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Апстракт

Човечките активности за унапредување на условите за живот и работа ја нарушија
еколошката рамнотежа, односно взаемната и хармонична поврзаност и зависност на
човечкото битие и неговото природно опкружување. Современото опшество се нарекува
уште и “ризично опшество”, затоа што со напредокот на новите технологии зголемен е и
бројот на штетности, ризици и можни опасности по безбедноста и здравјето на човекот.
Додека пак, еколошката рамнотежа во денешната планетарна констелација доведена е во
таква состојба што постои закана по основните ресурси неопходни за одржување на животот
и фунционирање на човекот.
Со цел ризикот да се анализира и квантифицира потребно е стекнување на неопходни
знаења и искуства за самостојно вршење на процена на ризик на работното место и во
работната околина, како и идентификација и вреднување на аспекти и влијанија на
животната средина, а тоа се постигнува со познавање на основните поими со базични
процедури и методологија за спроведување и процена на ризик и користење на домашни
законски и правни акти и упатства, меѓународно признатите стандарди ISO 14001 и OHSAS
18000, како и основни обрасци и матрици за процена на ризик.
Со користење на FMEA анализата во магистерскиот труд ќе биде претставена и
развиена методологија за процена на ризици, со цел постигнување на систем и процедура за
имплементација на меѓународно признатите стандарди и почитување на законската
регулатива од полето на безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина во
рамките на една компанија.
Клучни зборови: FMEA анализа, процена на ризик, безбедност и здравје при работа, животна
средина, ISO 14001, OHSAS 18001
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Аbstract

Human activities for improving the conditions of life and work, disrupted the ecological
balance, i.e. correlation and harmonious interaction and interdependence of the human being and
his natural environment. Modern society is often called “risk society”, because the development of
science and technology and its implementation has significantly increase the number of risks and
hazards. While the ecological balance in today's planetary constellation results in such a condition
that there is a threat to basic resources necessary for sustaining life and human functioning.
In order to analyze and quantify risk, it is necessary to obtain knowledge and experience for
risk management and risk assessment procedures and metodologies in the working environment,
and also for the identification and evaluation of aspects and environmental impacts. This is achieved
with knowledge of the basic concepts with basic procedures and methodology for implementation
and assessment of risk and use of domestic regulatory and legal acts and guidelines, internationally
recognized standards ISO 14001 and OHSAS 18000, as well as basic risk assessment model and
risk matrix.
By using FMEA analysis in the thesis will be presented and developed a methodology for
assessing the risks in order to achieve a system and procedure for implementing internationally
recognized standards and compliance with the legislation in the field of health and safety at work
and environmental protection within a company.
Key words: FMEA analysis, risk assessment, health and safety, environmental protection, ISO
14001, OHSAS 18001
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Вовед
Здраво, стабилно и врамнотежено управување со компаниите е извор на успешност и
сигурност. Преку добро осмислен, современ и ефикасен систем за управување и мноштво
други напори, активности и процеси неопходна е систематска промена во перцепцијата за
важноста на безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната средина, како
основен предуслов за одржлив развој на општеството и сите пропратни компоненти. На
кратко кажано, економската и социјална трансформација и глобализацијата треба да се
интегрираат во стратегијата за безбедност и здравје и заштита на животната средина на секое
претпријатие, секоја општествена група, владини и невладини организации и на целата
заедница. Интезивниот развој и примената на науката и технологијата од една страна и
глобалните процеси од друга страна значајно ја променија општата слика за современиот
свет. Безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната средина денес се повеќе
се перцепираат како проблеми од глобален размер, во чие решавање нема, нити може да има
исклучени страни.
Неминовноста за зачувување на човечките животи и животната средина е голема,
земајќи предвид дека секојдневно се појавуваат стандарди кои неминовно треба да се пратат
и достигнат, за да се остане во чекор со современиот свет. Брзиот развој на науката и
технологијата, глобални и интегративни процеси, порастот на различни облици на
вмреженост и меѓузависност во однос на континуираниот раст на спротивност, дисторција и
конфликти на регионални и глобални размери, безбедноста и здравјето при работа и
заштитата на животната средина стануваат услов за опстанок на пазарот.
Новите софистицирани технологии се соочуваат со многу брза и ефективна примена и
имплементација во генерацијата на најразлични слабости во сите сфери на човековата
активност. Денес безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната средина во
производните системи веќе не може да се перцепира како една од функциите во која се
ангажирани релативно мал број на квалификувани луѓе, туку на овие дисциплини треба да
се гледа како посебно важна внатрешна или инхерентна карактеристика на секоја компанија
во чија реализација не би требало да има исклучени. Реално е да се очекува во иднина, што
побрз, и што поекспоненцијален раст на промените и достигнувањата во науката и
технологијата и нивна широка примена во најразлични области. Но исто така треба да се
очекува и драстичен пораст на бројот, најразлични облици, опасности и ризици во сите
подрачја на човековата активност, што уште поважно и недвосмислено ќе ги истакнуваат
проблемите поврзани со безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната
средина. Тоа секако не се само предвидувања туку реална опасност и закана со кои ќе се
соочи современото опшество во однос на пронаоѓање на покомплексни, поодговорни,
поефикасни и поуспешни решенија на проблемите со безбедност при здравје и заштита на
животната средина.
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Во првиот дел на магистерскиот труд ќе биде опфатена улогата и значењето на
безбедноста и здравјето при работа и заштита на животната средина во денешната современа
компанија. Заштитата на безбедноста и здравјето на вработените се смета дека е важен
сегмент од управувањето со деловните субјекти. На секоја компанија и се потребни здрави
работници и работници кои се задоволни од начинот на кој се остваруваат мерките за
заштита на нивното здравје. Во овој дел ќе биде претставено и значењето на заштитата и
унапредувањето на животната средина од аспект на заштита на опшеството во кое сите
живееме. Кога се зборува за конкурентноста и елементите на работната етика, сите развиени
пазари бараат од претпријатијата од земјите во транзиција, да поседуваат најмалку еден, а
често пати и повеќе сертификати за применети стандарди во областа на менаџментот (систем
за управување со квалитет, систем за заштита на животна средина, систем за управување со
здравје и безбедност при работа и.т.н). Во вториот дел ќе бидат презентирани
меѓународните признати стандарди за заштита на животната средина и безбедноста и
здравјето при работа, ISO 14001 и OHSAS 18001. Третиот дел ќе ги опфати пристапите за
интеграцијата на стандардите и нивната компатибилност и заеднички елементи при
развивање на интегриран менаџмент систем.
Во четвртиот дел ќе се изврши преглед и анализа на Законот за безбедност и здравје при
работа на Република Македонија, неговата основна цел и примена во деловните субјекти.
Според овој актуелен закон јасно се прецизирани обврските на работодавачите, на
работниците и на Стручното лице за безбедност и здравје при работа. Во овој дел ќе биде
презентиран и Законот за животна средина. Со овој закон се уредуваат правата и
должностите на Република Македонија, правата и должностите на правните и на физичките
лица, во обезбедувањето услови за заштита и унапредување на животната средина, поради
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.
Според ISO терминологијата ризикот е “комбинација на веројатноста за појава на некој
настан и неговата последица”. Во петтиот дел ќе биде прикажана анализата на потенцијални
ризици и ефекти од истите eng. Failure Modes and Effects Analysis FMEA, како алатка при
интегрирање на систем за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина.
Во шестиот дел од магистерскиот труд ќе биде прикажана методологија за идентикација,
процена и справување со ризици и опасности за работното место, како и идентификација и
вреднување на аспекти и влијанија врз животната средина. Врз основа на прикажаната
методологија, понатаму е изработен практичен пример на FMEA анализа за идентификација
на ризици и опасности во работната средина и идентификација на аспекти и влијанија на
животната средина. Со квантитативна проценка ќе бидат изразени ризиците на работното
место и влијанијата на животната средина и ќе се определат мерките за отстранување
односно намалување на опасностите и штетностите. На крајот ќе бидат изнесени заклучните
согледувања до кои ќе се дојде во научно истражувачкиот процес, врз основа на кои ќе бидат
дадени соодветни препораки со цел подобрување на состојбите во областа на безбедноста и
здравјето при работа и заштитата на животната средина.
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1. Значење и улога на безбедноста и здравјето при работа и
заштитата на животната средина во рамките на организацијата
1.1.

