Основните принципи се
надгледување на системите во компаниите за усогласеност со регулативата и
стандардите, потоа компаниските цели, процедури и раководење, па се до основните
принципи за унапредување и контиуирано подобрување на системот. Програмите се
состојат генерално од системски пристап за документација, архива, известувања,
управување, одоговорност и должности, анкети, проектно управување, инспекции и
ревизии.
Целите на програматa за квалитет се активно помагаат во спречувањето на инциденти,
незгоди и несреќи. Воздухопловната безбедност е одговорност која се рефлектира во
тековното линиско управување (оперирање) на воздушниот превозник. Сепак,
обезбедувањето на највисоко практично ниво на безбедност и квалитет е одговорност
нас екој вработен кој е поврзан не само сo летачкиот песонал, но и со сите поврзани
процеси (пловидбеност и одржување, безбедност, обезбедување, контрола на летање,
операции и активности за подршка на летањето, перфомансите, земски операции, итн).
Еден аспект на програмата е управување со ризиците, a не избегнување на ризиците. Со
други зборови, систем и процеси за намалување и елиминирање на можностите на еден
процес или техничка или човечка грешка што би можеле да предизвикаат сообраќајни
отстапувања со непосакувани негативни последици. Програмата за квалитет ги
анализира ризиците, помага за зголемување на свеста, ја проверува ефективноста на
програмата, проценува и мери ефикасноста на системот, со цел постигнување
усогласеност со соодветните воздухопловни прописи. Функционалните елементи,
области и примена на овој модел вопроцесиоте на SMS и управувањето со ризици, ќе
бидат прикажани и објаснети во моделот опижан и дефиниран во наредните поглавија.
ASQAP програматае алатка која служи во управувањето на превозниците и активно се
користи во пристапот на целте за спречувањена инциденти, незгоди и несреќи
применувајќи ги основните чекори:
1) идентификација на ризик (критички)
2)анализа на ризик
3) извршувањето на корективна акција
4) валидација и верификација на ефективноста
5) едукација на вработените и зголемување на нивото на свест
6) мерење на целокупната ефикасност на системот
7) обезбедување континуирана одговорност во системот
Сепак,идентификација на ризиците, анализата и корективните мерки и активности се
критичнии најважни чекори во постигнувањето на превенција од несреќи.
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3.8 Извештаи од летовите и Обврзувачко известување за забележаните
отстапувања (случувања)
Известувањето е метод нa прибирање на важни информации од персоналот за случки
од областа нa безбедноста и оперативните активности. Известувањето за инцидентите е
исто така во склoп на системот за известување во организацијата, најчесто тесно
поврзан и во склоп на СМС, како што пропишува регулативата. Овие извештаи од
летовите вклучуваат повеќе иницирачки причини од летовите или поврзани со
контролата на летање, одржување, кабински персонал, персонал од обезбедување и
слично. При поднeсување на извештаите, известувачот треба да има можноста да
пријавува одредени клучни појави, како на пример: процедури, закани, грешки,
документација, неправилности, отстапки, опис на случки, потенцијални или
препознаени закани и ризици, неодговорен персонал или дејствија и слично.Сите тие се
поврзани со операциите на воздухопловите на воздушниот превозник и претставуваат
закани или потенцијани ризици кои треба да се процесираат, проценат и да се преземат
соодветни активности. Тие можат да влијаат на безбедноста затоа треба да се вклучени
во процесот на управување на ризиците како влезни информации во системот бидејќи
претставуваат релевантни информаци.
Секоја случка е можност да се дознае и научи некоја важна информација. Од
извештаите од случувањата или отстапувањата се извлекуваат заклучоци, а потоа тие
треба да се разменат со соодветен персонал (оперативен персонал и соодветните
раководни нивоа), препознавајќи ја и причината за настанувањето – појава на случката.
Прибирањето на извештаите треба да е навремено и и анализирањето анализирано од
соодветен персонал, да не би дошло до погрешна проценка или запоставување на
информациите.
Овие податоци се релевантни и треба да се интегриран дел од мноштвото процеси.
Затоа е важно компанијата да изгради прво култура на известување и соодветно
застапен процес на известување од самата организацијатаи од надворешни фактори.
Иако се податоци и информации кои се резултат на активните процеси, тие се
разгледуваат како реактивна функција на SMS системот. Додека пак за процесот за
управување со ризици се активни информации кои подоцна се разгледувани низ
процесите од управувањето со ризици и имаат проактивна природа во превиентивните
активности и мерки.

3.9 Анкети
Анкетите им даваат на ракoводитeлитe и персоналот можност да препознаат и откријат
важни информации за безбедноста и повратни информации за одредени слушувања или
мислења, на кои може понатака да се посвети соодветно внимание, анализа и соодветни
мерки. Оваа алатка за мерење и препознавање на ризиците е еднoставна и одзема малку
време и има мали трошоци. Анкетите можат да бидат правени според одредeна
потреба, по одредена матрица и во сакани временски интервали, со што се добива
мерлива информација. При изработката на анкетите треба да се земе во предвид
следното:
-

Да се известат раководните лица,
Да се известат учесниците во дискрецијата и доверливоста
Да се избегнат пристрасности
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-

Да не се користат премногу често (можност да бидат игнорирани)
Да се избегне критикување.

Недостаток на анкетите за процесорт на носење на одлуки е неговата нецелосност,
неконстантност, ограничен преглед и испитување на само оној дел кој е офатен.
Ограничувања се и областите и самиот прешалник кој може да биде несоодветен за
одреден период или за одреден обем на операциите. Друго ограничување е што тие се
прават неконтинуирано, односно се испитувања како моментални проверки.
Сепак придобивки се што се добра поодршка на системот и можат да се користат кога
се потребни одредени податоци, во одредени рути или за одредени области, и сепак
можат да се извршат по потреба за дадената цел.

3.10

Корпоративен пристап

Корпоративното управување со ризици е процес кој е под дитектна одговорност и
контрола на раководството на компаниите, борд на директори, управен одбор или
друга највисока раководна функција. Управувањето со процесот најчесто е во скоп на
SMS системот. Пристапот на корпоративно раководење со ризиците има за цел да ја
аплицира стратегијата на принципот на ризиците и заканите низ целата компанија,
идентификувајќи ги потенцијалните закани и последици. Компоненти од кои се состои
прегледот и надгледувањето на овој пристап треба да е низ следнте елементи:
 Внатрешна средина – внатрешната средина ја содржи целината на деловите и
нивните функции- процесите, како и субјектите кои се дел од структурата,
луѓето,
 Поставување на целите – мора да постојат цели, а за таа цел мора да се
дефинираат и да се идентификуваат нивните потенцијални ефекти .
 Во однос на управувањето со ризици, се процесите или управувачките функции
за дефинирање на процесите.
 Препознавање и идентификација на настаните – тоа се внатрешните и
надворешните влијанија и процеси кои влијаат врз остварувањето на целите
 Процена на ризици – ризиците се анализирани, со оглед на веројатноста на
нивната појава и нивното влијание.
 Одговор на ризиците – менаџментот ги дефинира или одлучува за соодветните
одговори на ризиците- избегнување, намалување, прифаќање, реакција,
спречување преку сет на мерки и активности усогласување според
толерантноста на ризиците и нивните последици.
 Контролни активности – воспоставени политики на мониторирање, процедури
за обезбедување соодветно и ефективно одговарање на ризиците
 Размена на информации и комуникација – релевантните и навремени добиени
информации треба да се идентифицираат и соодветно и класифицирано да се
достават или разменат со соодветните членови или чинители на процесите.
 Ефикасната комуникација треба да е воспоставена на вертикално и
хоризонтално ниво.
 Мониторинг – ризиците и нивната појава треба да се следат, преку соодветни
активности, да се проценуваат и соодветно да се пристапи на нивнoто
управување.
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Континуираното набљудување и пратење на ризиците е од суштинско значење за
успешноста и функционирањето на процесот за управување со ризицте (периодично, на
одредени интервали). Една од целите треба да биде да се одреди дали е променeто
нивото на важноста- влијанието од одредените ризици, или постои потреба и можност
да се идентификувaат и вклучат нови ризици во процесот.
Процесот на управување со ризиците мора да биде целосно интегриран дел на
планирањето и извршувањетo на која било работа, рутински да се применува од страна
на менаџментот, а не реактивно кога ќе се појават некои непредвидени грешки и/или
проблеми.
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4. ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
4.1 Општо
Во воздухопловството најважна е безбедноста. А безбедноста и влијанието врз неа е
условена од закани и ризици по неа. Дефиниција за безбедноста може да се опише
како: состојба во која ризиците за причинување загуба или штета на луѓе и
сопственост е намалена и управувана на ниво или под прифатливо ниво, преку
континуиран процес на препознавање на закани и управување со ризици.
Заканите пак се состојби или околности кои можат да доведат до физички повреди,
штета.
Ризикот е последица на заканите мерена преку веројатност и серизност на појавата.

Слика 07 – Закани и ризици и одбрамбените слоеви на системот на превозникот
4.2 Закани (threats)
Закана се дефинира како настан или состојба која се случува надвор од влијанието на
летачкиот екипаж (односно,тaа не била предизвикана од страна на екипажот). При
зголемување на оперативна комплексност на летот, треба да се посвети посебно
внимание на екипажот и неговите функции, што е предмет на обуките, пратењето на
оперативните процедури и управувањето со човечките фактори. Заканите како
забележани надворешни состојби мора да бидат соодветно третирани (менаџирани) од
летачкиот екипаж во секојдневните нормални операции. Затоа е важно тие да бидат
идентификувани. Идентификацијата треба да биде од страна на пердсоналот, но ако е
соодветно и навремено идентификувана од системот, таа треба да биде вклучена во
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системот за управување со оперативните и безбедносните ризици.
Постојат повеќе закани кои можат да бидат поделени на:
 закани кои произлегуваат од средината: неповолни временски, аеродромските
услови, теренот, сообраќајот, контролата на летање (ATC), и
 закани кои произлегуваат и спаѓаат во рамките на компанијата- дефекти на
воздухопловот, дефекти од листата за минимална оперативност (MEL), прекини
или грешки од оперативната контрола, патничката кабина, земското одржување
и опслужување.
Заканитe може да бидат очекувани и навремено препознаени, тогаш екипажот може да
ги предвиди заканите во подготовката и запознавањето со летот и условите при летот
(пример: временски неприлики, закани од теренот, техничка исправност на
воздухоловот). Сепак тие можат да бидат и неочекувани, да се појават одеднаш и без
предупредувања. Заканите кои се предизвикани од надворешните фактори (не од
летачкиот персонал, како на пример грешка во танкирањето на гориво) може да се
сметаат како закани доколку не се идентификувани, доколку не се вообичаени, доколку
се грешка на трети лица (земски персонал). Најчесто и кога екипажот не е причинител,
треба да има воспоставено заштитни превентивни процеси или процедури за да може
соодветно да бидат менаџирани. Пропустот во овој случај води кон грешки во
работата на екипажот и како таква претставува ризик.

4.3 Грешки или прекршоци (errors)
Грешка на екипажот се дефинира како постапка или активност која води до
отстапувања од процедурите и практиките "злоупотреба или пропуст што резултира со
отстапување од формулиран пропис, постапка , норма или практика“. Грешките можат
да се дефинираат како неусогласеност со регулатива, стандардни или оперативни
процедури. Грешките во оперативен контекст имаат тенденција да ја намалат границата
на нивото на безбедноста и да се зголеми веројатноста од појава на несакани настани.
Пропустите или грешките се дефинирани како - активности или неактивности од
оперативна човечка природа кои водат до отстапување од организациските или
намерите или очекувањата на оперативниот персонал. Грешки или пропусти може да
резултираат од неусогласеност со прописите (регулативата) или одобрените
оперативни процедури. Генерално, постојат грешки од:
 системот (обука, контролa на летање, автоматизација, планирање),
 процедурални (листи, брифинзи, пребарувања) и
 комуникациски (со АТС, земјата, или пилот-за-пилот).
Важно е кога грешката е откриена и од кого, како и превземените дејствијата по
откривање на грешкате, како и можниот исход и последици. Како и кај заканите, некои
грешки брзо се детектираат и решаваат, што доведува до исход без последици. Кај
неоткриените или неправилно раководените грешки претставуваат ризик и мора да
постои соодветен систем за нивно пратење и превентивно справување.
Грешките може да се поделат според следното:
а) намерни грешки од неусогласeност со процедурите;
б) процедурални грешки (девијација во исполнувањето на процедурите и регулативата
- намерата е правилна, но извршувањето е несоодветно);
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в) комуникациски грешки (лоша комуникација, интерпретација, пропусти со другиот
персонал, летачки, кабински, земски, АТС – контрола на летањето, управување со
човечките ресурси);
г) грешки во познавањето и владеењето (недостаток на познaвања или вештини –
несоодветна обука и тренинг);
д) грешки во оперативните одлуки (грешки при процесот на носење на одлуки кои не
се во склоп со регулативата или процедурите на операторот – човечки фактори,
лидерство, вештини, ментална и здравствена состојба).
Според појавата тие да се категоризираат како:
а) Ситуациони – се случуваат како одговор на фактори појавени при посебни услови,
најчесто новонастанати, но може да бидат при нестандардни услови (како што се
временски притисок или висок обем на работа);
б) Рутински - се нормална појава зависна од начинот на водење на активностите. Овие
прекршоци се случуваат како одговор на ситуации кога е тешка задачата за
извршување на активностите и процедурите во согласност со воспоставените
процедури. Тоа може да се должи на подобра практичност, од работните услови,
недостатоци во човек-технологија, интерференцијата и други фактори. Тогаш екипажот
или персоналот практикува алтернативни процедури или активности. Овие
отстапувања, се нарекуваат –зависни. Нивната појава може да продолжи без
последици, но со текот на времето тие можат да станат чести и да резултираат со
потенцијално сериозни последици. Во некои случаи рутинските прекршоци се чести и
може да резултираат да бидат прифатени последиците по направена соодветна
проценка доколку се покаже дека безбедноста не е компромитирана (загрозена).
в) Организациски - може да се сметаат како еден вид на продолжување на рутинските
прекршоци. Тие имаат тенденција да се случат кога една организација се обидува да ги
задоволи зголемените излезни резултати – поголем обем на работа. Најчесто се
случуваат со игнорирање или се протегаат надвор од безбедносните граници, како
последица на непроценет ризик, на немање или изоставен процес на проценка на
ризикот, на неидентификувани закани и ризици. Ваквите се среќаваат често во
компании со слаба култура за безбедност или каде комерцијалниот резултат го
компромитира ризикот.
Во овие категории, летачкиот персонал треба да е свесен за постојните ризици и да
превземе содветни активности преку навремено и правилно носење на одлуки. Во
системскиот приод неговата свесност за појавата, како и добрата организациска
култура треба да овозможат постоење на систем за нивно бележење и систем за
известување. Некои од системите и процесите кои се погоре опишани, а кои се
задолжителни за превозниците, но и системите кои се подолу опишани и прикажани.
Спроведување на ефективен СМС, како и ефикасен надзор на системот зависи од јасни,
меѓусебно разбирливи грешки и пропусти и разликите помеѓу нив. Разликата помеѓу
грешки и пропустите во намерата-суштината на појавувањето. Додека грешките се
ненамерни, пропустите се смислени дела или пропуст со отстапување од
воспоставените процедури , протоколи, норми или практики. Важна цел е да се
постават и одржуваат одбрамбените алатки со цел да се намали веројатноста од појава
на грешки, како и, да се намалат можните последици од нив.За ефикасно постигнување
на оваа задача, грешките треба да бидат соодветно идентификувани, објавени и
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анализирани, така што, потоа може да се назначат и преземат соодветни корективни и
превентивни мерки и активности.
Треба да се има во предвид дека при преземање на казнени мерки, тоа може да влијае
на културата на известување, поточно до намалување на поднесување на извештаи.
Соодветно на тоа, треба да се има во предвид дали пропустите или ненамерните
грешки се резултат на несакани грешки или превиди, па притоа да се утврди дали е
содветно преземањето на казнени мерки. Треба да се одредат критериуми дали
несообразноста е резултат на намерна злоупотреба или крајна небрежност.

4.4 Ризици
Иако има многу варијации на дефиницијата за ризиците кои се широко прифатени,
често вклучувајќи терминологија во областа која jа дефинираат, сепак генерално се
подразбира дека доколку знаеме дека нешто ќе се случи тоа не е ризик. Доколку постои
некоја неизвесност тогаш постои ризик.
Ризикот е проценета можност за несакани последици кои резултираат од заканите ако
тие имаат потенцијал да предизвикаат штета.
Заканите имаат потенцијал да предизвикаат штети, додека ризикот е веројатноста тие
да бидат препознаени во право време.
Во суштина ризикот ги вклучува и двете можни закани и можности и потенцијалното
нивно влијание кое може да го има на остварувањето на своите цели. По природа
ризиците можат да бидат оперативни и стратешки. Стратешките се поврзани со
процесот на носење на стратешки одлуки и планирање, инвестирања, како и
раководењето. Тие се ризици од високо ниво и имаат суштинско влијание или одраз на
постигнувањето на стратешките цели и планови. Затоа имаат потреба да бидат добро
идентифицирани, анализирани, пратени и соодветно третирани и управувани на
повисоко ниво кај превозниците.
Оперативните ризици се оние кои имаат високо влијание на постигнување на целите на
одделните системи и делови и индивидуални процеси. Во посебни услови и под високо
ниво на ризик, овие ризици можат да имаат влијание и ефект и на други процеси и
системи, затоа е потребно нивно пратење и соодветно управување.
Безбедносен ризик е проектирана веројатност и сериозност на последиците или
исходот од постоечка опасност или одредена ситуација која по себе е одредена закана.
Еве некои други дефиниции за ризиците:
 ISO 31000: „Ефект од неизвесноста врз целите“.
 „Веројатност од нешто да се случи што ќе има последици врз целите“
 „работи од кои може да тргнат на лошо“
 „Ризикот не е позитивен или негативен, тој е само Ризик“
 АС/НЗС 4360: „Културата, процесите и структурата, кои се насочени кон
изнаоѓање на можности за управување со негативните ефекти- УР“.