Поим и значење на безбедноста и здравјето при работа

Денес критериумите на глобална конкурентност се базираат на квалитет на производот
и/или услугата и во себе содржат априорни и неспорни барања на заштита на животната
средина, како и за безбедноста и здравјето при работа.
Безбедноста и здравјето при работа подразбира создавање на услови за работа, во кои се
преземаат мерки и активности, со цел заштита на животот и здравјето на вработените и
другите лица кои на тоа имаат право1.
Имајќи во предвид дека безбедноста и здравјето е една во базните потреби на
вработените и воедно на целокупното опшество, и не е можно систематско и успешно
решавање на ниту еден друг проблем на човекот, социјалната група или опшеството. Според
тоа се утврдува дека проблемите поврзани со безбедноста и здравјето се темел, ако не и
најзначен проблем на современото опшество. Така, безбедноста и здравјето при работа
претставува комплексна интердисциплинарна област која се развива се повеќе и го добива
заслуженото значење на локално, државно ниво и на глобално ниво, и се состои од голем
број на организациски и спроведбени мерки кои имаат за цел да ги елиминираат опасностите
на човековото здравје во работната средина. Важно е да се истакне дека безбедноста на
работа не се однесува само на спречување на појава на повреди и/или професионални
болести на работниците на работното место, исто така подразбира целокупен организиран
систем, како и неговото континуирано подобрување.
Неминовна е суштинска промена на перцепцијата на значењето на безбедноста и здравјето
при работа и заштитата на животната средина во стекнување на неопходна конкурентска
предност на секој производ, услуга или деловен субјект, истовремено почитувајќи ги
темелните вредности, начела и критериуми за постојано подобрување на глобалниот пазар и
општествено одговорен бизнис. Систематско зголемување на организациската култура преку
сите форми и нивоа на едукација, како и широкиот спектар на превентивни активности и
процеси, можно е значително да ја намалат веројатноста за појава на инциденти и закани по
безбедноста и здравјето на вработените, и да се спречи појава на човечки жртви и значајни
материјални загуби. Наместо ширење на страв од потенцијални ризици и закани, потребен е
системски, составен, холистички пристап во безбедноста и здравјето во сите сегменти на
човековата активност.

1
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Човечките, опшествените и економските трошоци кои произлегуваат од несреќите и
повредите при работа и професионалните заболувања и главните индустриски катастрофи
долго време претставуваат причина за загриженост на сите нивоа од ниво на индивидуално
работно место до национално и меѓународно ниво. Во текот на годините постојано се
развиваат и применуваат мерки и стратегии изготвени со цел да ги спречат, контролираат,
намалат или елиминираат опасностите и ризиците при работа за да се држи чекор со
технолошките и економските промени. Сепак покрај постојаните иако бавни подобрувања
несреќите при работа и професионалните заболувања сеуште се премногу чести и нивните
трошоци во смисла на човечкото страдање и економски товар продолжуваат да бидат
значајни.2
Во интерес на општеството, како и на сите деловни субјекти и на секој поединец е да се
создаде највисоко ниво на безбедност и здравје при работа, за несаканите последици како
што се несреќи, повреди на работа, професионални болести и болести поврзани со работното
место да се сведат до најмала можна мерка. На безбедноста и здравјето и заштитата на
животната средина компаниите треба да влијаат преку низа превентивни мерки и активности
со кои можноста за создавање на опасности и ризици ќе се сведе на најниско можно ниво.
Превенцијата може да биде општа или поединечна. Но и во едниот и во другиот случај мора
да биде во насока на спречување на негативните процеси и појави. При превенција може да
се користат научни, но и искуствени сознанија, како и примена на добри практики за веќе
идентификуваните штетни процеси, со цел да се елиминираат или минимизираат можните
причини за потенцијалните ризици и закани.
Првенствено работната средина мора да биде прилагодена на потребите за реализација на
производот и/или услугата според утврдени барања и услови за продуктивна клима помеѓу
вработените. Согласно со потребите, треба да се врши континуирано прилагодување на
условите за работа со почитување на сите законски одредби за безбедност и здравје при
работа, заштита од повреди, штетни влијанија на органите за слух и вид, загадување,
несоодветна работна микроклима (високи или ниски температури), радијација и сл. Секој
ентитет во работната средина треба да е соодветно означен: седиштето на организацијата,
работни и произвоствени погони, канцеларии, складишта, опрема, простории за
контролирање неусогласености на производи, шкартирани производи, ормари, регистри,
документи и записи и слично. Потребно е континуирано спроведување на мерки кои
обезбедуваат уредност, пријатен амбиент, чистота и расположение на вработените во сите
делови на организацијата.
Денес заштитата при работа има најважна улога во еден успешен производен процес.
Директно или индиректно од квалитетот на заштита при работа зависи и сигурноста и
континуитетот на процесот, со акцент на континуирано следење и подобрување. Во битката
за побезбеден и поздрав живот никој не може да бидат исклучен, и инвестициите за развој

2
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на безбедносната култура мора да содржат обележја и карактеристики кои се
инфраструктурно многу важни за локалната заедница, државата и целото општество.
Со тоа што заштитата при работа претставува, покрај човечка и деловна, воедно и
законска обврска на секој работодавач, потребно е да се олесни разбирањето на важноста на
заштитата при работа и неопходен е систематски пристап во превентивното делување и
поврзување на сите субјекти, кои се носители на одредени обврски и активности на
национално ниво, но и пошироко со меѓународните институции од оваа област. Потребна е
интерактивна соработка помеѓу сите вклучени субјекти за да може да се подобрат работните
услови. Од голема важност во оваа сфера е и улогата на граѓанското општество, кое треба да
даде поддршка во обезбедувањето на имплементација и надгледување на стандардите за
безбедност и здравје при работа во Македонија, а исто така се повеќе треба да комуницира
со институциите и организациите одговорни за стандардите на безбедност и здравје при
работа, како еден вид преносник на барањата и потребите на граѓаните во областа на
безбедноста и здравјето при работа.

1.2.

Поим и значење на заштита на животната средина

Во литературата постојат голем број на дефиниции за поимот животна средина, така
според ISO 14001 стандардот животната средина се дефинира како “опкружување во кое
една организација работи, вклучувајки го воздухот, водата, почвата, природните ресурси,
флората, фауната, луѓето и нивните взаемни односи”. На квалитетот на животната средина
се влијае на начин на кој се користат материјалите, производите и енергијата, како и
производните процеси, производи и услуги кои произлегуваат од тие процеси.
Заштитата на животната средина како активност и преокупација, се јавува како изнуден
одговор на се поистакнатите проблеми, односно современиот глобален феномен на
загадување и деградација на природата. Акумулираните еколошки проблеми секако се една
од клучните обележја на денешната цивилизација. Еколошките проблеми може да се
дефинираат како “промени во животната средина кои настанале како резултат на човечката
активност, кои опшеството ги смета за неприфатливи во однос на општо прифатените
стандарди за животната средина”
“Земјата може да се експлоатира и соголува во текот на пет години, со цел создавање на брз
профит, но со стотина години чување и грижа нема во потполност да се елимира направената
штета”. (Glikson, 1971). Постмодерните трендови на глобализација се карактеризираат со
паралелни процеси на интеграција и дезинтеграција, со зголемени противречености во сите
сфери на опшеството, а посебно во областа на заштита на животната средина. Деградацијата
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на животната средина станува најистакнатиот дел во глобалната криза, при што брзиот
пораст на еколошки проблеми укажува на реална закана на човештвото.
Трошоците наменети за спречување или елиминирање на загадувањето, гледано според
традиционалниот начин на разбирање на компаниите ја зголемуваат цената на производот, а
со тоа ја намалуваат конкурентноста на компанијата на пазарот. Инвестициите за
елиминирање и спречување на загадувањето традиционалистите ги разбираат како
инвестиции во непродуктивни средства, меѓутоа не обрнуваат внимание на фактот дека тие
инвестиции може да донесат значаен технолошки напредок во однос на намалување на
загадувањето. Се сметаше дека новите технологии во моментот не се достапни за секого без
дополнителни трошоци, туку дека е потребен одреден временски период за да се воведе и
имплементира нова технологија во производниот процес. Исто така не се земаа во предвид
придобивките од зголемувањето на продуктивноста преку воведување на иновации во
заштитата на животната средина. Компаниите мораа да ја сменат политиката и начинот на
производство, да направат големи промени во производните процеси, во склад со законската
регулатива, што резултираше со зголемување на трошоците и потенцирање на
традиционалното разбирање на “конфликтот” помеѓу заштитата на животната средина и
економијата.
Последните години се создава притисок на компаниите и потрошувачите, а медиумите
поттикнуваат информираност и свест кај јавноста и законодавството се менува во таа насока.
Законските барања и стандарди за регулирање на односот на компаниите кон животната
средина се повеќе растат, а грижата за животната средина станува темелно прашање на сите
нивоа на управување во компаниите. Се зголемува бројот на приватни компании, установи
и друштва кои водат проактивна политика за заштита на животната средина.
Се построгите законски прописи притисокот на општеството, се поголемите очекувања на
потрошувачите во поглед на еколошки прифатливи производи, доведуваат до тоа да грижата
за животната средина значи и минимизирање на ризикот и штетните ефекти низ
производниот циклус на производот. Имено, улогата на државните органи во заштитата на
животната средина е посебно важна, па нејзина задача е преку своите инспекциски тела
надгледување и преку препораки усмерување на бројните субјекти кои управуваат со
поедини делови или се во интеракција со животната средина. Имено државата како орган е
одговорна за управување со животната средина и може да делува на правните и физичките
субјекти било со законодавна или економска присила, во однос на почитување на законските
правила и норми за зачувување на животната средина.
Со цел да се истакне неопходноста за заштита, зачувување и унапредување на животната
средина за сегашните и идните поколенија, како и промовирање на одржливиот развој, секоја
компанија, заедно со сите свои вработени треба да ги воведе следните принципи за
управување и заштита на животната средина:
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-

-

Идентификација на сите аспекти и влијанија на животната средина и преземање на
соодветни превентивни и корективни мерки за заштита и унапредување на животната
средина;
Почитување на законската регулатива, правни акти и прописи за заштита на
животната средина;
Поттикнување, мотивација и едукација на сите вработени, со цел подобрување на
општата слика на компанијата во грижата за животната средина;
Штедење на природните ресурси, енергија, вода и намалување на количината на
опасен и неопасен отпад.
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2. Меѓународно признати стандарди од областа на безбедност и
здравје при работа и заштита на животната средина
2.1.

Меѓународен стандард за безбедност и здравје при работа OHSAS
18000-2007

Во областа на Безбедност и здравје при работа за стандардизација се користи
стандардот OHSAS 18000, кој е меѓународно призната норма која содржи спецификации за
систем за професионално здравје и безбедност при работа.
Со овој стандард се дефинира организационата структура, активности, планирање,
пракса, процедури и ресурси за развој, примена, имплементација, проверка и одржување на
политиката за безбедност и здравје при работа.
ОНЅАЅ е скратеница од Occupational Health and Safety Assessment Series, и серијата на
OHSAS стандардот ги опфаќа: OHSAS 18001 системи за управување со заштита на здравје и
безбедност на работа кои се настанати од потребата за управување со безбедноста на
работното место и OHSAS 18002:2000 додаток на стандардот и претставува насоки за
примена.
Имено, оваа серија на стандарди е создадена така да биде компатибилна со стандардите за
управување со квалитет ISO 9001 и со стандардот за управување со животна средина ISO
14001 и да ги исполни обврските и соодветното ниво на здравје и безбедност при работа на
ефективен и ефикасен начин. Имено OHSAS стандардот врши проценка на заштитата на
безбедноста и здравјето при работа и определува барања со цел компанијата да ги
контролира своите ризици и да ја подобри својата изведба.
Со имплементација на овој стандард, деловниот субјект стекнува многубројни предности
како, зголемување на довербата и лојалноста кај вработените и заинтересираните страни
уверувајќи дека раководството е насочено кон исполнување на барањата од политиката за
заштита и унапредување на безбедноста и здравјето на вработени. Имено OHSAS стандардот
се однесува на целата организација, не само на процесите за кои постојат законски прописи
или е идентификувано високо ниво на ризик, нагласокот се става првенствено на
превентивни, а не на корективни мерки и концепцијата на OHSAS вклучува процес на
континуирано подобрување.
Со стандардизација деловниот субјект ја зголемува својата спремност благовремено да ја
отстрани опасноста со што повредите на работно место се сведуваат на минимум или се
елиминираат а воедно, како на вработените така и на посетителите им се овозможува заштита
од можни повреди. Целта е да се усогласат работните процеси на деловниот субјект со
законските прописи.
Со систематски пристап на идентификација на опасностите и штетности и управувањето со
ризиците OHSAS 18000 стандардот допринесува за здрава и сигурна работна околина, ги
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намалува несреќите и проблемите со заштита на здравјето и безбедноста на работа, со што
се намалуваат губитоци поврзани со болести и повреди на вработените. Транспарентен и
ефективен процес на заштита и безбедност на вработените на работа помага во
комуникацијата и соработката со надлежните институции. Целта е да се создаде систем на
менаџмент за безбедност на работа поради минимизирање на ризикот за вработените и
другите заинтересирани страни кои се во врска со организацијата и би можеле да бидат
изложени на ризик.
OHSAS 18001 е одлично решение и одговор на порастот на предизвици пред кои стојат
организациите во поглед на зголемениот број на професионални заболувања, повреди на
работното место, боледувања, изгубени работни денови и се построгите законски прописи
во оваа област.
ОНЅАЅ спецификацијата може да ја примени секој деловен субјект, преку следните чекори:

Идентификација и процена на опасности и
ризици согласно законските прописи
Дефинирање на цели на политиката за
безбедност и здравје при работа

Планирање, развој и имплементирање на
систем за заштита на здравјето на вработените
Интерна проверка на страна на раководството
на системот за безбедност и здравје при работа
Сертификација

Како што е прикажано во графичкиот приказ погоре, за сертификација согласно OHSAS
18001 стандардот, деловниот субјект треба да дефинира цели и создаде политика на
безбедност, да изврши идентификација и анализа на ризикот, да направи програма за
превентивни и корективни мерки со цел намалување на бројот на повреди и несреќи и сето
тоа да има периодичен преглед и оцена од страна на највисокото раководство.
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2.2.

Меѓународен стандард за заштита на животната средина ISO 14001

Зголемената грижа за животната средина, како и зголемувањето на бројот на прописи
кои ја регулираат оваа област, резултираше со поставување на стандарди со цел
претпријатијата да го воспостават своето работење на начин кој ќе одговори на растечките
барања за заштита на животната средина. Меѓународната организација за стандардизација го
препозна проблемот на заштитата на животната средина, а како резултат на нејзината работа
настана стандардот ISO 14001, кој ги дефинира барањата за управување и заштита на
животната средина.
ISO 14001 ги дефинира барањата за воспоставување процедури во заштитата на животната
средина, ги одредува факторите на влијание на производот/услугата врз околината,
предвидува еколошки системи на кои се врши негативно влијание, ги мери негативните
влијанија и дава насоки за спречување на несаканите ефекти.3 ISO 14001 се заснова на
проценка на влијанието на компанијата врз животната средина и утврдување на превентивни
мерки за заштита на животната средина. Опфаќа изработка на разни студии и спроведување
консултации со учество на јавноста, како и анализа на алтернативни мерки, со цел да се
соберат податоци и да се предвидат штетни влијанија на животната средина. Целта е да се
утврди влијанието на негативните аспекти на здравјето на луѓето, флората, фауната,
земјиштето, водата, воздухот, климата и да се предложат мерки со кои тие влијанија можат
да се спречат, намалат или отстранат. Еден од основните принципи на ISO 14001 стандардот
е транспарентност во работењето и севкупна информираност на вработените за односот на
компанијата кон животната средина.
ISO 14001 стандардот е наменет и е од значење за сите видови организации, вклучувајќи
тука, од мали компании па се до големи мулти-национални компании, високоризични и
нискоризични компании, компании коишто се занимаваат со производствени, процесни и
услужни дејности, како и сите индустриски сектори вклучувајќи го јавниот и приватниот
сектор и сите останати организации коишто сакаат да го имплементираат и да го подобрат
системот за заштита на животна средина, како и да го осигураат работењето во согласност
со утврдената еколошка политика. Целта на овој стандард е да им помогне на сите видови на
организации во однос на заштита на животната средина, за да се спречи загадувањето, а со
тоа организациите да ја подобрат својата ефикасност.
Со имплементацијата на ISO 14001 се утврдува кои од процесите во компанијата ја
загадуваат животната средина, се одредуваат реални цели и се воведуваат неопходни мерки
Стандарди и Сертификати, Агенција за подршка на претприемништвото на Р. Македонија, превземено од
интернет сајтот: www.apprm.gov.mk/standardi_i_sertifikati.doc
3
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за остварување на поставените цели. Имплементацијата на овој стандард треба да овозможи
постепено намалување на загадувањето засновано на подолга временска рамка.
Системот за управување со животната средина претставува алатка за управување со
производите, услугите и процесите во една организација кои посредно или непосредно
влијаат на животната средина и допринесува до:
-

Намалување на трошоците (со исправно и економично користење на примарните
материјали, природни ресурси и исправно третирање на отпадот)
Полесно спроведување на законските прописи
Ускладување на добавувачите и соработниците со еколошката политика на
организацијата
Намалување на количината опасен или неопасен отпад
Демонстрирање на потрошувачите дека претпријатието ги исполнува барањата во
врска со животната средина
Зголемување на угледот на организацијата на пазарот
Континуирано подобрување во областа заштита на животната средина
Подобрување на општата слика на организацијата
Добивање на моќен маркетигшки алат
Предност на европскиот пазар

Овој стандард бара потврда за установените кризни процеси од страна на претпријатието
како и негова апсолутна соработка во врска со превземањето на корективни мерки и
спроведувањето на законските регулативи и прописи.
Една од многубројните важни предности на имплементација на стандардот ISO 14001 е
намалување на ризикот кој би можел да доведе до еколошка катастрофа или недозволена
загаденост.
Имплементацијата на овој стандард и сертифицирањето од страна на овластено
сертификационо тело, влева сигурност на разни организации, потенцијални купувачи и
вработени, што во голема мера позитивно влијае за самата компанија, ја зголемува
продажбата и отвора нови хоризонти на пазарот. Со имплементацијата на ИСО 14001
стандардот претпријатието поседува голем дел од потребната документација за добивање на
Интегрирана еколошка дозвола.
Имено, сеопфатна цел на овој меѓународен стандард е да се поддржи заштитата на животната
средина и да се спречи влијанието на загадувањето со што би се постигнала рамнотежа со
општествено - економските потреби. Овој систем за управување со животната средина е
важен како на ниво на компанијата така и на ниво на државата, а сe со цел постигнување
глобален одржлив развој, во интерес на идните генерации.
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2.3.