Системот за управување со безбедносните ризици е клучна компонента на системот за
управување со безбедноста. Овој термин се употребува за јасно да се разликува
функцијата од управување со останатите видови на ризици како: финансискиот ризик ,
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правен ризик , економски ризик и така натаму. Системот ги вклучува следните области:
а) дефиниција на безбедносните ризици;
б) веројатноста за појава на безбедносен на ризик;
в) сериозност (тежина) на безбедносниот ризик ;
г) подносливоста (толеранција на безбедносниот ризик); и
е ) управување со безбедносниот ризик .
4.4.1 Разбирање на опасностите и последиците од заканите и
ризиците
Заканите се дефинираат како услов или објект со потенцијал да предизвика смрт,
повреди на персоналот, оштетување на опрема или структури, штета врз
материјалите или намалување на способноста за вршење функции и операции. Ризик е
можност за повреда или загуба.
На пример: ветер со брзина од 15 јазли. Кога ветер со петнаесет јазли дува директно (во
спротивен правец од правецот на движењето на воздухопловот), ги подобрува
перформансите на воздухопловот при полетување и слетување. Но, кога 15 јазли ветер
дува во насока деведесет степени низ послетно-слетната патека , crosswind состојба,
тогаш е опасен поради неговиот потенцијал да придонесе странично излетување.
Доколку пак, ако ветерот е во иста насока со правецот на движење, ја зголемува
потребната дожина за слетување на воздухопловите или за застанување при прекунато
полетување, тоа е појава која има ограничувања и претставува ризик.
Опасностите се неизбежни елементи и делови во воздухопловните активности, но
сепак, нивната појава и можни последици кои содржат опасен потенцијал, може да
резултираат во небезбедност на опремата и операциите.
При страничните ветрови, споменати погоре, непосреден резултат на опасност може да
биде губење на латерална контрола проследено со последователни излетувања од
послетно-слетната патека. Затоа е важно да се направат правилни и навремени
проценки и тие да бидат вклучени во сеопфатниот приказ на сите можни последици.
Притоа при описот на последиците од несаканите резултати овозможува соодветна
категоризација и приоритет.
4.4.2 Организациски и системски
Организациските и менаџерските пропусти или грешки се најважниот фактор во
создавањето и одржувањето на културата во работната средина, воспоставувањето и
менаџирањето на процесите. Пропустите од ова ниво најчесто се проследуваат низ
целата организација и низ сите сегменти на функционирањето. Причини и пропусти
кои се појавуваат од организациско ниво се следните:
-

Несоодветно поставени цели и политики – Нејасни или несоодветни компаниски
и организациски цели и/или политики кои создаваат пропуст или судир помеѓу
потребите и очекувањата безбедност, приоритети и цели (пр. целта да се
постигне финансиска добивка, игнорирајќи ги безбедносните елементи).

-

Несоодветно поставена организациска структура - Често се случува да има
нецелосни, површни, двосмислени или неадекватни дефиниции или вопсоставени
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надлежности, лични одговорности, или пак соработка помеѓу клучните
одговорни места. Тоа допринесува пропусти или неизвршување на задачите и
избегнување на одговорност, невоспоставување на соодветни процеси и
контроли (пр. микроменаџирање на најодговорните лица –вклучување во
секојдневните активности. Тука се наметнува авторитетот или лично его врз
работата или различно врз поединци- емпатија или одбивност).
-

Слаба и недоволна регулатива – Се однесува на
мониторирањето
/набљудувањето од надворешните фактори. Одговорноста за безбедноста и
функционирањето на бизнисиот. Непостоењето или несоодветното
мониторирање стреми кон латентност, игнорирање на рeгулативата и
стандардите, а со тоа води кон небезбедно вршење на должностите.

-

Други организациски фактори – Работната средина е под големо влијание од
културата во организацаијата. Внатрешната култура се гради и надоградува,
а за тоа е потребна свесност и посветеност на раководството на
компанијата. За тоа се потребни и соодветни механизми за намалување на
влијанието на негативни појави, пропишани правила на работа и однесување,
континуирано слушање и пратење на организацијата и вработените од страна
на менаџментот.

-

Лоша работна средина – Лимитирачката, негативна работна средина, лошите
услови, ги ограничуваат луѓето, демотивираат, отргнуваат од одговорно
размислување и функционирање (пр. лошо осветлување, несоодветна
температура, бучава, одвлекување на внимание, нечистотиjа и сл.).

Управувачки ризици
-

Лошо и несоодветно планирање (или воопошто непостоење на стратешко
планирање) – Лошото и несоодветно планирање може да причинат не
соодветен труд или ресурси посветени за ефективно работење (пр. лошо
планирање на персоналот, оперативните ресурси, несоодветно време за
вршење на работните задачи- притисок врз персоналот и сл.).

-

Пропусти во дизајнот на системите – Значи постоење или користење на
несоодветна опрема и алат, несоодветно изградена опрема, систем од
зададените спецификации. Пропустите од овој тип предизвикуваат последици
најчесто поголеми или почести од очекуваните (пр. ергономски несоодветен
дизајн на дел- техaнички погрешен дел, некалибрирани или несоодветни алати
за намената, и сл).

-

Несоодветни заштити – Несоодветни заштити може да се појават од
непостоењето на процедури за нивото на толеранција или очекуваното ниво на
грешка. Тогаш минорните проблеми може да иницираат и причинат поголеми
или критични случки и пропусти со разни последици. Соодветно, инцидентите
може да се спречат со поставување на механизми на заштита.
Организацијата може да придонесе за непрепознавање на пропусти и грешки и
нивно игнорирање.
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-

Несоодветни спецификации и барања – Лоши и неприкладнo дефинирани
барања водат кон неисправно, површно, нецелосни или непостоењe на
спецификации или барања потребни дa се обезбеди квлалитет на услугите или
на продуктите.

-

Неприкладно носење и управување со ресурсите – лошото управување со
ресурсите може да доведе до несоодветно задавање и назначување на
одговорност, алокација на потребните ресурси за да се обезбеди
функционалност, а продуктите и услугите да постигнат посакувано ниво на
квалитет, во планираното време и според барањата.

Извршни ризици
-

Лоши и недоволни обуки – Може да постои несоoдветна обука или таа
воопшто да не постои за персоналот кој врши оперативни активности и
клучни активности поврзани со безбедноста и средините каде се јавуваат
закани и ризици. Треба да има соодветна урамнотеженост во знаењето и
обуките за да се излезе во пресрет на потребите да се завршат успешно и
ефикасно работните задачи. Обуките во суштина го подобруваат знаењето
користејќи искуства, најдобра пракса, лекции од претходни случки и
активности.

-

Несоодветни или непостоење на процедури – Чест проблем се нецелосните,
површни, двосмислени, погрешни или воопшто непостоење на пропишани
процедури. Процедурите се пропишани правила за обезбедување на очекуваното
и планирано извршување на активностите за обезбедување на потребниот и
посакуван квалитет на продуктите или услугите Несоодветните или
непостоењето на процедурите води кон нeусогласеност во работата, грешки
на поседици. Процедурите дефинираат што треба луѓето да работaт или
прават. Секоја активност или дејствие кое вработените го прават а е
поврзано директно или индиректно со безбедноста мора да е пропишано.

-

Слаба координација – Несоодветното упрувување и лошото оперирање на
процесите и проектите носи кон недоследност и неуспешност да се постигне
целта, да се доведат луѓето и ресурсите во вистинско време на вистинско
место (пр. планирање, на посади, одмор, лимити).

-

Несоодветна комуникација – Пропусти во доставувањето, пренесувањето на
информации на клучните вработени, на формално и на неформално ниво. Оваа
појава може да биде внатре во еден сегмент од компанијата, низ компанијата
или со/од надворешни соработници (пр.од/со регулаторните власти, помеѓу
вработените, помеѓу службите- техaника и летачка оператива).
Комуникацијата треба да е соодветно поставена по вертикална и по
хоризонтална линија на структурата.

-

Несоодветна опрема – Несоодветна опрема и алaти за извршување на
операциите и активностите. Тие може да бидат недостапни, во лоша
состојба, неисправни, неконтролирани, погрешни (пр. објекти, инсталации,
системи и алатки, мерни инструменти, контаминирани цистерни, неисправни
возила, несоодветни возила за тип на воздухоплови, неисправни картички за
читање на податоци и сл). Тука често е одговорноста да се обезбеди
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соодветно ниво на опрамата во самата организација и кај надворешните
соработници- вршители на услуги.
-

Несоодветна проверка и мониторинг – При непостоње, недостаток на
соодветна, лоша проверка и мониторинг, надзор, но и повратни информации од
нив, придонесуваат до не контролирани извржувања на работните задачи,
процеси и продукти кои потоа причинуваат лош квалитет и нов пропуст во
системот од поврзани активности. Дали како причина и последица може да
биде влез во небезбедна активност или загрoзување на безбедноста или
директен ефект и небезбедно делување со сериoзни последици (пр. лоша пракса
и неконтролиран лет, висина, брзина, ракување со опрема и сл.). Контролата
може да биде само контрола во текот на активноста или од трето лице
задолжено за тоа, додека мониторингот е постојан процес извршен од
соодветно обучен персонал.

-

Носење на лоши одлуки – Носењето на лоши одлуки или правење на грешки
може да биде при носење на погрешни одлуки или одлуки кои не се соодветни и
предизвикуваат последично појава на грешки. Може да се појават при
несоодветни или неприкладни услови, донесени од несоодветен персонал
необучен и неискусен, врз база на недоволни и нецелосни информации и
податоци, или воопшто на немање на соодветни информации. Се однесува на
одговoрниот и извршниот персонал. Пред се значи немање или непостоење на
изграден процес на корпоративно носење на одлуки и решенија.

Најчесто во културата на менаџментот се среќава не посветеност, не свесност и
недоволна запознаеност со ризиците и нивното влијание. Тоа доведува до
воспоставување на реактивни мерки и активности, делумно поставени системи,
минимална или слаба усогласеност.
При секоја човечка грешка при несреќи и незгоди постои селекција од организациски
пропусти кои придонесле во создавање на услови за настанувањето. Човекот, прави
грешки почесто во услови и средина кои го дозволуваат тоа. Погоре споменатите
услови се вoопштените типови на грешки кои се појавуваат.
4.4.3 Процес на идентификација на закани и ризици
Заканите се ситуации или состојби кои имаат потенцијал да предизвикаат лоши
последици. Заканите може да вклучуваат и непредвидливи појави, така да и нај
тривијални (маргинални) закани може да резултираат со катастрофални последици и
разултати. Затоа, почетните фази во дефинирањето и воспоставувањето на системот за
УОР треба да ја вклучи и проценката на заканите. Процесот на сeопфатната и
систематска проценка на заканите е важна, бидејќи не препознавањето на заканите на
почетокот во раните фази, може да се изостави подоцна при проценката на ризици и да
доведе до несакани последици.
Процесот на идентификација на заканите формално значи прибирање, чување,
анализирање, повратни информации за заканите кои влијаат на безбедноста на
оперативните дејствија во организацијата. Областа на идентификација на заканите
треба да биде низ целиот систем од оперативни активности со податоци собрани од
реактивните и проактивните процеси и текови. Реактивните вклучуваат податоци од
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несреќи, инциденти и од податоци од електронското мониторирањa на летовите.
Додека, проактивните шеми и токови вклучуваат извештаи од доброволните пријави,
доверливите пријави и извештаи, безбедносни анкети, оперативни ревизии и
безбедносни проценки.

Анализа на податоците од
летот

Извештаи од
безбедноста
Идентификација на
заканите
Ревизии

Набљудувања и мониторинг
од опеарациите
Слика 08 - Примери за области каде се појавуваат ризиците
Заканите може да се препознаат преку некои од следните извори или процеси:
-

Размена на информации на оперативниот персонал
Изработка и разгледување на сценарија со ризици
Тренд анализи од постојните процеси и податоци
Повратни корисни информации од обуките
Програмите за анализа на податоци (програмот за анализа на оперативни
податоци од летовите)
Ревизии и инспекции (audits)
Анкети и анкетни истражувања
Пратење и мониторирање на нормални операции
Истраги по незгоди и несреќи
Од системот за размена на информации (други оператори, регулатива,
семинари, истрaжувања, програми во изработка, тестирања и сл.)
Од системот за известување и дојавување (Reporting system).

Сето тоа и помага на компанијата, или менаџерскиот тим во процесот на донесување на
оперативни одлуки преку:



Идентификација на „важни“ точки за кои e потребно соодветно внимание, и
Изработка на анализа која може да даде основа за подобрување на
идентификацијата на заканите.
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Причината за оваа фаза е носењето на одлуки базирани на последиците од анализата на
ризиците. Проценката вклучува компаративна споредба на нивото на забележаните
ризици при анализата и оние кои се зададени при воспоставувањето на системот.
Притоа треба да се земе во обзир обемот на последиците врз системот, но да се вклучи
толерантното ниво односно прифатливоста на оние појави кои се надвор од
организацискиот систем и му припаѓаат или се појавуваат од надворешните чинители
или извори. Често оваа фаза може да биде проширена со дополнителни анализи и
истаги.
Управување со ризици е се повеќе препознатливо разгледувајќи ги сите аспекти на
ризиците. Во пракса е познато дека последиците се негативни и затоа мора ризиците да
бидат разгледувани и управувани. Управувањето со ризиците треба да има
централизирано место во организациското функционирање и да биде дел од
компанискиот стратешки менаџмент. Тоа е процес каде организациите методолошки се
справуваат со ризиците. Фокусот на добриот процес за упрaвување со ризиците е
идентификација на ефикасно справување на ризиците. Процесот треба да е постојан и
континуирано да се надоградува, имеплементирајќи ги сите промени и потребни
подобрувањa пројавени од функционирањето. При разгледувањето треба да бидат
земени во обзир повеќе фактори и извори, да се обрние внимание врз податоци од
воздухопловната светска пракса, статистичките податоци и искуството на компанијата,
постојните прeдизвици и трендови, како и идните планови. Секако дека за успешноста
мора да биде изградена соодветна организациска култура и посветеност на целиот
персонал.
Идентификација на заканите и Ризиците треба да биде застапена во SMS системот или
во регуларни интервали (при поголеми организациски промени, промена на клучни
одговорни лица, при поголеми промени во компанијата -зголемување на операции,
експанзија, нови услуги, воведување заштеди, нова опрема, нови процедури и сл.
Несаканите состојби може да се случат кога заканите се остваруваат под одредени
фактори и услови. Како резултат на тоа, тие треба да бидат соодветно препознаениидентификувани тие да доведат до несакани последици, незгоди, инциденти или други
појави поврзани со безбедноста на летовите. Заканите исто така може да се
категоризираат и според нивниот извор на појава или локација.
Трите методологии за идентификација на опасности се:
а) реактивни
Оваа методологија вклучува анализа на минатото, статистика на резултати или настани.
Опасностите се идентификувани преку испитување на безбедноста на појавите.
Инциденти и несреќи се јасни показатели во системот за недостатоци и затоа може да
се користат за да се утврди опасноста дека или придонеле за настанот или се латентни.
б) Проактивни
Оваа методологија вклучува анализа на постоечките или ситуации во реално време, и
таа е една од основните задачи на функцијата за безбедност. Анализата вклучува
ревизии, проценки, известувања од вработаните, статистика и информации од други
превозници или од индустијата, понатака процеси за проценка.
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в) Предвидливи
Оваа методологија вклучува собирање на податоци со цел да се идентификуваат
можните негативни идни настани, анализа на процесите од самиот систем и околината,
за да се идентификуваат потенцијалните опасности во иднина и иницирање на мерки и
активности за ублажување-намлување на ризиците.
Идентификацијата на ризиците е најчесто врз основа на природата и тие може да бидат:
 отстапувања од компаниските барања и процедури
 случки за кои е потребна превентивна и корективна мерка
 случки кои се препознаени како можности за подобрување.
При процесот на идентификација треба да биде воспоставен процес за категоризација
на заканите/ризиците и нивнот приоритет. Овој процес треба да биде добро
структуиран, систематски и критичен, бидејќи сите оние ризици кои нема да бидат
препознаени и идентифицирани во оваа фаза може да бидат пропуштени во анализата и
справувањето со нив. Целта е да се направи преглед на изворите каде што и од каде
можат да се појават настаните и ризиицте. Потоа се разгледуваат деталите за да се
препознае причината како тие настануваат, при тоа е важно незначајните причини да
бидат изоставени за да не се пренатрупува системот:
а) идентификуваните опасности се оценуваат, каде се одредува приоритетот и се
обработуваат за проценка на ризик;
б) треба да постои структуриран процес за проценка на ризикот кој вклучува:
проценка на сериозноста, веројатноста, толерантноста и превентивни контроли;
в ) да биде вбоспоставен процес на одредување на заканите и постапките за оцена
на ризикот, со осврт на безбедноста;
г) процесот на оценување на ризикот да користи соодветни алатки соодветни за
комплексноста на организацијата и вклучените функции;
д) завршена проценка за безбедност да се одобрува од страна на соодветно ниво на
управување во организацијата;
ѓ) да постои процес за оценување на ефикасноста на корективните,превентивните и
обновените развиени мерки и активности .
г) да постои процес за периодични ревизија на завршените проценки безбедноста и
документирање на нивните резултати.
Идентификацијата на заканите е предуслов за процесот на управување со ризиците.
Секоја неточна диференцијација помеѓу закани и ризици може да биде извор на забуна
и погрешно поставен процес. Од суштинско значење за процесот на спроведување и
управување со ризиците е јасно дефинирана и разбирливо поставени и јасно опишани
заканите.
Во последните години големи напори се направени да се разбере зошто се појавуваат
несреќите во воздухопловството. За жал најголемиот дел од рагулативата е поставена
после некоја несреќа или незгода. Најчеста причина за несреќите е човечкиот фактор,
директно како предизвикувач. Генерално е прифатено дека најголемиот број несреќи се
резултат на човечка грешка или несоодветно препознавање и навремена превенција.
Истрагите заклучуваат дека човекот е последна алка од серијата случки и/или фактори
кои доведуваат до катастрофални последици. Несреќите нема и неможе да се спречат
само со промена на луѓето, туку можат да се спречат со соодветно справување на
причинските фактори.
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4.4.4 Почетна проценка на ризикот
Познавањето на тековните операции е потребна за да се формулира проценката на
ризиците кои се присутни/појавуваат од историски или статистички податоци, пракса и
актуелни случки во воздухопловството или предефинирани појави и случки. Сите
достапни извори на податоци за безбедноста треба да бидат искористeни за подобро да
се формулира и моделира системот за идентификација и управување со ризиците.
Пример: веројатноста за несреќа може да биде намалена со преглед на поедините
несреќи случени во светот, безбедносни трендови и статистики, безбедносни извештаи
и дојави во компанијата и слично. Историските или статистичките податоци за
појавените закани и ризици се корисни и служат да се идентификација. Тоа е пред сe
традиционалниот пристап на истрагите и корективните активности за незгодите,
несреќите и случувањата- реактивен пристап. Од друга страна, FDM и сите други
податоци за дефинирање не се анализирани и преку екстраполирање се користи како
алатка за предвидување.
Проценката на ризиците се состои од вклучување на можноста и опасноста од било
какви несакани последици од идентификуваните ризици. Математичките модели можат
да дадат уверливи резултати, но типично овие анализи се квалитативно дополнети со
субјективни критички и логички анализи преку факторите кои ги поврзуваат, затоа
мошне практична алатка е користењето на дводимензинални матрици. Матрицата за
ризиците е корисна за лесно и едноставно проценување на заканите, која вклучува два
вида параметри, веројатност или забележани појави и серозност или тежина на
можните последици. Опасноста од последиците може да се процени, како и можноста
за појавување. Во зависност од зрелоста и изграденоста на системот, проценките може
да бидат субјективни или доколку не се зададени параметри и соодветна класификакија
за појавувањето и сериозноста.
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4.5 Управување со Ризици
Во последните децении воздухопловните експерти и истражувачи се труделе да
изнајдат и подготват алатки кои ќе помогнат за управување и справување со
небезбедните активности и дејствија, посебно оние кои се поврзани со човечките
фактори. Управувањето со овие пропусти и ризици има две компоненти: намалување
на случките од опасни грешки и, бидејќи ова не може да биде целосно ефективно,
создавање системи кои се во подобра состојба да ги толерираат случувањата со грешки
кои имаат штетни последици. Компаниите се стремат да ги уредат ресурсите и
управуваат со нив, така што поединците ќе имaат помало влијание, односно ќе постои
системски пристап и приод за решавање на проблемите. Така, управувањето во
принцип треба да биде насочено кон неколку цели: личност, тим, задача, работно место
и организацијата во целина.
Повеќе од применетите методи на анализа на управувањето со ризиците се
карактеризираат со високо ниво на субјективност и тешкотии, опфаќаат само дел од
постојните ризици, податоците се анализираат во делумно применет SMS систем или
само во еден дел од операциите (на пример, фокусирани на ризици од човечкиот
фактор, или од оперативните процедури или од можноста за причинување на
инциденти, или причинување на незгоди и несреќи, итн.). Затоа суштински е важно
овој систем да е застапен и да се практикува на корпоративно ниво.
Ризикот се дефинира како комбинација на верoјатноста (или фреквенцијата на
појавите дефинирани како закани) и серизноста (или големината на последиците на
појавите). Ризици се појави и настани кои влијаат негативно и ја спречуваат програмата
или процесот да ги постигне своите планови или цели. Од друга страна, „ако постои
ризик, постојат можности за последици“.
Процесот на управување со ризиците опфаќа проценка на заканите и ризиците и
дејствување за нивно ублажување или спречување за повторна појава. Целта на
управување со ризиците е да се проценат ризиците поврзани со можните и потенцијани
опасности и спроведување на ефикасни и соодветни корективни и преветнивни мерки.
Управувањето со ризици е интегрален дел од успешно и ефикасно управување.
Претставува процес за континуирано подобрување кој го содржи постојните
регулативи и практики во воздухопловството. Тоа е многу важно во воздухопловството
бидејќи ефективноста на активностите и мониторирањето на безбедноста зависи од
него. Управувањето со ризикот е континуиран процес бидеќи ризицте се случуваат
постојано и постојано се присутни. Пред да се воспостават, важно е овие процеси да се
дефинираат, изработат и развијат според активностите и процесите кои би одговарале
на околностите и процесите. На пример, деловите за идентификација, анализа и оценка
на ризикот може да се опфатат во еден процес познат како проценка на ризикот.
Ризиците концептуално се проценуваат и тоа како прифатливи, толерантни или
нетолерантни. Веројатноста и / или сериозноста на последиците од заканите,
потенцијалот за нанесување на штети, закани за безбедноста се од толкаво значење,
што итно се потребни мерки и активности за ублажување.
- Ризици оценети во рамките на толерантните нивоа се прифатливи под услов да
се спроведат соодветни олеснителни стратегии од страна на организацијата.
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Ризиците, оценети како неподносливи или нетолерантни може да се ублажат, а
потоа се сметаат во толерантно ниво, под услов таквите ризици остануваат
контролирани и пратени (мониторирани).
Ризици оценети како прифатливи, се прифаќаат како што се забележани и не
бараат акција или мерки за да се донесе или задржи веројатност и / или
сериозноста од последиците.
Воспоставување и
подобрување на
системот