Посветеност на менаџментот и вработените при воведување на систем
за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина

За успех при имплементација на било кој стандард / систем клучна улога има ставот,
посветеноста и вклученостa на највисокото раководство на целиот процес. Од тоа зависи и
во која мерка овие стандарди / системи ќе бидат интегрирани во општиот менаџмент систем
на организацијата и неговата стратегија и пракса. Патот од автономно делување на овие
стандарди / системи, нивната маргинализација и сведување до формалност, до потполно
вклучување во секојдневните активности на менаџментот е релативно долг. Извесноста за
негова успешност е во прв ред пропорционална со свеста на највисокото раководство за
обврските, а потоа и предностите кои управувачката културa и целата организација ги
добиваат со имплементацијата на овие стандарди / системи. Во нашата практика преовладува
маргинализирање на сите стандарди / системи почнувајќи од QMS (eng. Quality Management
System), преку EMS (eng. Environmental Management System), OHSAS итн., сведувајќи ги на
формална папирологија неопходна за презентирање пред сертификационото тело.
Својата посветеност за ЕМS и ОНSAS највисокото раководство мора да го искаже преку
нормативно обликување на своите намери во организациони правила, а притоа да ги
демонстрира низ практично вклучување и редовно следење на остварувањето на програмски
мерки и оперативни активности поврзани за сите овие области.
Во деловникот за работа на ЕМС и OHSAS се наведува заложбата на менаџментот за
воспоставување, управување, имплементација, одржување и подобрување на овие системи.
Во политиката за животната и работната средина потребно е да се утврдат неколку принципи
кои го обврзуваат раководството да:
-

Спроведува одржлив развој согласно со животната и работната средина
Спроведува мерки за превенција на значајни аспекти на животната средина и ризици
и опасности по здравјето и безбедноста на работа
Спроведува редовни преиспитувања на ефективноста на EMS и ОHSAS
Превзема подобрувањe во рамките на овие стандарди / системи

Највисокото раководство има клучна одговорност за создавање на свест и мотивирање на
вработните преку објаснување на вредностите кои ги носи заштитата на животната и
работната средина. Со својата посветеност на декларираната политика, целите и утврдените
програми, раководството ги охрабрува сите вработени во организацијата да ја прифатат
важноста за постигнување на планираните перформанси на EMS и OHSAS. Со прифаќањето
на новите вредности за животната и работната средина се допринесува за воспоставување на
нова култура кај вработените во која EMS и OHSAS стануваат дел од ефективните процеси
во компанијата.
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Наспроти тоа, овие системи може да се сведат на прекумерна бирократија и непотребна
документација, што би било непотребен товар за сите вработени.
Организацијата мора да воспостави систем на работа во кој сите вработени ќе бидат свесни
за важноста на политиката за животната и работната средина и барањата на EMS и OHSAS.
Вработените мора да бидат свесни за својата лична улога и одговорностите во рамките на
овие системи. Исто така мора да бидат свесни за предностите од подобрувањето на
перформансите на системот, како и за последиците од отстапувањето на барањата на
системите за заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа.
Од добавувачите / изведувачите кои работат во организацијата треба да се бара да
демострираат потребна стручна оспособеност или обученост на нивните вработени за
заштита на животната средина и безбедностa и здравјето при работа.
Вработените кои обавуваат активности кои содржат значајни аспекти за животната средина
и опасности од висок ризик по здравјето и безбедноста на работа треба да бидат оспособени
за примена на мерките дефинирани во рамките на EMS и ОHSAS.
За таа цел организациите треба да обезбедат способности, знаење, вештини и разбирање кои
се потребни за изведување на ризични активности по животната средина, безбедноста и
здравјето при работа.
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3. Пристапи и компатибилност за развивање на Интегриран
Менаџмент Систем
Борбата за зачувување на животната и работната средина гледана изолирано од
системот за управување во организацијата, местото каде се и причините за загрозување на
човечките животи и животната средина, нема никакви шанси за успех. Денес не претставува
проблем што би требало да се направи за да се зачуваат животната и работната средина, туку
се поставува прашањето на кој начин тоа да се направи. Најдобар сеопфатен пристап во
решавањето на овие проблеми претставува примената на TQM концептот (eng. Total Quality
Management) – целосно управување со квалитет. Во рамките на овој концепт животната и
работната средина се сметаат како аспекти на целокупниот квалитет, а системските
одговорности за нивно зачувување во организацијата се дефинираат како интегрирани
делови на основниот менаџмент систем во организацијата.
Целосното управување со квалитетот назначува пат по кој, како во стабилни така и во
транзициони услови, на стручен и научен начин со примена на одредени методи и техники и
континуирано подобрување со учество на сите вработени, може истовремено да се достигне
високо ниво на квалитет од една страна, заштита на животната и работната средина од друга
страна. Целосното управување со квалитет е парадигма на деловната успешност на глобално
ниво, поради што за негово воспоставување и подобрување на внатрешната функција на
организацијата, влева доверба прво кај своите вработени, купувачи и создава верижна
реакција на подобрување кај добавувачите и заинтересираните страни.
Брзите технолошки промени, промени кои се однесуваат на безбедноста и здравјето
при работа и регулативата во полето на заштита на животната средина, потребата од нови
знаења и вештини на вработените, силното влијание на финансиската страна на безбедноста
и здравјето при работа и заштитата на животната средина доведе до фактот дека на системот
за управување со квалитет треба да се вклучат и овие две не помалку важни алки. Имено
потребата за унапредување на менаџмент системот со вклучување на безбедноста и здравјето
при работа и заштита на животната средина во единствен систем и овозможува на
компанијата контролирање на овие клучни точки со максимална ефективност и минимум
бирократија.
Со цел организациите да одговорат на зголемените барања и потреби на пазарот и
различните заинтересирани страни, но и на проблемите кои се појавуваат во врска со
имплементација на различни менаџмент стандарди (нивно проектирање, имплементација,
барање, проверување, сертификација), современата менаџмент литература се залага за
изнаоѓање на пристап кој ќе биде универзален и применлив независно од видот или
редоследот на примена на стандардите за управување со квалитет, безбедност и здравје при
работа, заштита на животната средина и сл.
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Секој менаџмент систем има свои специфичности, но може да се издвојат барања кои
служат како основа за интеграција, а тоа се:
-

Политика
Планирање
Воведување и фукционирање
Оценување на перформанси
Континуирано подобрување
Преиспитување од страна на раководството

Стандардите од серијата ISO 9000, ISO 14001 и OHSAS 18001 имаат слични принципи и
техники, односно бараат организацијата да дефинира политика, да утврди одговорности и
овластувања, да одреди претставници од раководството и да спроведе обука на вработените.
На тој начин можно е воспоставување на генерички менаџмент систем кој претставува збир
од барањата на различни стандарди. Целта е да се комбинираат најчесто користените
елементи на системите за управување во еден интегриран систем со што би им овозможило
на вработените и менаџерите еден сеопфатен и кохерентен систем, како би се имало преглед
на сите процеси во компанијата.
Интегриран менаџмент систем (Integrated Management System - IMS) се заснова на
интегрирана примена на повеќе меѓународни стандарди од областа на управувањето и
претставува начин за ефективно и ефикасно управување со организацијата.
Интегрираниот менаџмент систем е рационален и ефективен начин, кој формално
задоволува различни барања на стандардите, а истовремено го подига нивото на способност
на организацијата и нејзиниот напредок кон целите на континуирано подобрување. Секоја
компанија има за цел конкурентно опстојување на пазарот, што е и нејзина најважна задача.
Со оваа тематика, доста интензивно се занимава современата менаџмент литература, при што
присутни се и различни пристапи и концепти. Новата верзија на серијата стандарди ISO
9000:2015 најавува единствено пропишување основна структура на сите стандарди, со што
формално се олеснува и нивната интеграција.
При прегледот на тематиката која се однесува на принципите на квалитет јасно е дека тие се
однесуваат на вкупното функционирање на организацијата вклучувајќи и други аспекти кои
често се предмет на други стандарди. Со тоа на вкупната серија на ISO 9000 стандарди се
дава универзален карактер, што практично значи дека со имплементацијата на ISO 9000
стандардите се дава можност за едноставна апликација на барањата на другите менаџмент
стандарди кои се применливи во рамките на организацијата. Оваа намера за интеграција на
системите за управување е присутна во теоријата на менаџментот и во праксата на
функционирање на организациите, но концептот на различни стандарди, а со тоа и процесот
на сертификација често не ги поддржуваат овие интеграциони процеси. Тоа секако
претставува потешкотија во функционирањето и управувањето на организациите. Новата
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верзија серија на стандарди ISO 9000:2015 треба во значајна мера да ја надмине оваа
проблематика, поради тоа што новата структура е усогласена со веќе покренатиот процес на
ISO/TC 176 комитети да пропише единствена структура за управување со стандардите. Овој
процес е базиран на современите теоретски концепти на интегриран менаџмент.
Практичните модели и пристапи на оваа интеграција се даваат во ткн. Анекс SL – документ
со кој се пропишува основната структура на сите стандарди. Во иднина сите ISO MSS
(Management System Standard), би требало да бидат конзистентни и компатибилни, односно
да бидат суштински идентични. И покрај поедините разлики и специфичности во концептите
на стандардите, сепак мноштво автори заклучуваат дека нивната интеграција, во било која
форма, секогаш треба да доведе до поефективен систем.
Позитивните страни на интеграција на системите за управување, според авторот4 Michael T.
Noble вклучуваат: подобрување на процесните перформанси, интерни методи на управување
и интердисциплинарна тимска работа, поголема мотивација, помалку аудити, зголемување
на довербата кај купувачот и потенцијални заинтересирани страни и намалување на
трошоците.
Понатаму истите автори наведуваат дека иако сепарираното одржување на системите ја
намалува интерната сложеност, тоа ја зголемува можноста за конфликти и ја намалува
ефективноста. Интеграција на системите ги отстранува овие недостатоци, ја подобрува
ефективноста и ефикасноста и креира синергија и унапредување на комуникацијата помеѓу
секторите, подобра кооперација и тимска работа. Интеграцијата исто така дозволува
единствен аудит, кој истовремено штеди парични средства и време, и овозможува
идентификација на причинско-последично поврзани проблеми.
Во литературата се присутни различни апликативни модели за интеграција на системите за
управување. Авторите5 David Harrison и Davis Petty, ги прикажуваат клучните точки на
интегриран менаџмент систем, слика 1, на основа анализа на идентични или слични барања
на стандардите ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000. Појдовна база на анализата е разбирање
на основните карактеристики на системите за управување во организацијата, нивното
појаснување е комплетно поставено во дефинирањето на системите за управување дадено во
ISO 9000:2000.

4

Noble, M.,: Organizational Mastery with Integrated Management Systems: Controling the Dragon, John Wiley &
Sons, New York, 2000
5
David K. Harrison and David J. Petty - Systems for Planning and Control in Manufacturing, Newnes, 2002
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Излез:
-производи

Организација
Влез:
-суровини
-посредници
-енергија

Процес

Процес

Аспекти

Ризици

Животна средина (влијанија)

Вработени

Заинтересирани страни

Процес

Квалитет на производот

Купувач

Слика 1: Клучни точки на интегриран менаџмент систем
Во таа смисла систем за управување може да се опише како конзистентен склоп на поврзани,
меѓусебно интегративни активности и постоечка пракса ориентирана кон воспоставување на
политика и цели и достигнување на воспоставените цели. Активностите треба да обезбедат
систематска контрола и унапредување на оперативните процеси во организацијата.
Основни концепти на интеграција се:
-

Деминговиот циклус (Планирај – Направи – Провери – Делувај) е заеднички
принцип на трите стандарди. Заедничката структура на трите стандарди е
прикажана за слика 2, овој принцип е базиран на континуирано подобрување.
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Интегриран
менаџмент
систем
-Општи
превентивни
и корективни
мерки

Континуирано
подобрување

Политики за
квалитет БЗР и ЗЖС

Политика

Планирање

Оцена на
перформанси

Имплементација
-Пратење и
мерење
-Интерни
проверки

- Идентификација и
вреднување на
аспекти, влијанија
и ризици
-Преглед на
законска
регулатива

-Постапка за
неусогласености

-Цели

Слика 2: PDCA циклус
Во следната табела дадени се соодветните елементи на PDCA циклусот за различни
менаџмент системи: QMS-ISO 9001, EMS-ISO 14001 и OHSAS 180016. На база на
претставените еквивалентности можно е да се дефинира процесен модел IMS во чија основа
е процениот модел QMS.
Суштинска разлика помеѓу претставените модели е во тоа што единствено стандардот ISO
9001 има дефинирани барања за оперативни процеси во кои се реализираат производи и
услуги. Останатите стандарди / системи не ги содржат овие барања така да на непишан, но
во праксата применет начин се ослонуваат на процесите дефинирани во рамките на QMS.

6

M.Heleta, TQN – Modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi, knjiga, Zavoda za udžbenike, Beograd, 2010
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Toa e основна, но не и единствена причина што QMS претставува основа за воведување на
останатите стандарди / системи.
Делови на PDCA
циклусот
P

QMS
Одговорност на
раководството
Менаџмент ресурси
Реализација на
производот
Мерење, анализа и
подобрување
Мерење, анализа и
подобрување
Одговорност на
раководството

D
C
A

Менаџмент систем
EMS
Политика за
животната средина
Планирање
Примена и
спроведување
Проверка
Преиспитување од
страна на
раководството

OHSAS
Политика за
безбедност и здравје
при работа
Планирање
Примена и
спроведување
Проверка и
корективни мерки
Преиспитување од
страна на
раководството

Табела 1: Комппаративни PDCA елементи на моделите QMS, EMS и OHSAS
-

Идентификација на процесен модел во организацијата со дефинирање на барања за
поедини процеси, влезни и излезни компоненти, процена на ризик, како и
воспоставување на контролни механизми

-

Воспоставување на систем за управување со ризици во команијата

Со анализата на погоре споменатите стандарди за управување со квалитет, животна средина
и безбедност и здравје при работа може да се да идентификуваат заедничките концепти
(Табела 2), чија имплементација во организацијата овозможува интеграција на овие системи
за управување.

Концепт
Област на
управување
Главни цели
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ISO 9001
Квалитет

ISO 14001
Животна средина

Исполнување на
барањата на купувачот /
Постигнување
задоволство кај
купувачот

Унапредување и
континуирано
подобрување на
животната средина

OHSAS 18001
Безбедност и здравје при
работа
Унапредување и
континуирано
подобрување на
безбедноста и здравјето
при работа
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Заинтересирани
страни (eng.
stakeholders)
Критични
аспекти

Купувачи

Барања
поврзани со
критичните
аспекти

Барања од купувач
Барања поврзани со
функцијата на
производот
Интерни барања во
компанијата

Законска регулатива
Барања од
заинтересирани страни
Барања поврзани со
анализа на влијанија и
аспекти на ЖС

Фокус на
активности на
менаџментот

Процеси кои се критични
за исполнување на
карактеристиките,
квалитетот на производот
и перформансите на
организацијата поврзани
со квалитет
Лоши перформанси на
организацијата и
производот кои создаваат
незадоволство кај
купувачот
Компанијата не може да
ги исполни барањата на
купувачот; Последици:
незадоволство на
купувачот, одговорност
пред опшеството,
законски прекршоци,
губење на пазарите и
финансиски губитоци

Операции и активности
од значење за ЖС

Последици од
несоодветно
управување со
менаџмент
системите
Ризици на
организацијата

Законска регулатива
Заинтересирани страни за
ЖС
Карактеристики поврзани Аспекти на животната
со квалитет на производ и средина (поврзани со
процес
активности, производи,
услуги)

Законска регулатива
Вработените
Ризици и опасности
(поврзани со
активностите и
операциите во
организацијата)
Законска регулатива
Барања од страна на
вработените во
компанијата
Барања кои
произлегуваат од процена
на ризици и опасности по
здравјето
Операции и активности
од значење за ризици и
опасности по безбедноста
и здравјето

Штетни влијанија на
животната средина

Штета по безбедноста,
здравјето и
благосостојбата на
вработените

Компанијата не може да
ги исполни законските
барања;
Последици: законски
прекршоци, одговорност
пред опшеството, лош
имиџ, финансиски
губитоци

Ситуацијата со
безбедност и здравје и
нивото на ризици не ги
задоволува законските
барања и потребите на
вработените; Последици:
законски прекршоци,
одговорност пред
опшеството, лош имиџ,
губитоци на работна сила,
финансиски губитоци