Мониторинг и
пратење на процесот

Идентификација на
ризиците

Проценка на
ризиците

Известување и
корегирање

Слика 09 - Приказ на процес за управување со ризиците
Управувањето со ризикот е процес кој се состои од седум чекори, и тоа:
- Воспоставувањена контекстот
- Идентификација на ризикот
- Анализа на ризикот
- Оценка на ризикот
- Ризик третман
- Комуникација и консултација, и
- следење и ревизија
Овие елементи се основните и најважните елементи. Сепак подолу се објаснети и
опишани подетелни процеси. На сликата подолу се опишани елементите на еден
генeрички процес.
За соодветно намалување на последиците и справување со ризиците, клучно е да се
воспоставени безбедносни стратегии за намалување на ефектот од грешките или за
елиминирање на грешки. Стратегиите и контролите се одбрамбените алатки за
превенција на грешки во системот. Стратегиите вклучуваат:
а) Стратегии за намалување на грешките – преку вршење на директна интервенција со
цел да се намалат или елиминираат факторите кои придонесуваат за појавате на
грешки.
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б) претпазливи стратегии - се претпоставува појава на грешка и се очекува нејзината
појава пред да има негативни последици од неа да се почувствуваат (користат листи за
проверка и други процедурални интервенции наместо директно елиминирање на
грешка).
в) Стратегии на толеранција - се однесуваат на способноста на системот да прифати
дека грешка ќе биде направена, но кај оние грешки каде нема сериозни последици од
грешките (пример се веќе случените грешки или грешки во контролирани процеси).
Ефективноста на работата на персоналот е под влијание на организациски, регулаторни
и еколошки фактори, па според тоа важно влијание за управувањето со безбедноста на
ризиците треба да ги вклучува организациските политики, процеси и процедури
поврзани со комуникација, распоред на персоналот, алокација на ресурси и буџетирање
како ограничувања кои можат да придонесат за иницирање на грешки. Успешното
управување со ризиците бара вклучување на целиот персонал.
Управувањето со ризици во организациската култура вклучува разумно и ефикасно
планирање на активностие и справување со ризиците што вклучува. Имено, за да се
обезбедат принципите кои треба да бидат усвоени од страна на секоја организација за
успешно да управува со ризиците, треба да биде спроведено преку следните
активности:
o Управувањето со ризикот да има цврста заложба од одговорните лица
o Управувањето да биде процес кој се базира на стандарди и претходни искуства и
научените лекции.
o Управувањето да биде воспоставено како процес кој означува јасна сопственост
на анализирањето и корегирањето на ризиците, одговорност, задачи и
активности (алокација на должностите и обврските)
o Давање вредност на важните компоненти на донeсувањето на одлуки,
планирањето и политиките, перформансите и алокација на ресурсите.
o Управувањето со ризици да биде интегриран со процесите на управување, како
што се стратешко планирање, оперативното планирање и функциите од
извршното управање
o Управувањето да биде придружувано со едукација, обука и развој за
вработените
o Ефективното управување со ризици се заснова на силна организациска култура
и свест на сите нивоа
o Целосен и сеопфатен модел кој ќе нема можност на потенцијални
„изненадувања“
o Управувањето да биде процес на проактивна комуникација
Управување со ризик не е изолирана функција. Напротив, тоа е составен дел на
стратешко планирање, стратешки менаџмент при секојдневните активности и процеси.
Пример е моделот за управување со закани и грешки (Threat and Error Management ТЕМ) е концепциска рамка за разбирање на оперативната ефикасност во сложени
услови. Првенствено е замислен да ги бележи задачите на екипажите во
комерцијалната авијација. Вредноста на моделот е во тоа што се фокусира истовремено
на оперативната средина и на луѓето кои работат во таа средина. Постојат неколку
начини на користење на ТЕМ моделот, од фокусирање на еден единствен настан (како
што е анализа на случајот на несреќа/ инцидент), за разбирање на системските шеми во
голем број нанастани (како со LOSA). Како алатка за обука, ТЕМ може да им помогне
на поединци да се разјаснат нивните перформанси, потреби и слабости, и како дел од
системот за сигурносно управување, ТЕМ може да им помогне на организацијата во
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процесот на мерење и бележење во процесот на подобрување на ефикасноста и
наорганизациските одбрани. Во суштина моделот ги разгледува заканите и грешките
како интегрален дел од дневните операции кои треба да се менаџираат соодветно.
Управувањето со ризици се среќава да биде воспоставено во следните делови од
организациите: во SMS системот, осигурување на воздухопловите и авиопревозничките
компании, финансискиот сектор на воздушните превозници, во одржувањето на
воздухопловите, во делот околу и за опслуга на воздухопловите. Моделот за
управување со оперативните ризици сепак не е толку често воспоставен или е дел од
SMS системот, што воопшто тоа не е погрешно, но тргнувајќи од фактот дека
управувањето со ризици е задолжителна пракса, најчесто регулирана, тоа не значи дека
воздушните превозници имаат ефективен систем за управување со оперативни ризици.
Дотолку повеќе што вклучувајќи го овој тип на ризици може и често е занемарен од
ризиците кои ја загрозуваат безбеднста или со други зборови од SMS системот. Уште
повеќе, вистински предизвик е да се воспостави во организации каде SMS системот е
мал или изграден само според барањата од регулативата. Иако во принцип помалите
органзациски поставени или по обем компании имаат по корпоративна оргaнизациска
структура, нема сеопфатност на оперативните ризици и закани. Причини за
несеопфатност, пропуст или непостоење на систем за УОР се културеата, финансиите,
пристап и свесност на раковoдството, пристапот на минимално задоволување на
барањата од регулативата, а не практично и функционално поставени и изградени
системи. Ова често е пристап а и појава и за другите системи во организациите, како на
пример системот за квалитет, системот за безбедност, системот за обезбедување,
системот за документација и архива (чување на извештаи и податоци), проект
менаџментот и слично.
Иако во досегашната пракса системите и моделите за управување со ризици се
најзастапени во финансиите, безбедноста (на летањето), осигурувањето, во
воздухопловстовото управувањето со оперативни ризици може да се сретнe кај
поголемите компании каде обезбедувањето се издвојува од другите сегментни
(сектори) на воздушните превозници и многу ретко во средни организации со
изградена култура, свесен раководен тим и професионален кадар кој ја покрива
оперативната страна. Иако критички е погледот, сепак тоа е реален одраз, но и потреба.
Без реален пристап и посветеност на менаџментот секој систем или програма нема да
биде ефективна, така и системот за управување со ризици.

4.6 Воспоставување на основите на функционирање на систем за
управување
Според ISO стандардите, многу фактори придонесуваат за успехот на управување со
ризиците. Фактори кои влијаат на ефективното управување со ризиците вклучуваат:
- недостаток од подршка од менаџментот за културата во организацијата за
управувањето со ризици
- недостаток на време и ресурси алоцирани за раководењето со управувањето со
ризици
- тешкотии во идентифицирањето и справувањето со појавата на нови ризици
- недостаток на независно обезбедување на ефективноста во рамките на процесот
за управување со ризици
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нејасност или недефинираност на одговорноста за управувањето со ризици
премногу или премалку справување со ризиците,
непотребно комплицирано документиран процес.

Секоја активност и мерка за намлување и справување со ризикот треба да се
документира. За идентификација на опасноста и за намалување на ризикот кои
вклучуваат сложени процеси, системи или операции, може да биде неопходно да се
користат софтверски решенија за да се олесни процесот на документација. Доста е
важно документите (активностите) за намалување на ризикот да бидат одобрени од
страна на лице/менаџерска одлука со соодветно ниво на управување.

4.7 Мерење на актуелните и потенцијалните нивоа на ризиците
Повеќето индикатори на нивото на ризикот се сведуваат врз основа на претпоставката
за физичката штета врз основа на инциденти мерени во минатото, поектирани
последици. Тоа овозможува пропустите да бидат бечежени по случувањето на настано,
или реактивно. Овој систем има ограничувања во можноста или веројатноста за можна
појава, посебно во области и услови каде не е појавена претходни. Значи нема реална
процена на можноста за проактивно отркивање на слаби страни во системот и можност
за појава на пропусти и грешки, што само по себе е закана или ризик. Поради тоа
потребен е систем кој користејќи опсежни податоци и мониторирања во повеќе области
и настани ќе се користи запредвидување или проактивно согледување на веројатноста
за појава на грешки од потенцијални закани или реални ризици. Системот треба да ги
бележи трендот на сите настани со различно ниво на ризик, во однос на само оние кои
го надминуваат прифатливoто ниво и претставуваат грешка или отстапување. Пример:
зона на слетување – кога преостанaта должина од точката на допир на полетнослетната патека при слетување споредена со пресметаната должина за слетување, може
да индицира тренд или закана за излетување.
Мерењето на актуелните и потенцијаните нивоа на ризиците се спроведува преку
матрици кои се опишани и претставени подолу. Мерењето има реактивен карактер, но
кога ќе се споредат трендовите на појава и клучните фактори како и воспоставентие
бариери-одбрамбени алатки и методи на системот, се доаѓа до податоци кои се
евалауирани и даваат проактивен влез во процесот на управување со ризиците. За таа
цел е потребна анализа на податоците добиени од релевантните процеси и
поставентоста на системот.
4.8 Анализа на податоците за безбедноста
Откако ќе се изврши прибирање на податоците од различните извори, треба да се
изврши неопходната анализа и да се проценат идентификуваните опасности и закани за
да се воспостави процес за нивно намалување или контрола со цел да се спречат
потенцијалните последици. Анализата има за цел да:
а) помогне во одлучување кои дополнителни податоци и информации се потребни;
б) да утврди дали латентните фактори не ги надминуваат безбедносните
одбрамбени заштити;
в) постигнување валидни заклучоци за настаните; и
г) мерење на безбедносните трендови или перформанси.
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Анализите за безбедноста често се повторуваат во повеќе претходно одредени циклуси.
Тие може да бидат уште и квантитативни или квалитативни. Отсуство на
квантитативните основни податоци може да изнуди одлуките да се потпираат повеќе на
квалитативните методи на анализа.
Од друга страна расудувањето и носешето на
одлуки од страна на поединци, посебно неквалификуван кадар, може да биде предмет
на пристрасност врз основа на искуствата од минатото, недостаток на стручна
квалификација или познавања, недостаток на знаење за процесот и важноста и
тежината на одлуките. Понатака тоа може да влијае на толкувањето на резултатите од
анализите, последиците или тестирање на различни хипотези. Еден од најчестите
форми на грешка е пристрасноста.
Аналитички методи и алатки
При анализата на податоците и на ризиците, можат да се користат следниве
безбедносни методи:
а) Статистичка анализа
Овој метод може да се користи за оцена согледувајќи ги безбедносните трендови често
претставени графички презентации од резултатите од анализата. Додека статистичка
анализа дава важни информации во врска со значењето, сепак за систематско и темелно
анализирање мора да се вклучат и користат аналитички квалитативни методи за да се
избегне донесување на погрешни заклучоци.
б) Анализи на база на тренд
Преку следење на трендови во податоци од безбедносните закани и ризици, може да се
вршат предвидувања за идни или очекувани настани кои се најчесто забележани.
Трендовите може да дадат добар показател за новите опасности во проактиовното и
предиктивното управуање (управуањето врз база на очекувања и предвидувања).
Недостаток на оваа метода е неопфаќањето на новите или настаните кои не се случиле,
со тоа системот нема целосен преглед на реалните закани.
в) Нормативни споредби
Во случаи кога не можат да бидат достапни доволен број и видови на податоци за да се
обезбеди фактичка основа според кои ќе се споредат околностите на можните настани,
во тој случај потребно е да се одредат заклучоци од искуство од реалното
функционирање- нормативни заклучоци.
г) Симулација и тестирање
Во некои случаи, заканите можат да станат евиденентни преку симулаци на
постоечките или нови видови на операции, опрема или процедури. Таквите,
претпоставени случки или настани можат да откријат недостатоци. Овој метод на
анализа се користи при одредени проверски или само проверки на системот и не е
честа алатка.
д) Експерт панел
Ставовите на специјалисти од областа или учесници во процесите можат да бидат
корисни во оценување на различната природата на опасностите поврзани со одредени
закани и ризици. Овој метод го користи искуството, но недостаток е што може да биде
изградена методологија или процес кој не соодејствува со систмеите на поедините
превозници.
ѓ) Анализа на трошоци
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Прифаќањето на предложените мерки за контрола на безбедносните закани и ризици
може да бидат зависни од веродостојна анализа на трошоци. Неможе безбедносните
ризици да бидат премостени со трошоците од кометцијален контекст, освен трошоците
кои се поврзани со последиците од безбедносните заакни и ризици. Оваа анализа во
контекст на оперативните закани и ризици не наоѓа практична оправданост и корисност
за оперативните и безбедносните ризици, бидејќи последиците можат да бидат
сериозни до катастрофални.