Табела 2: Заеднички концепти за стандардите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001
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Според Jørgensen7 (2006), постојат две нивоа на интеграција, и тоа целосна интеграција
(eng. Total-Integration) и здружување (eng. Alignment). Преку пристапот на целосна
интеграција сите релевантни процедури и упатства се целосно интегрирани со
ориентираност кон купувачот, вработените и принципот на континуирано подобрување. Тоа
вклучува процесен пристап базиран на интеграција и континуирано подобрување. Со
принципот на здружување, системите за управување се креираат врз основа нивните
сличности и заедничката документација со цел намалување на административните трошоци
и трошоците за аудити. Имено, може да има посебни процедури за секоја област (односно
постапки карактеристични само за OHSAS 18001 или ISO 14001), но сите тие се базираат на
заедничка основа. Jørgensen8 (2008) заклучува е дека постои ниво на интеграција помеѓу овие
две нивоа, наречена "Генеричка интеграција" со која се фокусот е ставен главно на односите
помеѓу трите стандарди (ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001), односно, општите и
посебните цели во организацијата се дефинирани и координирани заедно.
Најдобар пат при проектирање на стандард / систем е следен9:
-

Проектирање и имплементација на QMS-ISO 9001, поставувајки го како основа за
интегирање на други стандарди / системи
Симултано проектирање и воведување на ISO 14001 и OHSAS 18001, кои треба да се
интегрираат со QMS
Останати стандарди / системи исто така треба да се проектираат и воведат, така да се
интегрираат со QMS

Поради тоа што стандардот OHSAS 18001 e издаден три години подоцна во однос на ISO
14001 формулацијата на неговите барања се значајно поедноставени и квалитетно
проширени.
Воведувањето на интегриран менаџмент систем значи намалување на административни
пречки преку подобрување на интерната координација, подобрување на конкуренската
предност и напредок кон корпоративна одговорност и одржлив развој. Имено системот за
управување со безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина треба да
биде интегриран во рамките на деловната култура и процесите на компанијата.
Главната предност на интегрирањето на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 е
намалувањето на документацијата, што овозможува координација на сите активности во
рамките на организацијата кои се однесуваат на квалитетот, животната средина и
безбедноста и здравјето, што истовремено е поефикасно, поефективно и поефтино, во однос
на воведување на системите засебно. Исто така со воведување на интегриран систем за
7

Jørgensen, Tine Herreborg; Remmen, Arne; Mellado, M. Dolore - Integrated management systems: three different
levels of integration, Journal of Cleaner Production 2006
8
Jørgensen, 2008 - Towards More Sustainable Management Systems: Through Life Cycle Management and
Integration
9
M. Heleta - Projektovanje menadzment Sistema zivotne i radne sredine, Singidunum, Beograd 2010
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управување, на компаниите им се овозможува олеснување во однос на документацијата и
евиденцијата на истата, подобрена ефикасност и генерално подобрување на имиџот на
организацијата.
Меѓутоа важно е да се нагласи дека строго придржување кон стандардите не значи дека
компаниите не треба да трагаат за модел кој е најделотворен за нив самите, така што при
воведување на интегриран менаџмент, креативноста, тимската работа и можноста за
иновации претставуваат важни принципи кои им стојат на располагање на организациите.
IMS е динамичен систем кој може да се модификува, подобрува и ревидира.
Во магистерскиот труд ќе се обрне повеќе внимание на интеграцијата на системот за
безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина, па ке бидат истакнати
заедничките делови на овие два системи, но важно е да се нагласи дека како основа на
имплементацијата на овие системи во една организација претставува ISO 9000 стандардот за
квалитет.
Имплементацијата на систем за управување со безбедност и здравје при работа и
заштита на животната средина се базира на релеватни критериуми, стандарди и резултати.
Имено, системот е насочен кон обезбедување на методи за проценување и подобрување на
резултатите во превенирање на инцидентите на работното место и несреќите преку
ефективно управување со опасностите и ризиците на работното место, односно
идентификација на аспектите и во најмала рака сведување на прифатливо ниво влијанието
врз животната средина. Логично е со метод кој се одвива во чекори да се одлучи што треба
да се направи, како најдобро да се направи, да се следи напредокот кон поставените цели, да
се оцени колку добро се остварени и да се идентификуваат областите за подобрување.
Системот мора да биде прилагодлив кон промените во дејноста на организацијата и
законските барања. Системот за управување со безбедност и здравје е насочен кон
обезбедување на методи за проценка и подобрување на резултатите во превенирање на
инцидентите и несреќите на работното место преку ефективно управување со опасностите и
ризиците на работното место, додека пак системот за управување со животната средина го
опфаќа целосното владеење на аспектите на животната средина, односно исполнување на
законските барања, порамнување на трошоците, ефективно искористување на ресурсите,
спречување на загадување и одзив на барањата или очекувањата на деловните партнери на
организацијата, сопствениците односно основачите на организацијата и останатите
заинтересирани страни.
Системот за управување е целина од алатки која е флексибилна и може да биде
направена според обемот и дејноста на организацијата и ќе биде фокусиран на општите или
специфичните опасности и ризици поврзани со таквата активност. Неговата комплексност
може да се движи од едноставните потреби на мало претпријатие кое произведува еден
производ, каде што опасностите и ризиците се лесни за идентификување, до индустрии со
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многубројни опасности, ризици и влијанија на животната средина како рударство, нуклеарна
енергија, хемиска индустрија или градежништво10.
Важно е да се наведе дека системот за управување со безбедност и здравје при работа
и заштита на животната средина не може соодветно да функционира без постоење на
ефективен социјален дијалог, без оглед дали се однесува на заедничка безбедност и
здравствени комитети или други механизми како колективни договори. Работниците и
нивните претставници, треба да добијат можност, преку директна вклученост и
консултација, целосно да учествуваат во управувањето со безбеденоста и здравјето и
заштитата на животната средина како важни алки севкупното работење на организацијата.
Системот е успешен само тогаш кога сите заинтересирани страни имаат дефинирани
одговорности во неговото водење.

Системи за управување со БЗР: алатка за постојано подобрување / Меѓународна организација на трудот ;
MOT - Технички тим за поддршка на пристојната работа и Канцеларија за Централна и Источна Европа. Скопје: MOT, 2011
10
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4. Законска регулатива за безбедност и здравје при работа и
заштита на животна средина во Република Македонија
4.1.

Нормативно уредување на безбедноста и здравјето при работа во
Република Македонија

Воспоставувањето на системот за безбедност и здравје при работа и неговата
ефикасност во голема мера зависат од општествено – економските услови, степенот на
стопанскиот развој и традицијата во секоја држава. Но, за негово втемелување секако
најзначајна е правната рамка која со различни правни акти ја насочува примената на
утврдената политика, ги одредува субјектите, нивните права, обврски, односи, одговорности,
цели на дејствување како и механизми и средства за нивно остварување11.
Законските барања за чија реализација во работењето, а со тоа и во деловниот систем и
работните процеси се задолжителни, содржани се во голем број на прописи (закони, прописи,
акти и слично). Нивната бројност и динамичност на промени посебно е изразена во полето
на безбедноста и здравјето при работа. Причината е во тоа што безбедноста и здравјето при
работа претставува една широка област и потребно е следење на нејзиниот развој и
постојаното усогласување со меѓународното законодавство, а со тоа и стремеж кон
глобалната нормизација. Затоа законските норми за безбедност и здравје при работа,
втемелени на современи научни факти треба да бидат и извор на најдобра практика. Нивната
формализирана примена во деловните системи и процеси треба да биде правна и стручна
рамка за спроведување на сите мерки за заштита на вработените.
Соодветно законодавство и регулативи, заедно со адекватни средства за спроведување
се суштински за заштита на безбедноста и здравјето на работниците. Законодавството е
самата основа на опшествениот ред и правда; без него, или онаму каде што не се спроведува,
вратата е широко отворена за сите форми на злоупреба12.
Основен предуслов за да се постигне потребниот степен на сигурност се јасно
дефинирани барања за безбедност, а помеѓу нив, поради опшественото значење на
безбедноста и здравјето при работа, секако и јасно пропишана законска регулатива. Со тоа
веднаш може да се воочи значењето на правната регулатива во безбедност и здравје при
работа. При дефинирање на поедини подрачја на безбедност и здравје при работа, правниот
аспект секогаш доаѓа до израз. Според Кацијан13 “безбедност и здравје при работа
претставува
интердисциплинарно
и
мултидисциплинарно
научно
подрачје.

Македоско здружение за ЗПР, Студија за спроведување на безбедноста и здравјето при работа во Р.
Македонија, Скопје 2014
12
Бенџамин О. Али, Основни принципи за здравје и безбедност при работа, МЗЗПР, Скопје 2011
13
Kacian, N.,: “Osnove sigurnosti” IPROZ Zagreb 2000
11
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Интердисциплинарно – затоа што произлегува од доменот на постоечкиот темел на науката
и презентираните научни дисциплини, мултидисциплинарен затоа што создава ново поле во
кое постојат многу научни дисциплини кои на некаков начин се во интеракција или
преклопување и прават меѓудисциплинарно подрачје за заштита при работа. Таа област ја
сочинуваат: организацијата на работа, техника, технологија, медицина, ергономија,
антропологија, педагогија, психологија, екологија, социологија и др. Со дескриптивна и
експликативна задача на безбедноста и здравјето при работа е утврдена е и нормативната
задача, а тоа е донесување на правила, прописи и норми за спроведување на сигурни услови
на работно место.
Според дефиницијата на МОТ (Меѓународна организација на трудот / International Labour
Organization) од 1950 година со најновата ревизија од 1995, безбедноста и здравјето при
работа цели кон:
-

Унапредување и одржување на највисокото ниво на физичка, ментална и социјална
добросостојба на работниците од сите професии;
Заштита на здравјето на работниците предизвикано од работните услови;
Заштита на работниците при работењето од ризиците кои резултираат од фактори
штетни по здравјето;
Поставување и зачувување на работникот во работна средина приспособена на
неговите физиолошки и психолошки можности;
Работата да се приспособи кон човекот, а не обратно.

Неспорно е дека секоја работа, во поголем или помал степен, носи ризик и опасност по
здравјето и животот на работникот. Во модерните, функционални и хармонизирани системи
за здравје и безбедност на работа, какви што се воспоставени во многу развиени земји и во
сите земји-членки на ЕУ, базично се ориентирани кон потребата за сочувување и
зголемување на економските интереси на работодавачите, поради тоа како неминовност се
наметнува што побрзо имплементирање на европското законодавство, нормите и
стандардите на Европската унија ЕУ, Меѓународната организација на трудот МОТ и
Светската здравствена организација СЗО во областа на безбедноста на работа и здравјето на
работниците14.
Економска и социјална рамка на Република Македонија како земја-кандидат за членка во
Европската унија ЕУ, бара осовременување и континуиран развој на системот на безбедност
и здравје при работа како и негово прилагодување кон актуелните социо - економски
трендови на општетствениот прогрес во државата.
Во мај 2006 година Владата на Република Македонија ја донесе Националната
стратегија за здравје, здрава животна и работна средина и безбедност при работа каде со акт
Прирачник за Закон за Безбедност и Здравје При Работа Проект на: Меѓународна Организација на Трудот
Австриската Агенција за Развој, Скопје, Декември 2009
14
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за организација на Министерството за труд и социјална политика, предвидено е Одделение
за легислатива во секторот за заштита при работа во составот на Државниот инспекторат за
труд, кое има за цел усогласување на домашните прописи од областа на безбедност и здравје
при работа со прописите на Европската Унија15.
По осамостојувањето на Република Македонија донесен е Закон за заштита при работа
кој ги уредува мерките за заштита при работа, обврските на работодавецот и правата и
обврските на работниците во безбедноста и здравјето при работа (,,Службен Весник на
Република Македонија,, бр. 92/07) кој е речиси потполно хармонизиран со Рамковната
Директива 89/391/EEC за воведување на мерки и активности насочени кон подобрување на
безбедноста и здравјето на работниците при работа. Со овој закон се утврдуваат мерките за
безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на
вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки
против професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа,
информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно
учество во планирањето и преземањето на мерки на безбедност и здравје при работа. Со овој
закон се опфатени мерките, средствата и методите за создавање на безбедни услови за
работа, каде заштитата при работа е составен дел од организацијата на работата и на
работниот процес и неа ја организира, уредува и обезбедува работодавецот. Основен
принцип согласно Законот е ,,принцип на превенција на повреди на работа, прoфесионални
болести и болести во врска со работата”. Во Закон за безбедност и здравје при работа, се
воведува категоријата „проценка на ризик“, со што се внесува нов пристап во заштита на
здравјето на работниците.
Врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа се донесени и низа подзаконски
акти – правилници. А, исто така и во склад со тенденцијата за хармонизација на
македонското законодавство со легислативата на ЕУ во РМ се донесени и низа подзаконски
акти – правилници кои произлегуваат од усогласување на националното законодавство со
европската легислатива.
Во Република Македонија се донесува и Програма и Стратегија за безбедност и здравје при
работа. Во нив се дефинираат политиките и плановите за усогласување на македонската со
ЕУ легислативата и транспонирање на ЕУ директивите, како и имплементирање на
конвенциите и препораките на МОТ во домашното законодавство.
Со цел да се имплементираат барањата поврзани со безбедноста и здравјето при работа, кои
произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, потребно е да се врши севкупна
и константна едукација како на работодавачите и вработените така и на сите други учесници
кои имаат влијание во донесувањето на одлуките во оваа област и ширење на културата на
15

Стратегија за безбедност и здравје при работа на Република Македонија 2011-2015
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работа со што оваа област напредува. При тоа треба да потенцираме дека важна улога во
ширење на културата има и образовниот систем на сите нивоа.
Обврски на работодавачите - Согласно законската регулатива за безбедност и здравје
при работа, работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за
неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски,
работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при работа на
вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации
и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства, односно да воведе
такви заштитни мерки и да избере такви работни и производствени методи кои ќе го
подобрат нивото на безбедноста и здравјето при работа, а ќе се вклучат во сите дејности
на работодавачот и на сите нивоа на организација.
Со изјава за безбедност се утврдуваат сите видови на можни опасности и штетности на
работните места и во работната средина, се врши проценка на ризикот од настанување на
повреда при работа или оштетување на здравјето т.е. заболувања на вработените на
работните места и во работната средина, се утврдуваат начини и мерки за нивно
отстранување, односно намалување на нивото на ризик.
Актот за изготвување на изјавата за безбедност се врши на начин според донесена одлука
од страна на работодавачот за поведување на проценка на ризикот со одредување на едно
или повеќе стручни лица од редот на вработените за спроведување на постапката на
проценка на ризик.
Изјава за безбедност со проценка на ризик се изработува за секое работно место кај
работодавачот.
Права и обврски на вработените - Право и обврска на секој вработен е да се грижи за
сопствената безбедност и здравје и за безбедноста и здравјето на другите лица кои работат
со него, во согласност со обуките и инструкциите кои му се дадени од страна на
работодавачот, да биде запознаен со мерките за безбедност и здравје при работа и да биде
обучен за нивната примена, да дава предлози, мислења и забелешки за безбедноста и
здравјето при работа на стручното лице и овластената здравствена установа. Вработениот
има право да одбие извршување на работа доколку претдходно не е информиран за сите
можни опасности и штетности, или ако работодавачот не го обезбеди пропишаниот
здравствен преглед, да одбие извршување на работа, доколку е изложен на непосредна
опасност по здравјето или по животот, кога не се спроведени безбедносните мерки и да
побара нивно отстранување. Доколку работодавачот не ја отстрани опасноста или не
постапува во согласност со мислењето на овластената здравствена установа, вработениот
може да побара интервенција од надлежниот инспектор за труд и да го извести
претставникот.
Вработените мора да ги почитуваат пропишаните мерки за правилно користење на
средствата за работа (машини, апарати, алати, опасни супстанци, опрема за транспорт и
други средства за производство) и не смее да ги исклучува, менува или отстранува
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заштитните направи на опремата. Вработените мора да ги почитуваат пропишаните мерки
за безбедност и здравје при работа и да ја користат пропишаната опрема за лична заштита
и по употребата да ја врати на соодветно место, како и да направат здравствени прегледи
во согласност со овој закон и другите прописи од оваа област.
Вработениот мора веднаш да го извести својот работодавач, преку претставникот, усно
или во писмена форма, за секој недостаток, опасност по безбедноста и здравјето или за
друг инцидент со кој може да се загрози неговата безбедност и здравје и безбедноста и
здравјето на другите вработени. Доколку работодавачот не презема мерки за отстранување
на појавите или доколку вработен смета дека не се спроведени соодветните мерки за
безбедност и здравје, вработениот може да побара интервенција од надлежниот
инспекторат за труд.
Вработениот мора постојано да соработува со работотодавачот и стручното лице се додека
се обезбеди безбедна работна средина и работни услови и спроведување на мерките
наложени од надлежниот инспекторат за труд.
Стручно лице за безбедност и здравје - Според Законот за безбедност и здравје при
работа “стручно лице за безбедност при работа е вработено стручно лице кај
работодавачот назначено од него за извршување на стручни задачи поврзани со
безбедноста при работа”
Државниот инспекторат за труд врши инспекциски надзор над примената на законите и
другите прописи за работни односи, вработување и заштита при работа и на колективните
договори, договорите за работа и другите акти, со кои се уредуваат и остваруваат правата,
обврските и одговорностите на работниците и работодавците во областа на
работните односи,
вработувањето
и
заштитата
при
работа.
Во согласност со закон заради отстранување на утврдените неправилности
инспекторот има право и обврска на субјектот:
1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;
2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рокот кој ќе го определи
инспекторот и
3) да забрани работа во работна просторија, на дел од техничка технолошка целина, на
одделно работно место или на орудие за работа.