4.9 Донесување на одлуки врз основа на ризиците и процесот за
управување со ризиците
Во традиционалните пристапи на безбедноста да смета декаво воздухопловството
безбедноста е на прво место. Во согласност со ова, донесувањето на одлуки во
воздухопловните активности и операции се смета да биде 100% ориентирано нкон
безбедноста. Во суштина тоа е реално тешко и неостварливо, тука вклучувајќи ги сите
области и фактори кои влијаат врз компаниските стратегии и во зависнот од тоа кој ги
носи одлуките и кои приоритети се клучни. Поврзаноста и односот на ризиците од
различна природа и внатрешните факторите е прикажана на сликата подолу.
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Слика 10 – Области каде се појаввуаат ризиците и заканите
Човеките одлуки во оперативeн контекст се компромис помеѓу: целите на активноста и
безбедноста. Оптималните одлуки за да се постигне вистинското ниво на квалитет и
безбедност на оперативните задачи не можат секогаш да бидат целосно постигнати.
Во современите процеси носењето на одлуки не е само на една личност или одговорно
лице, тоа се повеќе е корпоративен процес заснован на голем број динамички податоци.
Во тој аспект треба јасно да се одредени должностите и одговорностите на персоналот
кој ги врши работните задачи, но и на раководните лица. Современите процеси ги
дефинираат и нивните односи и потребната интеракција, но сепак во одредени случаи
постои потреба од донесување на одлуки во текот на операциите или т.н. менаџерски
одлуки. Еве некои дефиниции од познати професионалци за носењето на одлуки:
“Носењето на одлуки (Decision Making) е одлука донесена врз основа на одредени
критериуми од две или повеќе алтернативи“ – Џорџ Р Тери
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“Носењето на одлуки (Decision Making) се дефинира како одбирање на дејствие од
алтернативите; начин на планирање“ – Хеинц Њеилрич и Харолд Коотнц.
Процесот на носење на оперативни одлуки треба да се заснова врз неколку зададени и
добро дефинирани постулати и правила. Тоа треба да биде извршено во неколку
чекори. За носењето на одлуките е важно да се има соодветна и права информација
базирана на квантитативни и квалитативни податоци. Притоа треба да се земат во
обзир дефинираните области, преку идентифицираните ризици, анализирани и
прикажани во излезни податоци кои го помагаат и подржуваат системот за У со Р.
Дефиницијата на одлуката ги има следните карактеристики:
- одлуката е избор од најдобриот правец од алтернативите;
- одлуката е завршен процес кој следи на разгледуањето на опциите и проценката;
- носењето на одлуки е ментален процес бидејќи конечното одлучување е
донесено по темелно разгледување;
- таa ја вклучува рационалноста;
- се стреми да ги постигне зададените цели на организацијата или процесот;
- вклучува посветеност;
- може да е негативна, но одлуката може да е за да не се донесе одлука (во даден
момент или при дадени услови);
- вклучува критичка проценка;
- ги оправдува средствата према целта.
Чекорите за носењто на одлуки ги вклучуваат користење на модел кој ги има следните
чекори:
1. Иницирање на процес
2. Вршење на прелиминарни анализи
3. Проценка на ризици
4. Евалуација на ризици
5. Преземање соодветна мерка или активност
6. Мониторирање и пратење на процесот.
Елементи на процесот на носење на одлуки се следните:
- одговорен за носење на одлуките
- проблем или цел
- вредности, стремежи и цели на носењето на одлуката
- проценка во однос на можноста да се погреши
- средината „SHEL“ моделот (факторите на влијание)
- аналитичка проценка и анализа
- ограничувања
- време за носење на одлука
- процес на одлучување
- соодветна комуникација
Факторите кои влијаат на носењето на одлуките се: средината и опкружувањето,
трошоците и добивките, процесот и производството, персоналот, безбедноста и слично.
Субјективните фактори пак се: престиж и имиџ, реакции и приемот кај корисницитеклиентите, моралот и слично (види Слика 12). Сепак субјективните фактори се
занемарливи во самите процеси и при заштитата на луѓето и бизнисот, што значи на
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безбедноста директно врз луѓето, материјалните добра и самиот бизнис-работата на
компанијата. Постојат разни модели и процеси на носење на одлуки, нo и најважните
типови на одлуки се следните:
1. Програмирани и непрограмирани носења на одлуки
2. Мали и големи одлуки
3. Рутински и стратешки
4. Политички и оперативни
5. Лични и организациски
6. Индивидуални и групни
7. Временски ограничени
8. Проактивни или Реактивни
9. Истражувачки и планирачки
10. За решавање на проблеми или за можности.
Во воздухопловството, посебно при комплeксните процеси застапени кај воздушните
превозници, посебно место има процесот на носење одлуки при управување со
ризиците. Така најзастапени се: проактивните и реактивните, групните,
организациските, оперативните, мали и големи одлуки, решавање на проблеми,
планирачките. Во контекст на процесот и неговата тесна поврзаност со безбедноста,
овие одлуки треба да се носат врз издржани, севкупни, проценети информации и
податоци, подржани со соодветни фактори на појавување и фактори на последици.
Најважниот елемент при носењето на одлуките е да биде вршено според одредени,
дефинирани и пропишани правила и содветно документирано.
Оперативните одлуки се најкарактеристични за летачкиот персонал, кои уште по
својата тежина и сериозност се најблиску и најчесто поврзани со безбедноста на летот
и луѓето во него, додека менаџерските одлуки исклучуваат пристрасност и можна
несвесност за моменталната опасност доколку се работи за активности на трети лица.
Првите, оперативните одлуки се носат од персонал кој е едуциран, обучуван и искусен
во активностите од летањето на воздухопловите, додека менаџерските можат да имаат
пропусти или недостаток на соодветни информации.
Прибирање на соодветни информации од оперативните активности за претходните и
актуелните закани и ризици, но и од трендот на оперирање на воздухопловите и
активностите се важен и клучен елементза секој процес за управување со ризиците.
Затоа е важно на кое ниво системот кај превозниците и изграден и кои процеси за
прибирање на информации ги вклучува. Целосен и интегриран пристап би требело да
го обезбедува системот за Управување со Оперативни ризици преку информации од
подсистемите: ФДМ, податоци од оперирањето на летовите, известувањата, системите
за безбедност (СМС) и квалитет, дополнителните програми кои се воспоставени во
организацијата.
Кога системот за УОР ќе ги има дефинирано, идентификувано и зададено вредностите
за заканите и ризиците, носењето на одлуките се сведува на менаџерскиот персонал. За
да не дојде до пропусти во носењето одлуки (најкарактеристичен е примерот за
несреќата на вселенскиот брод Дискавери на НАСА- Discovery Space Shuttle, потребно
е да бидат одредени маргините и деталите за условите и потребните податоци кои се и
влезни големини, но и ограничувачки. Тоа се постигнува со соодветно изградени
услови и процедури во процесот на носење на менаџерските одлуки.
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Според Џ. Ризон овие фактори се прикажани на следната слика

Слика 11 – Модел на Џ Ризон за поврзаноста на ризиците
Еве пример на дефинирани фактори кои довеле до несреќата на АирОнтарио во
Драјден, Лет 1363, на 10 Март 1989 година во канада.
Студијана случајот на АирОнтарио лет број:1363илустрира модел за ризици преку кој
може да серазберат комплексниинтеракции меѓупричинските факториво
воздухопловнитенесреќи. Оваа студија на случаје особенокорисназа разбирање и
моделирањенаинтеракциите помеѓуорганизациските фактори,задачите и
надворешнитефактори и лицата (чинителите) на оперативните задачи.
За подетални должности за носењето на одлуки при системот за УОР е процесот на
толеранција и прифаќање на ризиците кој е опишан подолу.
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4.10 Интеграција на системите за управување
Постои тенденција развој во цивилното воздухопловство да се интегрираат системите
за управување, како функционални компоненти на севкупниот систем за управување .
Не постои "една големина којаодговара на сите"за управување со ризикот рамка која
може да се примени низ различните типови и големини на воздухопловните
превозници. Рамката во која најдобро ќе се интегрираат со неговиoт оперативeн
контекст и внатрешната и надворешната средина. Во зависност од организацијата,
оперативните и регулаторните карактеристики, системите во самата организација може
да се интегрираат во зависност од обемот и бројноста. Постојат голем број на јасни
придобивки за таквата интеграција, и тоа:
а) намалување на дуплираните трошоци;
б) намалување на целокупните организациски ризици и зголемување на
профитабилноста;
в) рамнотежа на потенцијално конфликтни цели
г ) отстранување на потенцијално конфликтни состојби
д) намлување или отстранување на можноста за сериозни последици.
Интеграција има потенцијал да обезбеди синергија во управувањето со безбедносните
ризици во повеќе области (SMS системот), но и во организациското управување во
целина (на пример: известувањето, анализата на податоците, документацијата,
здравјето и животната средина и слично).Од друга страна, може да има ситуации каде
што поедините елементи на SMS системот да функционираат поедино и засебно.
Организацијата треба сама д го дефинира најдобриот начин на управвуање со
сситемите, посебно со SMS ситемот и безбедносните ризици.
Организациите или компаниите во воздухопловството се разликуваат во однос на
големината и комплексноста на организацијата или обемот на воспоставените процеси.
Секоја организација има разлочно поставени системи, процеси, практики и нивно
управување.За поефикасно и поорганизирано управување и функционирање, во
управувањето на организацијата посакувано е да се интегрираат поедините системи и
процеси, со што поефикасно се постигнуваат специфичните организациски цели,
односно производи и услуги кон клиентите. Такви типични системи и подсистеми при
организацското управување вклучуваат:
а) систем за управување со квалитетот (QMS) ;
б) систем за управување со безбедноста (SMS);
в) систем за управување со обезбедувањето (SEMS);
г) систем за управување со животната средина (ЕМС) ;
д) систем за управувањето со здравјето и безбедноста на работното место
(OHSMS );
ѓ) систем за финансиско управување (ФМС) и
е) систем за документација (DMS).
Организациите и /или ппретпријатијата најчесто во својата функционална поставеност
се состојат од следните подсистеми и процеси:
а) системи за маркетинг и менаџмент;
б) систем за управување со персонал (човечки ресурси);
в) систем земска опрема управување;
г) систем за обезбедување;
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д) систем за пратење на податоци од летовите;
f ) систем за контрола на снабдувачите;
g ) систем за тренинг и обуки;
ж) систем за управување со летачките операции;
з) систем за операции со карго (товар);
ѕ ) систем за управување со одржувањето на воздухопловите;
к ) систем за испраќање и управување со летовите;
л ) систем за управување со замор ризик ( FRMS );
љ) систем за пресметување и преформанси на воздухопловите;
м) систем за планирање на летовите; итн.
Интегрирана методологијa на системот за управување со ризиците ги вклучува
следните елементи:
- Бележење на податоци и инфорамции од извештаи и податоци од ФДМ
- Процени, повратни информации, инспекции и ревизии од Системот за Квалитет
(сите области од компанијата кои ги опфаќа програмата за квлаитет)
- Проактивното идентификација и известување од закани (SMS елементите од
областите на: безбеднсот, квалитет, летачка оператива, одржување на
воздухоплови, обезбедување, кабински персонал, земска оператива итн,
опишани погоре).
Интегрираните управувачки системи се бенефит за организацијата. Соодветно
поставената и функционална комуникација е клучна, соодветна култура на високо ниво
и секогаш во развој се фундамнеталните потреби за успех. Ефективно поставен
интегриран систем (вклучувајќи го тука и SMS ситемот) придонесуваат во успешното
водење и опстојување на бизнисот и операциите. Елементите на поставување на цели,
политики, процедури, дефинирање на одговорностите и должностите, известувањето и
комуникацијата, идентификација и минимизаирaње на ризици, одржување на соодветна
документација, континуирано подобрување на работата и работните стандарди,
мониторирањето, проценувањето и соодветното третирање/корегирање се елементи
кои придонесуваат во системите на сите нивоа и треба да се опфатени од сите чинители
во компаниите. Интегрирајќи ги системите за безбедност, квалитет и управување со
ризици, даваат ефективно процеси, ефективни трошоци на компанијата и отримално е
ефикасно користење на ресурсите.
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5. ПРОЕКТИРАЊЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИ
ЗАКАНИ И РИЗИЦИ

5.1 Проектирање на модел на ефективен и применлив интегриран систем Основа и цели на моделот
Заканите и ризиците во суштина можат да имаат негативно влијание и последици по
работата и функционирањето на авиопревозникот на комерцијаните и бизнис цели, до
оперативни и безбедносни перформанси.

Регулатива

Безбедност

Комерцијален
интерес и имиџ
Корпоративе пристан
кон Управувањето со
Ризиците

Обезбедување

Квалитет

Слика 12 – Видови на ризици во организацијата
Доктрината на безбедност кај воздушните превозници во последниве години со
развојот на воздухопловството е променета од традиционална реактивна, во модерна
проактивна. Во контекст на организациската поставеност и функционалност од
традиционално неколкуте главни и релативно издвоени дефинирани и функционални,
во модерно корпоративен пристап на организирање и функционирање. Со развојот на
воздухопловството несреќите статистички се се помалку и превентивниот пристап ја
намaлува или спречува нивната појава, а последиците од нив и од незгодите се се
помали. Сето тоа не значи дека нема простор и можност за напредок и подобрување
или дека е постигнато најдоброто.
Вистински предизвик е да се изработи модел кој има систематски пристап, со широка и
едноставна примена, модел кој е ефективен и ефикасен за воздушните превозници,
модел кој е базиран врз принципите на управување со ризици, а ќе има севкупна
можност за примена во системите. Една од целите на овој труд е токму тоа, да се
покаже важноста и потербата за изградување на систем или модел за управување со
оперативните ризици кој ќе биде самостоен или во склоп на SMS системот на
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воздушните превозници. Друга цел е поттикнување и подигнување на свесностa на
одговорните чинители за потребата и практичноста на воспоставување на системите за
управување со закани и ризици. Сето тоа би било функционално доколку се најде,
воведе и применува систем или системи кои се исплатливи, ефективни и
функционални. Бидејќи финансиите се голем одлучувачки фактор, УОР треба да биде
добро и прецизно дефинирано, но доволно и соодветно на функциите во органзацијата.
Од друга страна сето ова ќе биде функционално и ефективно доколку се користи
единствен и интегриран систем/системи на корпоративно ниво во целата организација
и кон ризиците и заканите од надворешните влијанија и елементи.
Предмет на истражувањетое анализа на постоечките процеси каде што се
појавуваат оперативни ризици во системите на воздушните превозници. Тоа
подразбира анализа на поедини и потенцијални ризици,и други функционални делови
на воздушните превозници, и нивното влијание врз безбедноста на летањето.
Цел на истражувањето е дефинирање на интегриран модел за управување со
ризици кај воздушните превозници кој ќе биде практично применлив и сеопфатен. Во
поширока смисла, целите на Управувањето со Оперативните Ризици се да:
 се елиминираат ризиците каде што е можно или да се намалат ризиците до
практично прифатливи нивоа, и
 се управува со преостанатите постојни ризици за да се спречат или ублажат
можните непосакувани последици.
Општа цел на истражувањето е поставување основи за интегрирање на
податоците и процесите на анализа за моделирање на ефективен систем за управување
со оперативните ризици кај воздушните превозници.
Специфична цел е изработка на модел за управување со оперативните ризици
од ревизиите на линиските операци на превозникот во согласност то SMS системот и
принципите за управување со ризици.
Целите на методологијата на раководењето со ризиците се:
 идентификација на поедините случаи и фреквенцијата со која тие се појавуваат
 обезбедување на квантитативен приказ на ризиците
 обезбедување на реалистична евалуација и класификација на ризиците
 обезбедување разбирлива рамка врз база на ризиците за носење оперативни
одлуки и корективни мерки.
Дефинирање и изработка на усовршен модел на УОР треба да ги има следниве
карактеристики и цели:
 да биде во согласност со регулативата и стандардите
 да биде во согласност со совремните текови на управувањето со ризици
 корпоративен или системски модел
 системски пристап за носење на одлуки и решенија
 што е можно посеопфатен
 едноставен и практичен
 вклучување на клучните елементи од организацијата во идентификацијата,
проценката и носењето на одлуки
 процесно и проблемски ориентиран модел – практичен и насочен на носење на
одлуки – системски, намалена можност за грешка, намалена можност од лични
влијанија, намалена можност од надворешни влијанија, намалена можност за
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пропусти во менаџментот, намалена можност од изоставување на клучни
елементи и/или ризици
да ги опфаќа принципите на безбедност и квалитет – документиран и
имплементиран; мониторирачки и еволутивен; дефинирана одговорност;
информираност и транспарентност.

Креираниот модел примарно ќе обезбеди:
o назначена одговорност и поделба на надлежноститe за справување со
ризиците
o интегрирање на поедини делови од системот во централизиран (интегриран)
систем за управување и контрола на ризиците
o дефинирање на единствена класификација на ризиците
o воспоставување на единствени методи за анализа и идентификација на
ризиците
o комплетна тренд анализа
o воспоставување на модел за интегрирано мерење и оценка на ризиците
o јасно дефинирани излезни резултати и области/активности за корегирање и
превентивно реагирање.
Секундарно, моделот ќе обезбеди понатамошна примена и развој во следните насоки:
o можност за приказ на резултатите до менaџментот, како и потенцирање на
одредeните вредности на ризици.
o еднообразен пристап на различните системи и подсистеми
o воспоставување на единствен софтверски систем
o примена на принципите на проектен менаџмент
o модел за приказ на ризиците од интегриран систем на организацијата
o спречување и оневозможување на појава на недоследности и различности
меѓу системите.
Една од целите на овој труд е токму тоа, да се покаже важноста и потребата за
изградување на модел за управување со оперативните ризици во склоп на ревизиите и
набљудувањата од ситемот за безбедност и/или квалитет. Кај некои воздухопловни
превозници системот за безбедност и системот за квалитет се обединети во еден
систем, додека кај други тие се функционално одделни служби или области. Во
вториот случај бидејќи не постои прецизна регулатива да се воспостави систем за
управување со ризиците, може сиситемот за квалитет да нема систем за УОР или да не
биде во соогласност со SMS системот. Уште еден важен факт е дека и доколку постојат,
тие можат да бидат различни или да имаат различникарактеристики во дефиницијата за
заканите и ризиците, нивната квалификација, нивоата, матриците или следните
корективни и мониторинг мерки и активности.

5.2 Елементи на моделот
При опфаќањето на елементите од системот и функционирањето на авиопревознкот,
моделот треба да ги зема во предвид постојните процеси но и капацитетите при
неговата изработка. Водејќи се од регулаторните стандарди и од воспоставените
системи прикажани погоре, овој труд опишува еден нов модел кој е практичен и
задолжителен, но и нов пристап при управувањето со оперативните ризици. Областа
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која детално ја опфаќа се ревизиите и резултатите и податоците добиени од нив.
Применливоста е практична низ целата организација, од менаџментот, обуките и
тренингот, комуникацијата и известувањето, SMS системот. Иако моделот не е
поставен во службата за безбедност каде што најчесто е поставен SMS ситемот, тој ви
задоволова и е во соогласност или сообразност со принципите на SMS системот.

Летечка
Оператива

СМС

Слика 13 – Системски пристап и поврзаност на Опетативните Ризици
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5.3 Функционирање на моделот од управување со оперативните ризици кај
воздухопловните превозници

Слика 14 - Модел или рамка за континуирано подобрување на Управувањето со ризици
(ISO 3100)
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Идентификација на
ризикот

Надгледување на
активностите

Проценка на
ризикот

Проследување и
третман на ризикот

Известување за
ризикот

Слика 15 – Функцинален опис на системот за воспоставување на управувањето со
ризици
На сликата подолу се прикажани елементи на моделот и рамките на ризиците (Годишна
конференција за управување со ризици 26 Јуни 2008, извор Леџис Нексис, и АС/НЗС
4360:2004). Овој приказ дава јасна слика за опис на процесите и за внатрешните
релации помеѓу нив.
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Слика 16 - Тактички процес – Преглед на процесот за Управување со Ризици

Управувањето со ризици најчесто се среќава воспоставено vo следните деловиили
процеси од организациите: во SMS системот, осигурување на воздухопловите и на
авиопревозникот, финансискиот сектор на воздушните превозници, во одржувањето на
воздухопловите, во делот околу и за опслуга на воздухопловите, обуки и тренингот
итн.
Сепак, воспоставениот моделите за управување со ризици кај сите превозници не е
подеднакво исто или целосно воспоставен или се наоѓасамо во склоп на SMS системот.
Од друга стрна, тргнувајќи од фактот дека управувањето со ризици е задолжителна
пракса, најчесто регулирана за SMS системот, тоа не значи дека воздушните
превозници имаат ефективен систем за управување со ризици. Дотолку повеќе,
осврнувајќи се на оперативните ризици, тие можат често да се занемарени од ризиците
кои ја загрозуваат безбеднста или со други зборови од SMS системот. Некои компании
имаат воспоставен систем кој делумно ги опфаќа ризиците, најчесто се среќаваат како
безбедносни или комерцијани ризици, додека оперативните ризиции не се разгледуваат
или не се дел од системскио пристап. Тоа зависи од компаниските политики,
финансиските и човечките ресурси, пристапот кон воспоставување на само она што
езадолжително - регулирано. Пример, во компании со т.н. „севкупен систем за
квалитет“ (Total Quality System), се среќаваат поширок обем на мониторинг на ризици
и закани, но не сите компании го практикуваат овој севкупен систем за квалитет. Од
друга страна, заради финансиските ограничувања и ограничувања од ресурсите,
најголем дел од компаниите не практикуваат поголема опсежност на пратење и
управување со ризиците и заканите.
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Иако во принцип помалите органзациски поставени или по обем компании имаат по
корпоративна или тесна оргaнизациска структура, нема сеопфатност на оперативните
ризици и закани. Причини за таква делуност или несеопфатност, пропуст или
непостоење на систем за УОР се: културата, финансиите, пристапот и свесноста на
раковoдството, пристапот на минимално задоволување на барањата од регулативата, а
не практично и функционално поставени и изградени системи. Иако критички е
погледот, сепак тоа е реален одраз, но и потреба. Без реален пристап и посветеност на
менаџментот секој систем или програма нема да биде ефективна, така и системот за
управување со ризици. Ова често е следствен пристап и појава за интегрираните
системи, а се одразува врз другите подистеми, како на пример системот за квалитет,
системот за безбедност, системот за обезбедување, одуките и тренингот, системот за
документација и архива (чување на извештаи и податоци), проект менаџментот и
слично.
Земајќи проактивен пристап, со цел целосна усогласеност со стандардите и
регулативата и воспоставување најдобра пракса во воздухопловстиото, вистински
предизвик е да се воспостави систем за управување кој ги опфаќа оперативните ризици
како интегриран дел од системот. При подоготовките и истражувањата за овој труд
појдовна одлука беше потребата и процесот да се опфатат повеќето приоди на
прибирање на податоци и важни инфомрации од летовите. Покрај бележењето,
прибирањето и анализата на податоците од ФДМ системот и анализата на податоците
од летовите во склоп на системот за безбедност (СМС), често постои недостаток или
непокриен обем на информации од операциите, летовите, кои се извор на вистински и
многу важни податоци и информации за финкционирањето, пропустите и
недостатоците на оперативните преоцеси и летањето за воздухопловните превозници.
Секој превозник има некој вид на прибирање и анализирање на информации, системи
за комуникација и пренос на информациите. Но најголем дел од нив се потпираат на
електронските податоци и од ФДМ или т.н. податоци за летот. Секако дека овие
податоци се важни, системски, соодветно користени, но сепак ваквиот принцип во
суштина има свои недостатоци. Главен недостаток е немањето на информации надвор
од фујнкцијата на воздухопловот на дадениот лет, како што се редовната комуникација,
придружните процеси, опасностите и заканите при кои не дошло до отстапувања,
човечкиот фактор и слично. ФДМ системот е ограничен од бројот на параметри кои на
пратат, од стандардите кои се одлучени да се пратат и набљудуваат, од трошоците за
системот и за анализа на податоците. Во суштина се работи само за предодредени
податоци (параметри) кои се регистрираат само доколку се случат и најчесто се
грешки на екипажот надовор од стандардите. Друго ограничување е што овие парматри
се по пририда само рефлетивен пристап на системот – она што е случено, отстапување
од стандардите.
Известувањето и извештаите, од друга страна, се корисен извор на информации. Тие се
задолжителни, но нивното постоење и потреба можат да зависат од изградениот
систем, критериумите за известување, да се субјективни, површни, да не постои
култура на известување, да не биде запазена дискрецијата и заштитување на
подносителот на извештајот, да не доволно или соодветно изградена свеста, да не
доволно или соодветно изградена културата за известување, да не постојат соодветни
методи и систем за известување.
Наведените примери за информации од ситемот на компаниите се однесуваат на
процесот на известување и податоците од летовите, кои се задолжителни и регулирани,
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без да се навлегува во процесот на анализа и користење на податоците или
корективните мерки. Поаѓајќи од претходното, се наметнува прашање кои податоци
можат да се собираат од летовите- операциите на воздухопловите, а кои се суштински,
важни за системот. Податоци кои се проактивни, а не само реактивни. Таков еден
систем се повратните информациии од системот за квалитет и од самите ревизии.
За применатана овие информации и податоци е потребен систем кој има дефинирано
методологија, критериуми, процесно ориентиран систем кој има можност да потенцира
слабости, грешки, отстапувања, како и можности за подобрување. За дефинирање и
изработка на модел на УОР како дел од интегриран систем во согласност со актуелната
регулатива и во склоп на потребите за ефективен применлив, моделот треба да ги има
следниве карактеристики :
 Корпоративен или системски ситем
 Системски пристап во носење на одлуки и решенија
 Сеопфатен во примена
 Едноставен и практичен
 Широка опфатеност на менаџментот
 вклучување на клучните елементи од организацијата во идентификацијата,
проценката и носењето на одлуки
 Процесно и проблемски ориентиран модел – практичен и насочен на носење на
одлуки – системски, намалена можност за грешка, намалена можност од лични
влијанија, намалена можност од надворешни влијанија, намалена можност за
пропусти во менаџментот, намалена можност од изоставување на клучни
елементи и/или ризици
 Модел кој ги опфаќа принципите на безбедност и квалитет – документиран и
имплементиран; мониторирачки и еволутивен; дефинирана одговорност;
информираност и транспарентност.

Препознавање на ризиците
врз процесот или
организацијата

Идентификација
Проценка

проценка на сериозноста на
последиците доколку се
појави

Тежина - вредност
Проценка

Кои се шансите да се случи?

Веројатност за појава

Дали ризикот е прифатлиц во
однос на критериумите

Прифаќање на
ризиците

Поценка (прифаќањетолеранција)

Преземање на
соодветни мерки

Корегирање

Слика 17 – Активност и функции на процесот за управување со ризизите
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗАКАНИ
Идентификување на заканите врз опремата,
сопственоста, персоналот и организацијата
ПРОЦЕНКА НА ЗАКАНИТЕ
(опасност од појавувањето)
Проценување на опасноста од последиците од
појава на заканите
ПРЕ-ОТЦЕНУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ
(прифаќање на ризиците)
Дали ризикот е прифатлив и во склоп со
ефективните безбедносни критериуми?

КОРЕКТИВНИ МЕРКИ
Преземање на активности и мерки за намалување
на ризиците до прифатливо ниво.

МОНИТОРИНГ и КОНТРОЛА
Пратење на корективните и превентивните мерки
за намлување и/или отстранување на ризикот

Слика 18 – Чекори на процесот за управување со ризизите

Секоја организација треба да изгради и воспостави политики и процеси за управување
со ризиците. Планот и политиките треба да ги опфаќаат стратегиите, процесите и
практиките во компанијата. Пред да се воспостави управувањето со ризиците како
процес во организацијата, важно е да се опфати регуалтивата, да се проценат
практиките и потребата, на критичен и објективен пристап. Прегледот и проценката
трба да се дадат структуиран преглед за организациската средина и култура, обемот на
операциите, нивото на интеграцијана поедините процеси и можноста за нивна
интеграција. Ограничувања кои можат да се јават најчесто се од регулаторна природа,
средства и ресурси, подршка од управувачкиот тим, неможноста да се спроведе низ
цела организација. Оттука по прегледот на раегулативата и одобрувањето од
управувачкиот тим, треба да се пристапи кон дефинирање на обемот, да се
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рационализира системот, изготват политиките и процедурите, потоа да се пристапи кон
обуки и воспоставување на процесите.
Системот за управување со ризици е процес кој треба да биде прилагоден зависно од
организацијата, нејзините политики , процедури и култура земајќи гo предвид процесот
на ревизија -опишано. Да се обезбедат соодветни ресурси, организацијата треба да ги
идентификува потребите од ресурси за управување со ризикот. Ова треба да вклучува
разгледување на:
• луѓе и вештини;
• документирани процеси и процедури ;
• информациони системи и бази на податоци; и
• финансиски и други ресурси за специфичен ризик, третман иактивности.
Планот за управувањето со ризиците треба да утврди како вештините на менаџерите и
вработените се развиваат и одржуваат.

Слика 19 – Чекори, одговорни чинители и функции во процесот за управување со
ризизите
По идентификацијата на заканите, потребна e анализа зада се процени потенцијалот
дасе предизвикаат штети и негативни последици. Тоа вклучува две размислувања:
а) можност (веројатност): можноста заканата да предизвика несакани последици;
б) сериозност: сериозноста на потенцијалните несакани последици.
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5.4 Дефинирање на одоговорности на процесите за управување со заканите и
ризиците
При формирање на системот секој чинител мора да има дефинирани должносити и
одговорности што треба да се изврши за системот да функционира контролирано,
ефективнои ефикасно. На сликата подолу се прикажани елементите во процесот заедно
со службата или поединците и нивните должности.
Одговороност во процесот на УоР
Улога
(role)

Известувач
Reporter

Проценител
на ризикот
Risk Assessor/
Evaluator

Носач на
одлуки
Decision
Maker

Кој прави?
Who Can Do It?

Што треба да се направи?
What do They Need to Do?
 Преглед/набљудување на процесот
или состојбата и забележи и
идентификувај ги потенцијалните или
актуалните закани и ризици
Секој што препознава  Опиши и обезбеди јасни правци за
и/или има можност да
идентифукавото
извести за ризиците
 Обезбеди дека ризикот лесно може да
(ревизори или екипаж)
биде јасно разбран
СК
Anyonewho
identify  Observe/Review the process situation to
notice and identify potential or actual
hazard/risk, FOA’sor crew
hazards and risks
Operations Quality
 Describe& provide clear direction of
identified
 Assure the risk is easy to be clearly
understand
 Заврши соодветена обука и
запознавање
 Обезбеди разбирлива политика за
проценка на ризиците, процедурите и
дополнителните информации
Некој
со
соодветно  Обезбеди дека е извршена соодветна
занаење и одговорност
обука
(обучен персонал)
 Извести ја соодветната служба СК
чинители
Someone with sufficient
task/responsibility(knowledge  Complete appropriate training/
familiarization
& training)
 Ensure understood risk assessment policy,
Operations Quality
procedures and supporting information
 Ensure the assessment/evaluation task is
undertaken
 Report to the responsible departmentstake holder
Одговорен раководител
 Побарај објаснувања доколку е
/лице
потребно
(или назначено лице во
одредена служба)
 Донеси одлука за толерантноста
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(прифатливоста)
врз
база
на
релевантно знаење и отцени дали
ризикот е во прифатливото ниво
Specified
responsible
manager- stakeholder (or  Надеви ги причините за одлуката за
assigned to specific member
прифатливост
of respective department).
Concerned/Related
 Ask for clarification if needed
Departments
 Make the ‘tolerability decision’ based on
relevant knowledge and make judgement
as to whether the risk is ALARP
 State the reasons for the ‘tolerability
decision’
 Прегледај ги релевантните
Некој кој е ангажиран
информации и предложи корективни
или вклученво дадената
мерки
одговорна служба/оддел
 Наведи ги причиите и обезбеди
(експрерт, одговорно лице,
комуникација со „одлучувачот“,
носител на должност)
„проценителот“, според потребите
Вршител на Одговорна служба/оддел
 Извести го одговорниор за прогресот
корективните
на корекции
Someone who may be
мерки
(извршувач) involved in a suggested
Mitigatior
mitigation e.g. subject matter  Review relevant information and propose
mitigation(s)
experts,
‘owners’
of
procedures, budget holders  Give reason(s) & liaise with ‘Decision
Maker’, ‘Lead Risk Assessor’ & ‘Starter’
etc.
as needed
Concerned/Related

Report on the Risk Mitigation progress to
Departments
the stake holder
Често иницијатор/служба
или одговорно лице за  Прегледај и прати ги резултатите во
валидација
однос на она што било планитрано и
(проценител,
ревизор,
извршено
раководно лице)
 Забележи и прати го процесот за УОР
Ревизор
СК
(прегледувач)
Reviewer
 Review and monitor the results against
Normally the ‘Starter’ or
what was planned and actioned
Key responsible person for
validation(line
manager/  Record and monitor the Risk
Management process (revised)
assessor/ evaluator, auditor)
Одговорна служба/оддел

Operations Quality
*СК – Систем за Квалитет
Табела 01 - Должности и обврски во системот за УОР
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5.5 Веројатност или очекување за појава на ризикот
Процесот на контрола и управување со ризиците започнува со проценка на
веројатноста на појава на случките или настаните, или преглед на нивната забележана
појава. Веројатноста за појава на ризиците е дефинирана како можност од
фреквенцијата каде последици по однос на безбедноста или безбедносни исходи би
можеле да се појават. Одредувањето на веројатноста може да биде потпомогната од
прашања како што се:
а) Дали забележаната појава се има појавено претходно или е изолиран случај?
б) Дали друга опрема или компоненти може да имаат последици или ефекти?
в) Во кој врменски опсег се разгледуват појавите? (Колкав процент од времето се
во употреба мониторираната опрема или сомнителните процедури?)
Факторите од овие прашања помогаат во оценувањето на веројатноста дека може да
постои одредена опасност, три тоа се земаат во предвид сите потенцијални сценарија и
последици. Определување на веројатноста се користи за да се одредуви веројатноста за
појава на ризикот, статистички при процената или забележани во дадениот
времнскиинтервал.
Постојат повеќе нивоа на кои може да се доредува веројатноста на ризиците. Тие
можат да бидат дефинирани од следните: Неверојатно (Improbable), Далечно
(Remote), Можно (Possible), Веројатно (Probable), Често (Frequent), Скоро сигурно
(almost likely), Скоро неможно (Quite unlikely), Ретко (Rare), Ектремно неможно
(Extremely unlikely), Неверојатно (Improbable) и слично.
При одредувањето на веројатноста, најважно е да се одредат границите на веројатноста
за појава. Потоа зависно од системот како е дефиниран системот и границите, се
одредува матрицата, односно колку нивоа на веројатност ќе има матрицата. За примери
на матрици, води подолу од претставените матрици за ризиците.
ВЕРОЈАТНОСТ пример 1
Ниво

Опис

Квантитативност

5 Сигурно / Често
Frequent
4 Скоро сигурно /
Возможно
Likely / Probable
3
Можно
/
Повремено
Possible
/
Occasional
2 Скоро неможно
/ Ретко
Quite unlikely /
Remote
1
Ектремно
неможно
/

Скоро на секој лет
On every flight/destination
Скоро на секој лет по дестинација
Appear on every flight, on
distinctive destination
Понекогаш на летотот / на
одредена дестинација
Possible to appear on some flights,
on particular destinations
Неколку пати во месецот / на
одредена дестинација
Few times a month
On particular flights/destination
Еднаш на дестинација

Скоро на секој лет
Almost on every flight
Повеќе од 10 пати
>10 times
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5 до 10 пати
5-10 times
2 до 5 пати
2-5 times
Еднаш во месец/година
Once in flight

Once a month/a destination
Неверојатно
Extremely unlikely /
Improbable

Once a month

Табела 02 – Пример1 за дефиниции за веројатност

ВЕРОЈАТНОСТ пример 2
Ниво

Опис

Квантитативност

1 Неверојатно
Improbable

Ектремно неможно
Еднаш на дестинација

Еднаш
на
дестинација
годишно

Extremely unlikely
Once a month/a destination
2Далечно
Remote

3Можно
Possible

4Веројатно
Probable

5Често
Frequent

,

одредена
еднаш

Once on a destination, once in
a quarter (year)
1-3 пати на месечно, на
Скоро неможно
Неколку пати во месецот / на одредена дестинација
одредена дестинација
1-3 times a month (per
destination)
Quite unlikely
Few times a month
On particular flights/destination
3-10 пати
Ретко
Можно на некои летотоби / на
одредена дестинација
3-10 times
Rare
Possible to appear on some flights,
on particular destinations
Повеќе од 10 пати
Често
Скоро на секој лет / на одредена
дестинација
>10 times
Often
Appear on every flight, on
distinctive destination
Скоро на секој лет
Скоро сигурно
На секој лет
Almost on every flight
Almost certain
On every flight/destination
Табела 03 – Пример2 за дефиниции за веројатност
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5.6 Сериозност (тежина на ризикот) – Risk Severity
Сериозноста на ризкот се дефинира како: степен на штетата што разумно може да
се појави како последица или исход на идентификуваните опасности.
Сериозност е значењето на влијанието на појавата на одреден настан или пропуст.
Утврдувањето не е прецизно, затоа треба сериозноста внимателно да се анализира и
проценува, а потоа да се одлучи, според дефиницијата која ја опишува ситуацијата во
правилен контекст, кое е нивото на сериозност.
Откако ќе биде завршена проценка за веројатноста, следен чекор е да се процени
тежината или сериозноста од заканите или ризиците земајќи ги предвид
потенцијалните последици. Проценка на сериозноста може да се заснова врз:
a) Жртви / повреди - Колку животи може да бидат изгубени (вработени, патници,
случајни минувачи и на општата јавност).
b) б ) Штета - Што е најверојатна штета да настане на на воздухоплови, имот или
опрема?
в) Оперативни ограничувања – Дали настанот може да има оперативни доцнења?
г) Безбедносни последици – Настанот има закани врз безбедноста на летот или
трети лица и објекти. Дали настанот ги намалува безбедносните нивоа на
летот?
Оценка за тежината треба да ги има во предвид можните последици поврзани со
небезбедна состојба или положба, земајќи ја во предвид најлошата можна ситуација.
Отценувањето најчесто вклучува пет категории за означување на ниво на сериозност,
опис на секоја категорија, како и доделување на вредност на секоја категорија. Сепак
во зависност од ситемот и неговата поставеност, Оценката за сериозноста може да има
повеќе или помалку категории, како што е прикажано подолу.

СЕРИОЗНОСТ (ТЕЖИНА) – Пример 1
Ниво

Опис
Возможност: Скоро невозможно, многу ретко (може да се јави, но само

1
Занемарливо

при посебни услови)
Фрекфенција:Неверојатно, неочекувано
Опис: Несреќна случка, практично невозможно или скоро невозможно
да се појави
Опсег: Еднаш во месец
Возможност: Тешко веројатно (може да се јави но во одредени случаи)

2
Ниско

Фрекфенција: Далечно, ретко
Опис: Се очекува, може да биде возможно, многу ретко се има
појавено, но може да се јави некогаш
Опсег: 2 до 5 пати месечно
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Возможност: Возможно (може да се јави во повеќето случаи)
3
Средно

Фрекфенција: Понекогаш
Опис: Се има често појавено/случено, но не се очекува премногу често
Опсег:5 до 10 случаи месечно
Возможност: Очекувано (се очекува да се појави во повеќе случаи)

4
Значајно

Фрекфенција:Можно, Очекувано
Опис: Се има појавувано понекогаш и има можност пак да се јави
Опсег: Повеќе од 10 случаи месечно
Возможност:Скоро сигурно (се очекува скоро на секој лет)

5
Високо

Фрекфенција:Често, сигурно
Опис: Се има појавувано често и има можност реално да се повтори
Опсег: Скоро на секој лет

Табела 04 – Пример1 за дефиниции за Сериозност
На прикажаната табела погоре, можат да се видат повеќе информации и дефиниции за
разните ниво на сериозност. Овој модел има недостаток од реално дефиниреани
емпириски појави на настатните или случките. Друг недостаток е што некои од
дефиниратните карактеерсистики на забележаните настани може да имаат
карактеристики од другите нивоа. Односно настантие да не спаѓаат на некое од
споменатите нивоа. Од друга страна на известувашот или проценителот може да му
биде мнгу тешко да дефинира во кое ниво спаѓа настанот. Тоа е посебно проблем во
случаи кога нема доволчно информации за настанот. Во двата случаи, може да се
доведе до субјективна проценка и назначување на нивото на настанот. Иако се
дефинира доста темелно, сепак еден вака дефиниран модел ги има споменатите
недостатоци кои се ненадминливи. Во суштина, моделот и принципите се
комплицирани, што го прави овој модел не ефикасен.

Сериозност
(тежнина)
Катастрофално

Заканувачко

Големо

Значење/ Последици
- Уништена опрема
- Неколку загинати
- Значајно намлување на безбедносното ниво, што има последици
врз рабтоата
- Сериозни повреди
- Поголеми оштетувања на опрема
- Значајно намлување на безбедносното ниво, што има последици
врз рабтоата и доцнења
—Сериозен инцидент
- Повреди на лица
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Мало

Занемарливо

-

Непријатности
Оперативни ограничувања
Примена на алрмни процедури
Помали инциденти
Неколку мали последици

Табела 05 - Пример2 за дефиниции за Сериозност
Од погорната табела на овој метод на дефинирање на нивоата на сериозност може да се
види дека системот има добро дефинирани последици и лесно може да се одреди во кое
иво настанот припаѓа. Иако е едноставен и лесен за користење, овој модел има
недостаток од јасно дефинирање на забележаните недостатоци или случки. Иако тоа не
е ограничувачки фактор, сепак при оперативни ризици или ризици со комерцијални
последици, е потешко да се зададат нивоата (пример: доколку посоти настан кој има не
безбедносни последици, нити последици во однос на повреди и ли човечки животи,
како на пример оперативни последици и одредени доцнења или оперативно
подобрување на функционирањето или на процедурите).
Затоа е потребно едноставно дефинирани нивоа со квалитативни одредени
карактеристики и со наведени примери, како и со одредени последици. Во тој слушај е
лесно да се одреди во кое ниво спаѓа, според дефиницијата и според последиците
(можните последици). Важно е биде избегнато користењето на квантитативни
дефниции тука, бидејќи може да доведе до забуни и преклопувања со веројатноста (или
фрекфенцијата на појава) на настаните.
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5.7 Матрици за одредување на вредноста на ризикот
Процесот на оценување на веројатноста и сериозноста може да се користи за да се
изведе индекс или вредност на ризиците. Индексот или вредноста создадени преку
методологијата опишана на овој начин се состои од алфанумерички одредници , што
укажува на комбинирани резултати од проценките за веројатноста и сериозноста.
Соодветните комбинации сериозност/веројатност се презентирани во соодветните
матрици опишани подолу.
Мора да се нагласи дека ова е пример само и дека деталноста и комплексноста на
матриците треба да се прилагоди за да биде соодветно и пропорционална со потребите
и комплексноста на системот и процесите. Треба да се забележи дека компаниите или
службите можат да вклучат и дополнителни квалитативни и квантитативни критериуми
кои можат да имаат повеќе вредности. Исто така според потребите обемот на овие
матрици може да биде различен. Препорачаните матрици од ICAO и националните
регулативи се 5 х 5 матрици, но оперативно, искуствено или според потребите и
обемот, како и од опсежноста (критериумите за веројатноста за појава или сериозност),
можат да бидат 3х3, 4х4, 6х6 или 4х5, 5х6, и слично.
Табелите подолу прикажуват некои примери на матрици кои можат да бидат
користени.
Пример 1
ВЕРОЈАТНО
СТ
(очекување)
E Frequent

СЕРИОЗНОСТ (тежина)
1
2
Insignifica
Minor
nt
2E
1E
Неприфатл
За преглед
ив
D Probable
1D
За
2D
прегледЗа За преглед
преглед
C Possible /
1C
2C
Occasional
Прифатли
Review
в
B Quite unlikely
2B
1B
/ Remote
A
Прифатли
Прифатли
в
в
A
Extremely
1A
2A
Improbable
Прифатли Прифатли
в
в

3
Low

4
Medium

5
High

3E
Неприфатл
ив

4E
Неприфатл
ив

5E
Неприфатли
в

3D
Неприфатл
ив

4D
Неприфатл
ив

5D
Неприфатли
в

3C
За преглед

4C
Unacceptab
le

5C
Неприфатли
в

3B
За преглед

4B
За преглед

5B
Неприфатл
ив

3A
Прифатли
в

4A
За преглед

5A
За преглед

Табела 06 – Пример 1 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик
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Пример 2
ВЕРОЈАТНО
СТ
(очекување)
E Almost certain
/ Frequent
D Likely /
Probable
C Possible /
Occasional
B Quite unlikely
/ Remote

1
Insignifica
nt
1E
За
преглед
1D
За
преглед
1C
Прифатли
в
1B
Прифатли
в

A Extremely
unlikely /
Improbable

1A
Прифатли
в

СЕРИОЗНОСТ (тежина)
2
3
4
Minor
Moderate
Major
2E
Неприфатл
ив
2D
За преглед
2C
За преглед

3E
Неприфатл
ив
3D
Неприфатл
ив

4E
Неприфатл
ив
4D
Неприфатл
ив
4C
Неприфатл
ив

5E
Неприфатли
в
5D
Неприфатли
в
5C
Неприфатли
в

3B
За преглед

4B
За преглед

5B
Неприфатл
ив

3A
Прифатли
в

4A
За преглед

5A
За преглед

3C
За преглед

2B
Прифатли
в
2A
Прифатли
в

5
Catastrophic

Табела 07 – Пример 2 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик
Пример 3
ВЕРОЈАТНО
СТ
(очекување)
E Almost certain
/ Frequent
D
Likely
Probable

/

C Possible
Occasional

/

B Quite unlikely
/ Remote
A
Extremely
unlikely
/
Improbable

СЕРИОЗНОСТ (тежина)
1
2
3
Insignifica Minor
Moderate
nt
2A
3A
1A
Неприфатл Неприфатл
За преглед
ив
ив
3B
1B
2B
Неприфатл
За преглед За преглед
ив
1C
2C
3C
Прифатли
За преглед За преглед
в
1D
2D
3D
Прифатли Прифатли
За преглед
в
в
1E
2E
3E
Прифатли Прифатли Прифатли
в
в
в

4
Major
4A
Неприфатл
ив
4B
Неприфатл
ив
4C
Неприфатл
ив
4D
За преглед
4E
За преглед

5
Catastrophi
c
5A
Неприфатл
ив
5B
Неприфатл
ив
5C
Неприфатл
ив
5D
Неприфатл
ив
5E
За преглед

Табела 08 - Пример 3 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик
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Пример 4
СЕРИОЗНО
СТ (тежина)
A
Catastrophic
B Hazardous

C Major

ВЕРОЈАТНОСТ (очекување)
1
2
3
Extremely
Extremely
Remote
Improbable
remote
2A
3A
1A
Неприфатли Неприфатли
За преглед
в
в
3B
1B
2B
Неприфатли
За преглед
За преглед
в
1C
Прифатлив

D Minor

E Negligible

2C
За преглед

1D
Прифатл
ив

2D
Прифатл
ив

1E
Прифатл
ив

2E
Прифатл
ив

4
5
Reasonably Frequent
probable
4A
5A
Неприфатл Неприфатл
ив
ив
4B
5B
Неприфатл Неприфатл
ив
ив
4C
5C
3C
Неприфатл Неприфатл
За преглед
ив
ив
4D
3D
5D
За
Неприфатл
За
прегле
ив
преглед
д
4E
5E
3E
За
За
Прифатл
прегле
прегле
ив
д
д

Табела 09 – Пример 4 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик

Пример 5
ВЕРОЈАТНОСТ
(очекување)
E Frequent

СЕРИОЗНОСТ (тежина)
1
2
3
Neglectable
Minimal
Medium
1E
2E
3E
Неприфатлив Неприфатлив Неприфатлив
D Probable
1D
2D
3D
За преглед Неприфатлив Неприфатлив
C
Possible
/
1C
2C
3C
Occasional
За преглед
За преглед Неприфатлив
B Quite unlikely /
1B
2B
3B
Remote
Прифатлив
За преглед
За преглед
A
Extremely
1A
2A
3A
Improbable
Прифатлив Прифатлив
За преглед

4
High
4E
Неприфатлив
4D
Неприфатлив
4C
Неприфатлив
4B
Неприфатлив
4A
За преглед

Табела 10 – Пример 5 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик
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Пример 6

СЕРИОЗНОСТ (тежина)

ВЕРОЈАТНОСТ
(очекување)

1
Insignificant

D Frequent

1E
За преглед

C Probable

1D
За преглед

2D
За преглед

1C
Прифатлив

2C
За преглед

3C
За преглед

4C
Неприфатлив

A Quite unlikely /
1B
Remote
Прифатлив

2B
Прифатлив

3B
За преглед

4B
За преглед

B
Possible
Occasional

/

2
Minimal

3
Medium

4
High

2E
3E
4E
Неприфатлив Неприфатлив Неприфатлив
3D
4D
Неприфатлив Неприфатлив

Табела 11 – Пример 6 за матриза за проценка за одредување на вкупниот ризик

Пример 7

СЕРИОЗНОСТ (тежина)

ВЕРОЈАТНОСТ
(очекување)

1
Neglectable

A Frequent

1E
За преглед

B Often

1D
За преглед

2D
За преглед

3D
Неприфатлив

4D
Неприфатлив

C Occasional

1C
Прифатлив

2C
За преглед

3C
За преглед

4C
Неприфатлив

D Quite unlikely

1B
Прифатлив

2B
Прифатлив

3B
За преглед

4B
Неприфатлив

2
Level 1

3
Level 2

2E
3E
Неприфатлив Неприфатлив

4
Level 3
4E
Неприфатлив

Табела 12 – Пример 7 за матрица за проценка за одредување на вкупниот ризик

Според табелите прикажани погоре, може да се примети дека не само односот на
веројатноста и серозноста се различни, но и дека прифатливоста и потребата за
покренување мерки и корекции (толерантоста) може да е различна. Оваа одлука е
поставеност на системот од високоит раководен тим, според очекувањата, стратешките
одлуки, опсегот на системот. Понатака може да биде одредено како критериум од
раководното и одговорното лице или од борд или комитет за управвуање со ризиците.
Сепак, треба да се напомене дека овие табели се само општи примери. Во реалноста,
секој оператор мора да развие свои критериуми за нивото на сериозноста и
веројатноста. Не постојат прави и погрешни критериуми, но сепак критериумите и
моделите треба да се договорени и широко
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разбрани од страна на персоналот кој ќе ги користат при проценувањето и
управувањето со ризиците.
Користејќи се со оваа матрица, ризицитe може да се категоризираат според проценката
на нивниот потенцијал-тежината и веројатноста. Матриците за проценка на ризик
можат да бидат прилагодени за да го одразат контекстот на организациската структура
областа и активностите, или може да биде одредено од регулативата. Најчесто се зема
во основа ICAO пристапот, прилагоден според опсег и обемот на органзиацијата.
Индексите добиени од матрицата проценка на сигурноста на ризикот се изведуваат од
матрицата за подносливоста (види сликите погоре). Прво, неопходно е да се зададат
индекси во матрицата за проценка на ризиците (пример:во ситуација каде што ризикот
има веројатност која е оценета како повремена (индекс/вредност 4) и сериозноста на
ризикот е оценета како опасна (индекс/вредност Б). Комбинација од веројатноста и
сериозноста (4Б) е индекс на со последица од ризикот. Користење на пример од
табелите погоре, според критериумот за ризикот оценет како 4Б спаѓа како
неприфатлив. Во овој случај, индексот на безбедноста ризик од последицата е
неприфатлив. Организацијата мора затоа :
a) да се преземат мерки за да се намали изложеноста на организацијата на ризик,
односно се намали вредноста на индексот;
б) да преземат мерки за намалување на тежината на последиците поврзани со
опасноста и заканата, односно намалување на сериозноста на индексот на
ризикот; или
в) ја прекинете операцијата ако не е можно ублажување.
Сериозност (тежнина)
Ниво (одлучувач за
толерантност)

A. Катастрофално
(Највисок менаџмент)

B. Заканувачко
(висок менаџмент)

Опис
Значаен настан кој може да има исклучително
сериозни безбедносни или оперативни последици.
(Пример.: Губење на 3 или повеќе животи, уништување /
тотална загуба на воздухоплов или значителна имотна /
опрема (на пр. хангар, терминална зграда), огромна сума
на трошок.
Значаен настан кој може да има сериозни безбедносни
или оперативни последици.
(Пример: Губење на до 2 животи или 3 или повеќе
сериозни повреди, голем намалување на безбедносни
маргини, многу значителна штета на опрема (на пр.
долгорочна губење на авиони достапност), голема цена
од повеќе од 1.000.000 $ САД).
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Појава што може да има сериозно безбедносно или
оперативно влијание.
(Пример: сериозни повреди на до 2 луѓе, значително
C. Големо
намалување на безбедносни маргини, големи
(одговорен раководител) оштетувања на воздухоплов или опрема која влијае на
работењето (на пр. авион AOG), трошоците за повеќе од
$ 100,000 САД).
Забележана практика која може да има безбедносно
или оперативно влијание.
D. Мало
(Пример: Мала повреда, мала штета авион / опрема (на
(одговорен раководител) пр не влијае на операција), трошоците за помалку од $
100,000 САД).
Практика која може да треба можност за
подобрување.
E.
Занемарливо
(Пример: можност за подобрување на политиките,
(N/A)
постапка, услуга).
Табела 13 – Табела со дефиниции за Сериозност

Веројатнсот (очекување)
Ниво
Квалитативен Опис

Квантитативнен
Критериум

5 Често
Frequent

Скоро сигрно – веројатно да се случи
доста често (се има случувано често)
Се појаввува/случува скоро на секој Повеќе од 50%
лет/одредена дестинација

4 Повремено
Occasional

Веројатно е да се случи понекогап (се има
случувано)
Веројатност од 1%Понекогаш се случува и на одредена 49%
дестинација

3 Далечно
Remote

Тешко да с еслучи, но возможно (се има
Веројатност
случено)
1:1.000.000 до 1%

од

2 Неверојатно
Improbable

Многу неверојатно да се случи (се нема
Веројатност од
случено)
милион
(10-6)
1:милјарда (10-9)

1:
до

1Ектремно
неверојатно
Extremely
Improbable

Скоро е
случката

незамисливо

да

се

појави
Веројатност помла од
1: милјарда (10-9)

85

RISK SEVERITY

Табела 14– Табела со дефиниции заверојатност
RISK PROBABLITY
Remote
Possible
Probable
(3)
(4)
(5)

Extremel
y
Improbab
le (1)

Extremel
y Remote
(2)

Catastroph
ic (A)

1A
Review

2A
Review

3A
Review

4A
Unaccepab
le

Hazardous
(B)

1B
Review

2B
Review

3B
Review

4B
Review

2C
Review

3C
Review

4C
Review

5C
Review

2D
Acceptab
le
2E
Acceptab
le

3D
Acceptab
le
3E
Acceptab
le

4D
Review

5D
Review

Major (C)

Minor (D)
Negligible
(E)

1C
Acceptabl
e
1D
Acceptabl
e
1E
Acceptabl
e

5A
Unaccepab
le
5B
Unaccepab
le

4E
5E
Acceptable Acceptable

Frequent
(6)

6A
Unaccepab
le
6B
Unaccepab
le
6C
Unaccepab
le
6D
Review
6E
Review

Табела 15а.– Матрица за одреедување на вкупниот ризик (EN)

СЕРИОЗНОСТ (тежина)

Катастроф
ално (A)
Заканувач
ко (Б)
Големо
(В)
Мало (Г)
Занемарли
во (Д)

Екстремн
о
неверојат
но (1)
1A
За
преглед
1Б
За
преглед
1В
Прифатл
ив
1Г
Прифатл
ив
1Д
Прифатл
ив

Екстрем
но
далечно
(2)
2A
За преглед
2Б
За преглед
2В
За преглед
2Г
Прифатли
в
2Д
Прифатли
в

RISK PROBABLITY
Далечн Возможно Веројатно
о (3)
(4)
(5)

3A
За
преглед
3Б
За
преглед
3В
За
преглед
3Г
Прифатл
ив
3Д
Прифатл
ив
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Често (6)

4A
5A
6A
Неприфатл Неприфатл Неприфатл
ив
ив
ив
5Б
6Б
4Б
Неприфатл Неприфатл
За преглед
ив
ив
6В
4В
5В
Неприфатл
За преглед За преглед
ив
4Г
5Г
6Г
За преглед За преглед За преглед
4Д
5Д
6Д
Прифатлив Прифатлив За преглед

Табела 15б.– Матрица за одреедување на вкупниот ризик (МК)
Екстремно
Сериозно
Високо
Средно
Ниско
Минимално

5.8 Прифатливост или Толеранција на ризиците
Кога се работи за ризици, не постои апсолутна безбедност или совршен систем.
Постојат практични граници до кои може да се раководи со ризиците, често е
прифатено дека сите ризици не треба да се елиминираат.
Следен чекор во процесот при воспоставуавање на процесот и методологиите за
управување со ризиците е да се утврди-процени поднесливоста или толеранцијата на
идентификуваните ризици.
Во практична смисла, одредување на прифатливите ризици или нивоа можат да бидат
прикажани преку матриците погоре. За нивото на толеранција и прифатливост на
ризиците треба да биде зададена вредност и да се предодреди кој е одговорен за
проценка на толерантното ниво, но и кои мерки и активности се очекувани во
одредените случаи (според примерите и насоките од табелите на ИАКО СМС, ЦАА на
ВБ КАП721). Во некои случаи проценетите ризици на крајот завршиле со помали
вредности по прегледот и повротнат апроценка (доколу била потребна) или воопшто
без последици. Тоа не значи дека ризиците треба во иднина да се сметаат со помало
ниво, тие треба да бидат сепак проценети според опасноста која следи од нив.
(Примери на инциденти со висок потенцијал на ризик кои на крајот резултирале
без никаква штета: при слетување при многу силна промени на правецот на ветрот,
иако требело дa се оди на промашен приод за слетување, сепак воздухопловот
продолжил и слетал. Последица e што слетувањето било на подолго од вообичаното
растојание до застанување на воздухопловот, но сепак не дошло до излетување од
полетно-слетната патека). Овој случај не бил сопоследици бидејќи полетно-слетната
патека имала (дава) добар коефициент за кочење, постои доволна расположлива
должина на патеката за слетување. Од друга страна, спората реакција на пилотите на
алертите/предупредувањата од системите за висина (GlideslopeGPWS) не била проблем
бидејќи леталото било по оската на полетно-слетнтa патека и не било врз критични
површини при конечниот приод (final approach critical terrain).
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5.9 Ублажување на нивоата на ризиците – Risk Mitigation
Процесите на проценка и ублажување на ризиците ги анализираат и елиминираат, или
намалуваат ризиците до прифатливо ниво, оние ризици кои се закана за безбедноста
или организацијата. Принципот на т.н. „прифатливо ниво на ризиците“ може да се
управува преку:
- Поставување на горна граница, над која не се толерираат ризицте, туку
мерки за нивно намалување и елиминирање се клучни без оглед на
трошоците
- Ниското ниво на проценетиот ризик е широко прифатен. На ова ниво
системите ги набљудуваат и проценуваат ризиците и е можно
намалување,на докулку не се преголеми трошоците
- Средното ниво или ниво на „прифаќање на ризиците“ ги опфаќа ризиците
помеѓу горната граница и ризиците со ниско ниво, но сепак намалување нa
влијанието на ризиците преку соодветна мерки треба да се преземе на што е
можно попрактичен начин.
Во средното ниво, мерките за намалување на ризиците треба да се одредат и проценат
во однос на трошоците и придобивките (трошоците не се многу поголеми
одпридобивките). Тоа може да се процени на квалитативна или квантитативна основа
при носењето на одлуките.
По проценката на ризиците и нивна оценка, се спроведуваат соодветни мерки за
ублажување, најчесто од зададени служби или лица, во согласност со нивните
должности и одговорност. Мерки за ублажување може да вклучуваат голем број на
алтернативи , вклучувајќи, но не ограничени, модификации на постоечките оперативни
процедури, дообука, измена на програмите за обука, промена на опрема, измена на
стандарди, промена на системи, па се до промена на рути, дестинации, прекин на
операции (повремени или привремено). Дополнителни алтернативи може да вклучуваат
воведување на нови оперативни процедури, програми за обука, технологии или
супервизорски контроли, напредна фаза на мониторинг.

Индекс на ризик
опис

Одговорност за одлука за
Толеранцијата и прифатливост

Период на
излестување

ЕКСТРЕМНО

Веднаш
Безбедносна телеранција потребна –
Одговорно лице за СМС,
(Извештај за
Оперативни ризици, одговорно лице безбедност – Air Safety
на одредна засегната служба
Report ASR)

СЕРИОЗНО

Веднаш
Безбедносна телеранција потребна –
Одговорно лице за СМС,
(Извештај за
Оперативни ризици, одговорно лице безбедност – Air Safety
на одредна засегната служба
Report ASR)

88

Безбедносна телеранција – потребна
ВИСОКО

Проценка од Одговорно лице за SMS
Безбедносна телеранција – потребна

СРЕДНО

Месечно

Месечно

Проценка од Одговорно лице за
СМС

НИСКО

Безбедносна
телеранција
непотребна (прифатлив ризик)

–

Месечно или
квартално

МИНИМЛАНО

Безбедносна
телеранција
непотребна (прифатлив ризик)

–

Месечно или
квартално

Табела 16–Ниво на ризик, одговорност за толерантност и известување

Опис на нивото на
толеранција

Опсег според
матрицата

Ниво на
ризикот

Препорачливи активности

Високо

Директна одлука за
справуавање (престанок на
операции ако е потребно).
Поребна и задолжителни с
мерки за справување и
корективни и превентивни
мерки за намалување на
ризикот

Неприфатливи
(неприфатливизадолжителни
корективни мерки)

6А, 6Б, 6В
5А, 5Б,
4А

За преглед
(треба преглед за
корективни мерки)

5Г, 5Д
4В, 4Г, 4Д
3Б, 3В, 3Г, 3Д
2А,2Б, 2В, 1А

Средно

Потребен преглед и проценка
за потребата од мерки за
намлување или справвуање со
ризикот

Прифатливи
(не е потребна
корективна мерка,
освен ако
спортивно не

1В, 1Г, 1Д
2Г, 2Д
3Г

Ниско

Прифатливи – не се потребни
мерки за сузбивање
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одлучи
раковоството)
Табела 17 - Толерантност според матрицата за ризиците
Ризици со прифатлива категорија – Кога ризикот е прифатлив, не е потребна
активност или мерка. Сепак управувачкиот- раководен тим треба да е запознаен со овие
ризици (треба да се доставу извештај). Тие се користат како можност за континуирано
подобрување.
Ризици кои е потребно да се прегледаат за натамошно корегирање – За овие ризици
е потребен преглед од соодветни раководни лица за ризиците и SMS системот. Ако се
одлучи дека нивото е неприфатливо , потребни се корективни мерки и активности.
Овие ризици и корективни мерки треба да се мониотираат за соодветно и правилно
извршување на мерките.
Ризици со неприфатлива категорија – Овие ризици се неприфатливи и потребни се
соодветни мерки и активности за справување и управвуање со овие ризици со цел да се
намали или отстрани ризикот.

Во процесот на одлучувањето за прифатливоста и за потребните корективни мерки,
може да постојат 2 методи:
1. Инвидуален – кога одлуката ја носи едно лице, најчесто раководно лице за SMS
или за Оперативните ризици
2. Корпоративен или интегриран метод – одлуката ја носи соодветно тело на
воздушниот превозник, најчесто борд или комитет.
На сликата подолу се претставени телата кои можат да се воспостават кај
организациите при интегриран метод на носење на одлуки. Ограничување постои
доколку се работи за помала организација – недостиг на ресурси. Во тој случај или
доколку се воспостави индивидуалниот метод, одлучувањето го врши одговорниот за
SMS системот, назначен раководител за управвуање со ризици или друго назначено
лице.
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Корегирање и справување со ризиците

Безбедносен Борд - Safety Board
Безбедносен комитет - Safety Comittee
Работни Групи - Action Group(s)

Сооветни засегнати служби - Reflected
departments
Слика 20 – Систем за корегирање и справување со ризиците
Кај индивидуалните методи на носење на одлуките недостаток може да биде
несоодветен професионален кадар или недостаток на потребни познавања и искуство
со некои обласи (пример: одлучувачот е лице без оперативно искуство, одлучувачот е
летечки персонал кој не е запознаен со управувачки или комерцијани стратешки цели,
и сл.).
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Слика 21 – Заштитни и одбрамбени мерки на системот за УОР

5.10

Мониторирање на корективните мерки

Континуиран преглед и мониторинг е клучен за да се осигура реализација на
стратегиите и корективните планови, функциналноста и да се обезбедни континуирано
подобрување на системот. Сите забележани закани, ризици и активности поврзани со
нивното корегирање треба да бидат забележани, ризиците и заканите да се
комуницирани и дистрибуирани до соодветните одговорни лица и служжби, да бидат
соодветно евалуирани и да бидат дефиирари одговорностите во системот. Факторите
кои влијаат врз веројатноста и последиците може да влијаат на соодветниот пристап и
проценка, како и применетите корективни мерки и активности за намалување и
сузбивање на заканите и ризиците. Затоа е од суштинско значење процесот за
управување со ризици да биде континуиран и пратен- мониториран.
Од поглед на систем за квалитет, овие процеси, документација и белешки треба да се
проверуваат за да се обезбеди нивна функционалност и подобрување.
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5.11

Документирање и бележење

Секој процес според регулативата и стандардите треба да се запамти и соодветно да се
регистрира и документира. Не само извештаите туку целиот проецес на управување со
ризиците и заканите кај воздухопловнтие превозници треба да виде одреден и
документиран и запазен соодветно. На слиаката подолу е опишан и дефинирано каде и
што се известува, безлежи и наоѓа.

Слика 22 – Опис на документирањето на системот за УОР
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5.12

Употреба и примена на резултатите од анализата на ризиците

Доктрината на безбедност во воздухопловството во последниве години со развојот на
воздухопловството е променета од традиционална реактивна, во модерна која е
рекативна и проактивна. Во контекст на организациската поставеност и
функционалност од традиционално неколкуте главни и релативно посебно дефинирани
и функционални делови каде е опфатено анализирањето и управвуањето со ризици, во
модерно корпоративен пристап на организирање и функционирање. Со развојот на
воздухопловството несреќите статистички се се помалку, бидејќи воспоставениот
превентивен пристап ја намaлува или спречува нивната појава. Ефектите од ваквиот
пристап се намлен број на незгодите и несреќи, посебно на оние каде главен фактор е
човекот или технологијата.
Сето тоа не значи дека нема простор и можност за напредок и подобрување или дека
веќе е постигнат најсовршениот модел. Современиот SMS модел вклучува напредна
теорија за системите и напредна пракса која ги намaлува и проактивно ги минимизира
безбедносните настани или пропусти. Така може да се извлече следниот заклучок:
состојба во која ризиците за причинување загуба или штета на луѓе и сопственост е
намалена, и управувана на ниво или под прифатливо ниво, преку континуиран процес
на препознавање на закани и управување со ризици. Заканите пак се:состојби или
околности кои можат да доведат до физички повреди, штета, а ризикот е последица
на заканите мерена преку веројатност и серизност на појавата.

5.13
Воспоставување на елементите на моделот во управувањето со
ризиците на системот за квалитет и програмата за ревизии на летовите
5.13.1 Прва фаза – Податоци за летот
 Детали за летот (дата, број на лет, марш-рута, тип на воздухоплов,
регистрација)

N
o.
1
2
3
4
5

Date
(DDMM
MYYYY
)

Rou
te

Flt
No.

A/C
reg.

Sub Area (Subject)
Pilot Issues
Crew Issues
Other Department
Issues
Crew Observations and
Remarks
Human Factors

Additional Feedback
Title
SOP Non-compliance
Poor Communication &
Support

Табела 18 - Податоци за летот
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Actual
outcome
:
WHAT
HAPPEN
ED?

 Области
Програмата за надгледување и ревизија гентерално треба да се остварува преку
предефинирани области. Овие области треба да се дефинирани и одредени според
обемот на компанијата, активностите, статистички податоци, претходни искуства,
поделба врз основа на прцесите и покриеноста од разните служби. Програмата треба да
ги идентификува проактивно областите, а кои во генерална подлеба можат да се
одредат преку следните:
Група 1 – Задолжителни
А. Припрема за летовите:
- лични документи
- транспорт
- припрема за летовите со метеоролошки податоци
- припрема на летовите со Навигациски планови
- припрема на летовите со информации за аеордормите и рутите (NOTAM)
- останата документација и прирачници
- ETOPs процедури (ако се потребни)
- брифинг со соодветните лица/служби (пиотски, со кабиски екипаж, со
планети на летовите и т.н. диспечери)
Б. Подготовка на воздухопловот
- подготовка со посадите
- проверка на кабината на воздухопловот (пилотска и патничка)
- проверка на надворежната состојба на воздхуоловот
- проверка на багажниот простор
- проверка на техничката исправност на воздухопловот (со соодветниот
инжинерски персонал)
- проверка на документацијата и внесување на соодветните податоци
- проверка на состојбата со гориво и потребен дотур на гориво
- проверка на ФМС дата базатаи внесување на податоци за летот
- проверка на соодветни навигациски карти и навигациски уреди
- проверка за тежините и перформансите за летот и на аеродромите
(полетување, слетување и алтернативни)
- проверка на стандардни и вондредни процедури (вклучувајќи навигациски
карти, навигациски уреди, рељеф, време, оперативни ограничувања и
перформанси)
В. Почеток и извршување на летот
- брифинг пред полетување (pre-taxi and pre take-off briefing)
- обезбедување на безбедна летачка кабина (sterile flight deck)
- старт и одделување од терминалната зграда (start and push-back)
- рулање (Taxi)
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-

полетување и достигнување одредена висина (Take-Off and Climb)
крстарење (cruise)
спуштање и приод (descent and approach)
слетување (landing)
рулање и паркирање (taxi and parking)
континуирано пратење на фрекфенциите
редовна и исправна комуникација со конторлата на летање (висина, позиција,
промана на нивото на летот, брзина, број на лет и слично)
пратење на врменската состојба, перформанси, потрошувачка на гориво,
навигација, висина на лет, терен итн.
комуникација со кабиски пероснал
известувања на патниците
т.н. „стабилизиран“ приод (stabilized approach)
пратење и потврда на земските и информативните ситеми (АTIS)

Г. Активности после летот
- обезбедување на безбедноссните зони околу воздухопловот
- обезбедување соодветен земски и технички персонал околу воздухоловот
- безбедносна проверка после летот (после излегувањето на патниците)
- заведување на летот и потребни извештаи од летот
- организирање на потребни активности за опслуга (ако е потребно и
одржување) на воздухопловот
- транспорт (доколку има) на посадата
Задолжителните се одредени и се соред Стандардните Оперативни Процедури на
компаниите, каде летачкиот персонал се очекува да е усогласен и да ги извсшува
своите обврски и работни задачи во согласност на нив. Секако дека неможе да бидат
земени во предвит сите процедури или сите детали на поедините процедури. Од друга
страна и несмее да бидат задолжително и редовно надгелдувани процедурите кои се
поврзани со линиската обука и со редовните проверки за обученоста и оспособеноста
на летачкиот персонал. Затоа е важно, но и клучно задолжителните забелешки да се
предодредени по потребите на системот, во согласност со нивното ниво на можна
закана или ризик, како и од забележаните (или историски) претходни забелешки или
нови забелешани пропусти, со цел да се провери и мониторира актуелната
усогласеност и дали постојат закани и ризици во дадениот момент или период на
рзгледување. По потреба значи, задолшителните можат да се додадат на редовните
набљудувања доколку има потреба или да се изостават доколку се преземени
соодветни мерки, доколку ризиците или причината на ризиците е отстранета, доколку
операциите се откажани или трендот покажува период без пријавени ризици и закани.
Група 2 – Незадолжителни и дополнителни
Активности и забелешки пред летот, во тек на летот, после летот и во однос со
окoлнителните објекти и поврзани активности (контрола на летање, земски активности
околу воздухоплвот). Овие забелешки се незадолжителни за разлика од претходните,
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но сепак по своето значење можат да се поврзани и според стандардните процедури а
кои влијаат на безбедноста, оперативните и комерцијалните цели.
1.
-

Летање и летачки активности (флота)
Комуникација
Стандардни процедури
Податоци за летот, аеродомите, рутите
Книга (Бележник) за Техничката исправност на воздухопловот
Книга (Бележник) за Техничката исправност на кабината
ЕФБ (Electronic Flight Bag)
Пристап до воздухопловот
Друго

2.
-

Контрола на летање
Општа комуникација, Дисциплина и Стандарди
Стандарди од КЛ
Усогласеност со инструкции на КЛ
Проблеми со Фрекфенција
Конфликтни ситуации

3.
-

Навигација
Документација
Електронска подршка (ЕФБ)
Грешка на летачки персонал
Грешка на давател на услуга (КЛ)
Грешки при оперативно планираање на летовире и рути
Друго

4.
-

Документација и навигациски карти
Документација на воздухоплов (задолжителна)
Документација за летот
Празни формлари и дополнителна документација
Проверка на Чеклистите
Оперативни прирачници (ОМ)
Оперативни прирачници за летање (ФКОМ)
Листи за проверка од обезбедувањето
Документација за аеродромите
Останата документација

5.
-

Безбедност (на летовите и воздухопловите)
Воздухопловни системи
Време и метеорологија
Техничка и опрема
Техничка исправност и проблеми
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-

Стандардни процедури
Аеродроми и аеродомски објекти
Птици и животни на патеките
Патничка кабина
Товар и багаж
Опслуга на воздухоплов
Комуникација
Нестандардни процедури
Управвуање во нестандардни услови
Медицински, здравствени проблеми и замор
Патници
Обезбедување

6.
-

Управување со човечки ресурси
Грешки на летачкиот персонал
Грешки на кабинскиот персонал
Грешки на друг преостнат персонал
Комуникација
Човечки фактори
Свесност и лидерство

7.
-

Одржување на воздухоплови
Комуникација
Процедури за одржување
Авионска опрема
Авионски системи
Технички публикации
Земска опрема и алати
Друго

8.
-

Испраќање и пратење на летовите (Диспеч-оперативна контрола)
Документација за летовите
Припрема на летовите
Оперативен план за летање
Документација за товарење и баланс на воздухопловот
Брифинг (запознавање на летачкиот персонал)
Останато

9.
-

Аеродромска платформа и површини
Безбедносна зона
Обезбедување
Маневарски површини
Објекти
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-

Подршка на платформа
Платформа и маневарски површини
Недозволени објекти
Опрема на платформа
Обележување и насоки
Останато

10. Аеродроми
- Даватели на земски услуги и опслужување
- Обезбедувње
- Земски персонал
- Храна и напитоци
- Сместување
- Превоз
- Посади
- Агенти и помошен персонал
11. Планирање и транспорт на посади
- Замор
- Планирање
- Доаѓање на работно место
- Промени (ненадејни и непланирани)
- Електронски систем
- Нарушувања на сообраќајот
12. Обезбедување
- Обезбедување на посадите
- Обезбедување на воздухоплов
- Обезбедување на околината
- Пристап до воздухоплов и закани
- Посебни безбедности ситуации (киднапирање, упад, бомба и сл)
13. Опслужување на воздухолови, патници и товар
- Патници
- Документација за товар НОТОС
- Товарење на воздухоплов
- Товарење на товар и опасни материи
14. Зимско опслужување на воздухоплови (одмрзнување и превенција од
замрзнување)
- Грешки во процедурите
- Грешки во комуникација
- Грешки од давателот на услуги
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-

Грешки од посадата

15. Останато
5.13.2 Втора фаза - Бариери и контролни крутериуми
Втора фаза - За да се воспостави систем кој ќе ги исклучува максимално можностите за
субјективнот и пристрасност или да се спречи преувеличување од една страна или
занемарување од друга страна при иницијлната проценка на ризикот или заканата,
треба да се воспостават критериуми кои ќе служат како бариери и контролен
механизам. За таа цел треба при идентификацијата на заканата или ризикот да се
одредат следните карактееристики:
А) Текстуален опис на настанот
Б) Класификација на забележаното (природа на забележаното)
- настан
- потенцијална закана/настан
В) Причина
- документација
- човечки фактори и CRM
- стандардни оперативни процедури / процедури
- опрема
- системи
Г) Резултат
- очекувани последици на настанот/грешката
- можност за подобрување
Д) Најверијатна сериозност на забележаното (задавање на иницијално ниво на
сериозност)
- катастрофално
- заканувачко
- голема
- мала
- занемарлива
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Root Cause

Documentation
CRM/HF
SOP/Procedures
Automation
(Systems)
Equipment

Condition

Event
Potential
occurrence

With Possible Outcome or
Opportunity for
Improvement?
Imminent Consequence of
the event

Most credible
possible severity
(reassigned)
Catastrophic
Loss of >3 lives or ac
loss

Opportunity for Improvement Hazardous
Major
Minor
Negligible

Табела19 - Бариери и контролни критериуми
Гореспоменатите карактеристики на настанот или забележаниот можен настан се
важни при идентификацијата за иницијалната класификација на појавата. Описот
според наведената методологија овозможува спречување на субјективно прикажување
на појавата, но и дава важни податоци за настанот. Имено, доколку постои само избор
на појава од листа (checklist) или текстуален опис, постојат недостатоци за анализа и
проценка, значи идентификацијата е некомплетна. Главни недостатоци се нецелосност
за идентификацијата при користењето на избор од листа и различните нивоа на
изразување при текстуалниот опис. Доколку постои и комбинација на двете,
идентификацијата сепак е нецелосна и може да биде субјектива. Во тие случаи има
потреба од дополнителни податоци и излештаи од екипажот или известувачот.
5.13.3. Трета фаза – Иницијална проценка на ризикот
Оваа фаза служи за понатамошна анлиза и процена на заканите и ризиците, односно
откако ќе биде примен-известен ризикот, користејќи ги методите на анализа, трендовно
и историско спредување и проценка, ризикот се инцијално се класифицира за
понатаможно известување до соодветните служби или одговорни лица. Овој чекор е
важен како контролна точка на системот каде ќе биде зададено иницијаното ниво на
известениот или забележан ризик. Важноста понатака е што спречува ризикот да не
биде изоставен во однос на излестувањето до други соодветни служби, пример,
доколку еден настан е поврзан со безбедноста, летачката оператива на флотата и
системите за планирње и подшка на летовите, тогаш е вашно овој настан да биде
излестен до сите овие служби- одговорни лица. Од друга страна еден настан може да
има различна класификација на ризикот или потреба за корективна мерка, во зависност
од службата. Друг важен елемент е што овие излештаи од летовите се само дел од
влезните информации во системот на проценка на ризикот во различните служби.
Имено, во службата за безбедност една забележана појава од летовите е една од
повеќето влезни податоци, додека во системот за планирање и подршка на летовите е
една од помалкуте влезни информации. Првиот систем за безбедноста користи извори
ид разни процеси, извештаи од екипажите, од дата-базата и податоците за летовите,
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статистика од индустријата, податоци од тренинг програмите и проверката на екипажот
во склоп на линиските рповерки, додека другиот систем само од известувањата од
екипажите и линиските ревизии.
Бидејќи природата и околносите можат да бидат различни, неможе да се воспотави
систем кој автоматски ќе препознава каде извештајот од настанот да биде испратен.
Затоа треба да се воспостави овој клучен елемент кој ќе биде функција на одговорни
лица со соодветно познавање во процесите, идентификацијата, класификацијата и
управувањето со ризиците. Иницијалната проценка е контролен процес, но и заштитна
алатка на системот. После оваа фаза, ризиците се доставуваат- излестуваат понатака во
системот на назначените служби или одговорни лица.
Иницијалната проценка треба да ги има следните чекори:
А) Веројатност
- Сигурно/Често
- Скоро сигурно
- Повремено
- Ретко/Скоро неможно
- Неверојатно /Екстремно неможно
Б) Пре-проценка за тежината на ризикот (според матрицата за сериозносттежнина) и евалуирано според податоците од бариерите и според историските
податоци.
- Висок ризик
- Среден ризик
- Низок ризик
В) да се забележи на кои делови од системот е известено/испратен ризикот.
Initial Risk Assesment (projected)
What is the probability
(reported)

Existing Risk Category Index
(auto-calculates from sev &
prob)

Frequent

High

Occasional

Medium

Remote

Low

Reported to

Improbable
Extremely Improbable
Табела 20 – Иницијална проценка на ризикот
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5.13.4 Четврта фаза – корективни и превентивни мерки и активности
Оваа фаза се состои од пре-проценка на ризикот и евалуација на последиците во
подсистемите – службите и извршување на корективни и/или превентивни мерки и
активности со цел намалување на ризикот или спречување на негова повторна појава.
Најчесто за оваа фаза е одговорно раководното лице на службата или назначено лице,
доколку е така решено/регулирано во системот и поставеноста кај превозникот.
Штом ќе бидат извршени активностите и мерките, се известуваат останатите служби,
посебно системите за квалитет и безбедност. Понатака тоа е цел на мониторинг и
проверка за потврдување на ефективноста и функционалноста на системот.

Re-evaluated Severity

Re-Evaluated
Risk Category
Index

What is the
likelihood

Catastrophic
Loss of >3 lives or ac loss Frequent

High

Hazardous

Occasional

Medium

Major

Remote

Low

Minor

Improbable

Negligible

Extremely Improbable

Corrective/Prevntative
Action (Mitigation)

Табела 21– Корективни и превентивни мерки и активности
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Извештаи

Ревизии и Инспекции

ДАТАБАЗА

Повратни информации

Анализа и
Евалуација
на
податоците

Извршен извештај /
извештаи за комитет или
борд

Безбедносни –
Висок Ризик

Ризици со ниско
ниво

Систем за Безбедност
(СМС)
Анализаза причините
Истраги
Евалуација
Потребни корективни мерки

Одговорни служби
Активности за
справување / намалување
на ризиците

Мониторинг

Слика 23 - Функционален приказ на процесот низ фазите на моделот

Во прилогот на трудот е пркажан пример за софтверско решение кое е функционално
воспоставено според дадениот модел опишан погоре.
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5.14

Предности на моделот и резултати

Прикажаниот модел има повеќе предности кои се и главните карактеристики кои го
опишуваат, прикажани во погорните заглавија. Имено, моделот или системот
дефиниран на овој начин има интегрирачки пристап а во исто време е применлив за
оргазнизациски системи на воздушни проевозници со различен обем на операции и
големина. Од друга страна ги дефинира можните области, што друг модел ги нема или
ги нема дефинирано во исто време во оперативен и безбедносен аспект. Пристапот е
посебно предизвик, бидејќи евалуацијата и задавањето на вредностите може да биде
различно од безбедносен и од оперативен пристап. Овој модел за таа цел налага
примана на 6 х 5 матрица, со што прилагодливоста и опфатноста на системот е по
загарантирана и поуспешна. Следна предност е дека ги интегрира повеќето регулирани
и задолжителни системи и препорачливи системи како што е ЛОСА. Покрај тоа во
суштина се базира на принципите на менаџирање (управување и раководење) со
ризиците, што некои модели го немаат во пракса. Овој пристап на фукционирање на
моделот дава можност за реално бележење на податоците од нормалното линиско
оперирање на превозникот.
Несомнено, од сето спомнато и од запазените принципи на СМС, овој модел ја гради
интегираната култура на повисоко ниво и ја подобрува постоечката колтура и свест за
безбеднсота, ризиците и корпоративнитот рабтоење. Со тоа обезбедува побезбедно
оперирање и одржливост на системот.
Резултати од приментата на моделот за управување со ризици во ревизиите на системот
за квалитет, со посебен осврт на ревизиите и надгледувањата од летовите. Резултатите
од Овој модел е многу важен во проактивниот и предиктивниот аспект на SMS
системот на воздушните превозници.

5.15
Интегрирање на системот за управување со ризиците со системите и
подсистемите кај воздушните превозници – интегриран систем на
раководење
Интегрираните управувачки системи се бенефит за организацијата. Соодветно
поставената и функционална комуникација е клучна, соодветна култура на високо ниво
и секогаш во развој се фундамнеталните потреби за успех. Во принцип за да се
интегрира системот важни се сите елементи, од организациските, управвуачките до
извршните служби и нивните активности, на крај до самите извршители на
должностите.
При дефинириањето и изработката на моделот, еден од предизвиците беше да се
изработи системски приод, кој потоа лесно ќе биде или е интегриран во управувачките
системи на комапниите. Различните организациски поставени компании имаат
различни системи и приоди за управување. Некои интегриран пристап, додека други
самостојни системи. Затоа според потребата овој модел е поставен како дел од
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системот за квалитет, но како дел од единствен инегриран SMS систем или само на
систем за безбедност или само на системот од летачката оператива.
Ефективно поставен интегриран систем (вклучувајќи го SMS ситемот) придонесува во
успешното водење и опстојување на воздухопловната дејност на превозниците.
Интегрирајќи ги системите за безбедност, квалитет и управување со ризици, дава
ефективен и бенифиции за компанијата и ресурсите во неа. Елементите кои
придонесуваат во системите на сите нивоа и треба да се опфатени од сите чинители во
компаниите се пред се следните: поставување на стратешки и оперативни цели,
политики, процедури, дефинирање на одговорностите и должностите, известувањето и
комуникацијата, идентификацијаи минимизаирaње на ризиците, одржување на
соодветна документација, континуирано подобрување на работата и работните
стандарди, мониторирањето, проценувањето и соодветното третирање/корегирање.

5.16

Примена на резултатите од истражувањето

Концептуално, со овој научен труд се дефинираат и опишуваат основните
принципи за интегрирање на податоците од различните оперативни процеси наведени
во предметот на истражувањето во единствен (корпоративен) модел за управување со
оперативните ризици. Воспоставувањето на единствен (корпоративен) систем во
организацијата овозможува поефективно и навремено спречување на појавите на
пропусти и грешки од различна природа кои претставуваат закани и ризици за
превозниците.
Прикажаниот модел на интегрирање, не само што го подобрува квалитетот на
пристапот за управување со ризиците, туку дава подобра соработка меѓу деловите на
организацијата и со надворешните соработници и даватели на услуги на воздушните
превозници.Исто така дава насоки за пристап со единствен принцип на управување со
ризиците користејќи исти принципи и исти методи од повеќето служби – елементи во
организацијата на воздушниот превозник.Моделот за управување со ризици кај
воздушните превозници вклучува идентификација на ризици, класифицирање,
анализирање и процес на подобрување преку превземање на соодветни превентивни и
корективни мерки и активности.Моделот дава основа за интегрирање со процесите од
другите функционални области на воздушните превозници, како што се одржувањето
на воздухоплови, управувањето со финансиски ризици, ризици од комерцијална
природа, ризици од надворешни даватели на услуги на компаниите, земското
одржување, здравје и безбедност на работно место и сличноРезултатите од овој труд се
наменети не само за воздухопловните превозници, туку даваат модел и за други
чинители во воздушниот сообраќај кој е директно или индиректно поврзан со
летачките операции на воздухопловите, како организациите за навигација, одржување
на воздухопловите, произведувачи на опрема и надворешни даватели на услуги.
Примената на концептот на единствен пристап за управувањето со ризици
обезбедува примена на исти критериуми и сообразни процеси, ја подобрува
безбедноста на летањето (реактивно, активно и проактивно), го подобрува квалитетот
на управувањето, соработката меѓу службите, овозможува подобра комуникација и
размена на оперативни информации, назначена одговорност, контрола и управување,
овозможува подготвување на единствен софтверски систем за бележење, прибирање и
анализа на податоци.
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5.17
Натамошни истражувања
Натамошни истражувања кои би се одвивале во насока на дефинирање,
усовршување и примена на подаотците од изграден систем за управвуање со ризиците
можат да се одвиваат во следните правци:

проектен менаџмент од областа на управувањето со ризици

унапредување, подобрување и ревизија на програмите за обука

унапредување и подобрување со прогрмаите за вежби и тестирање на
симулаторите за летање

унапредување на управувањето со ризици создадени од човечките фактори

унапредување на корпоративните пристапи и системи во управување со
системито кај воздушните превозници.

софтверски програми и решенија

интегрирани корпоративни софтверски системи

создавање или подобрување на програми за известување

создавање и усовршување на програмите за мониоторинг врз база на
моделот на ризици за аеродромите, контролата на летање, приодни фази на
лет, опслуга на воздухопловите, одржување на воздухопловите и слично.

5.18

Математичко-емпириски решeнија и модели и нивна примена

Користејќи го овој модел можат да бидат претставени и изработени математичкоемпириски модели за приказ на излезните резултати од анализите на оперативните
ризици. Имено некои воздухопловни оператори користат такви модели кои се коритат
за донесување на одлуки во управувањето со ризиците. Целта е да се презентираат
можни применливи методологии и математички решенија за анализирање на ризици
низ системот на несиметрични податоци од различните процеси во системите.
Моментално нема развиен единствен и општо прифатен математичко-емпириски
систем ни за пресметка ни за претставување на резултатите од системот за анализа на
ризиците.
Недостаток на таков модел е дефинирање на ризикот во нумеричка излезна величина
која може да не се заснова на напредна анакиза користејќи ги одбрамбените податоци и
прашања. Тоа посебно би се извршувало во системи каде не е целосно или детално
изграден истемот. Имено, во систем каде не постојат повеќе–фазно управување со
ризиицте, збирната големина од матриците е резултат само на сериозност и
веројатност. Таков изграден модел може да даде податок кој е вредност без подлабоко
анализирање на ризиците и заканите, што има ндеостаток на анлиза или пропуст на
еден чекор кој е процена или пре-процена од страна на одговорни лица. Практично тоа
е пропуштање на една од одбраните која треба да биде воспоставена во системот.
Резултат од тоа е запоставување или несоодветно идентифициран и процената закана
или ризик.
Според тоа таквиот математичко-емпириски модел има излез ориентиран кон вредност,
а не кон квалитативна проценка и отцена на потенцијаните ризици и последици.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ
Моделот за управување со оперативните ризици кај воздушните превпзници опишан и
претставен во овој магистерски труд претставува склоп на повеќе стандарди и барања
од регулативата, позитивна пракса и искуство и нивни пристап на интегрирање во еден
што применлив систем.
Управувањето со оперативни ризици (УОР) е алатка која овозможува донесување на
одлуки кои помагаат системски да се идентификуваат ризиците, можните придобивки
за подобрување на процесите и да се одредат најдобрите корективни мерки и акции.
Изготвениот модел е практично применлив од мали до поголеми компании и има за цел
да вклучи не поголем број на елементи, туку на најважните елементи и нивнa
соодветна идентификација, класификација, анализа и соодветно реагирање и
корегирање на заканите, но и спречување на повторната појавата на грешки.
Истовремено, претставува насока за имплементирање на систем кој има интегриран
пристап при управување со ризици во склоп на воздушните превозници. Моделот
овозможува воспоставување на усогласен процес во организацијата кој ги опфaќа
најважните делови на системот кај превозниците, од излештаите, ревизиите,
известувањата и потребната програма за ревизии од активното летање.
Моделот на УОР овозможува соодветна усогласност со обемот на операции,
активности според обемот на операциите, со регулативата и стандардите, со цел
постигнување ефикасност и ефективност на процесите за правилно идентифицирање и
управување со ризици и заканите.
Предноста на овој модел се критериуми кои ги користи за целокупност и ефикасност,
од управувачкиот пристап, целосност и интегрираност од организацискиот пристап,
усогласеност со ICAO регулативата за СМС, IATA (ИОСА) и LOSA стандардите од
системот за квалитет и безбедност. Во однос на приментата пракса и избегнување на
комплексност, сложеност и пристрасност, овој модел користи методологија и алатки
кои ги отстрануваат овие ограничувања.
Во суштина според регулативата, секој воздушен превозник е задолжен да има систем
за управвуање со ризици (ICAO и СМС). Превозниците се задожени да имаат систем за
мерење и набљудување на оперативните закани и ризици, што е стандарди оперативна
практика од IATA (ИОСА), а тоа е во согласност и со LOSA програмата која ја предлага
ИКАО, но не е задолжителна. LOSA од друга страна не можат да си ја дозволат сите
превозници од комплесност и финансики причини и има недостатоци опишани погоре.
Како добра пракса и менаџерски пристап, раководствата на некои компаии одат
понатака во воспоставување покомплексни системи кои често се одлика на помоќните
компании. Овие системи во пракса имаат управвуање со ризиците кое не е сообразно
или не е воспоставено на исто ниво.
Моделот опишан тука ги вклучува и интегрира сите критериуми и барања во едоставен
и општо применлив систем за превозници со различна големина и обем на операции.
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ПРИЛОГ 1. –ПРИКАЗ НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИТЕ НА МОДЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ

Прилог 1.1 – Приказ од софтверскиот систем со опис на влезните податоци и избор на области и под-области (идентификација на
ризивите и заканите)
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Прилог 1.2 – Приказ од софтверскиот систем со осврт на податоците за летовите со бариерите

13

ПРИЛОГ 2. –АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА РИЗИЦИ
Со цел да се соберат информации и влезни податоци за подготовката и оправданоста ма магистерскиот труд, изработена е Анкета и
Анализа на собраните квантитативни податоци и и нформации. Анкетините прашалници и анализата на добиените податоци од нив се
вредни за опис и детерминирање на системи, за евалуација, за повратни информации и пропусти на системите.
За издржаноста и потребата, за актулните системи и примената на уоравувањето со ризици е подготвен прашалник кој ги опфаќа
општите информации за системите и управвуањето на ризици, до структурата на УОР кај воздушните превозници. Прашалникот
опфаќа серија од прашања во неколку области за идентификација на актуелни системи за идентификација на ризици и практичните
имплементирани процеси. Структурата на испрашуваните лица дава податоци за нивото и во кое ниво какво е познавањето,
имплементираноста, нивото на развој, целите, ефективноста, преглед и идентификација на слабости и силни страни.
Квантитавните анкетни истражувања собираат и обезбедуваат важни информации во цел на истражувањето. Методологијата е
поставена да им даде на испитаниците можност да дадат свое видување на ситеите и информации за постојните системи. Во контекст
на ово труд, прашалникот има прашања за опстата култура и познавање на ризиците. При вршењето на истражувањето земенени се
податоци од репрезентативен број од преку 40 испитаници, најчесто поврзани со воздушниот сообраќај, вработени во различни
области и на различни нивоа од превозниците. Податоците и информацииите се собираат и анализираат преку различни статистички
техники по одредени области. Резултатите од ова истражување се прикажани во тебелите и графиконите подолу.
Резултатите од анкетата ќе бидат прикажани во одбраната и презентацијата на трудот.
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