На слика 3 е даден модел на процесот за управување со законските барања за безбедност и
здравје во производен систем, прикажан со дијаграм на тек на процес:
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Прописи –
регулатива за
БЗР

Стручно лице за безбедност и здравје
при работа
Пратење и анализа на прописи за БЗР

Стручно лице за безбедност и здравје
при работа

Прописи –
регулатива за
БЗР

База на
законски
прописи и акти
за БЗР

Законски
барања за БЗР

Утврдување на законски нормативи

Изработка на
изјава за БРЗ

Стручно лице за безбедност и здравје
при работа / Раководител на сектор
Изработка на програма за имплементација на законските барања во процес

Стручно лице за безбедност и
здравје при работа

Изработка на изјава за БЗР

Програма за имплементација
на законски барања за БЗР во
процес

Стручно лице за безбедност и здравје
при работа / Раководител на сектор
Имплементација на законските барања во
процес

Раководител на сектор
Управување со процесот

Стручно лице за безбедност и
здравје при работа
Интерен надзор за спроведеноста
на законските барања во процес

Инспекција
Инспекциски надзор за спроведување на
законските барања за безбедност и здравје
при работа

Запис од инспекцискиот надзор за
изполнување на барањата за безбедност
и здравје при работа
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Запис за
проверката

Ускладеност на
барањата?

Стручно лице за безбедност и
здравје при работа
Оцена за усогласеност на
законските барања во процесот

Стручно лице за безбедност и здравје
при работа / Раководител на сектор

Преглед на
корективни акции

Корективни акции
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Слика 3: Модел на процесот за управување со законските барања за безбедност и здравје
во производен систем
4.2.

Преглед на домашното законодавство со кое се штити и унапредува
животната средина

Како еден од важните општествени сегменти, животната средина на светско и државно
ниво е легислативно проследена и регулирана со низа законски акти, како и со меѓународни
конвенции, декларации и протоколи. Уставот на Македонија во член 8 укажува на неколку
основни вредности меѓу кои и на „уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата
и унапредувањето на животната средина и на природата“. Членот 23 вели:
„Секој човек има право на здрава животна средина. Секој е должен да ја унапредува и
штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови за остварување на
правото на граѓаните на здрава животна средина“.
Покрај уставните определби за животната средина, клучните законски акти кои го третираат
прашањето и самото унапредување и заштита на животната средина во Република
Македонија се:

4.2.1. Закон за животната средина
Во Република Македонија во 2005 година според моделот на рамковни закони за
животна средина на Советот на Европа е изработен Законот за животната средина (Закон за
Животна Средина Сл. Весник Р. Македонија од 05.07.2005). Со овој закон се уредуваат
правата и должностите на Република Македонија, правата и должностите на правните и на
физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и унапредување на животната
средина, поради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.
Законодавство за заштита и унапредување на животната средина на Република
Македонија ги инкорпорира начелата на Европската политика за животна средина, но исто
така големо внимание е посветено на начелата за заштита на животна средина кои имаат
национален, регионален и локален предзнак. Така законот за животна средина е конципиран
согласно принципите на животната средина, вклучувајќи ја и екологијата, заштитата,
раководството, одговорноста и одржливоста и има за цел да промовирa одржлив развој за
сегашните и идните генерации. Законот се базира на превентивно дејствување, принципот
загадувачот-плаќа, елиминирање на еколошките штети кај самиот извор, заедничка
одговорност и интегрирање на заштитата на животната средина во другите политики на ЕУ.
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Имено според законот16, животната средина се дефинира како животен простор на сите живи
организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности, нивните
меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите,
добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и
областите на животната средина;
Примарна цел на Законот за животната средина е заштита и унапредување на квалитетот и
состојбата на: почвата, водата, воздухот; на областите на животната средина, на биолошката
разновидност и други природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и
заштитата од негативното влијание на човекот врз глобалното затоплување и климатскиот
систем.
Согласно законот, заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и
активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други)
со кои се обезбедува поддршка и создавање на услови од заштита и загадување, деградација
и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од
осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации, заштита
од јонизирачко и нејонизирачко зрачење, заштита од непријатната миризба и користење и
депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина).
Законот за животна средина во себе ги инкорпорира и основните принципи на заштита на
животната средина, врз основа на кои се уредени постапките во управувањето со животната
средина кои се заеднички за законите во кои се уредуваат одделни области на животната
средина. Законот го уредува прашањето за пристап до информации за животна средина,
учество на јавноста во донесувањето на одлуки, постапката за оценка на влијанието врз
животната средина, потоа плановите за контрола на индустриски несреќи и механизмите за
контрола на инспекторите за животна средина. Посебено акцентирани во законот се
интегрираните еколошки дозволи, за кои се воведува систем на постепено усогласување со
бараните стандарди за интегрирана контрола и спречување на загадувањето, преку
воведување на интегрирани дозволи за усогласување со оперативни планови, што
претставуваат услов за продолжување со работа на постојните инсталации во Република
Македонија.
Во табелата 3 е направен преглед на другите закони во областа на заштитата на животната
средина:

Закони
Закон за заштита од бучава - Со овој закон се уредуваат правата и обврските на
Република Македонија, правата и должностите на правните и физичките лица во однос на

16

Закон за животна средина, Сл. Весник Р. Македонија од 05.07.2005
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управувањето со бучавата во животната средина и заштитата од бучавата во животната
средина. Цели на овој закон се:
- создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од
бучава,
- преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на
бучавата,
- преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и
предизвикува непријатност и вознемирување,
- отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од
изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина
Закон за водите - Со овој закон се уредуваат прашањата коишто се однесуваат на
површинските води, вклучувајќи ги и постојаните водотеци или водотеците во кои што
повремено тече вода, езерата, акумулациите и изворите, подземните води, крајбрежното
земјиште и водните живеалишта и нивното управување вклучувајќи ја и распределбата на
водите, заштитата и зачувувањето на водите, како и заштитата од штетното дејство на
водите; водостопанските објекти и услуги; организационата поставеност и финансирањето
на управувањето со водите, како и условите, начинот и постапките под кои можат да се
користат или испуштаат водите.
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух - Со овој закон се уредуваат мерките за
избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од загадувањето на
амбиентниот воздух врз човековото здравје, како и за животната средина како целина,
преку утврдување на гранични и целни вредности за квалитет на амбиентниот воздух и
прагови на алармирање и праг на информирање, гранични и целни вредности за емисии,
формирање на единствен систем за следење и контрола на квалитетот на амбиентниот
воздух и следење на изворите на емисии, сеопфатен систем за управување со квалитетот
на амбиентниот воздух и изворите на емисии, информативен систем како и други мерки за
заштита од одредени активности на правните и физичките лица кои имаат директно или
индиректно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух.
Закон за управување со отпадот - Со Законот за управување со отпадот се уредува
управувањето со отпадот; начелата и целите за управување со отпад; плановите и
програмите за управување со отпадот; права и обврски на правни и физички лица во врска
со управувањето со отпадот; барањата и обврските на правните и физичките лица кои
произведуваат производи и пакувања и коишто на крајот на животниот циклус ја
оптоваруваат животната средина; начинот и условите под коишто може да се врши
собирање, транспортирање, третман, складирање, преработка и отстранување на отпадот;
увозот, извозот и транзитот на отпадот; мониторингот; информативниот систем;
финансирањето и надзор над управувањето со отпадот.
Закон за заштита на природата - Природа во смисла на овој закон е дефинирана како
целокупна биосфера, вклучувајќи ги: компонентите на биолошката разновидност,
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живеалиштата, геолошките формации, минералите и фосилите, како и другите физичкогеографски појави на Земјата;
Со овој закон се уредува заштитата на природата преку заштита на биолошката и
пределската разновидност и заштита на природното наследство, во заштитени подрачја и
надвор од заштитени подрачја, како и заштитата на природни реткости
Други закони од оваа област се:
-

Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Закон за батерии и акумулатори
Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна
електрична и електронска опрема
Табела 3: Преглед на закони во областа на заштитата на животната средина
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5. FMEA Анализа – алатка за процена и управување со ризици

Анализата на потенцијални ризици и ефекти од истите eng. Failure Modes and Effects
Analysis FMEA, е составна метода со која се идентификуваат и спречуваат проблемите уште
пред нивното настанување. FMEA анализата е фокусирана на превенција на потенцијалните
грешки и намалување на можноста за појава на грешка, а со тоа и зголемување на
задоволството на потрошувачите. FMEA – та е систематска процедура за анализа на системот
со цел идентификување на потенцијалните причини за настанување на грешка, како и
понатамошните ефекти врз перформансите на системот. Анализата се врши во релативно
рана фаза на системот, па отстранувањето или во најмала рака ублажувањето на
потенцијалните грешки економски гледано, е многу ефективен метод. Врз основа на
показателот на ризик (eng. Risk priority number), добиен со калкулација на можноста за
појава, значењето/интензитетот на грешката и начинот на детекција се оценуваат
потенцијалните ризици и се детерминира нивната прифатливост. Овој нумерички показател
многу јасно го дефинира степенот на ризик врз основа на што понатаму се донесува одлука
за евентуални заштитни и превентивни мерки.
FMEA анализата одговара на следните основни прашања: Што може да тргне во
погрешен правец во производниот процес, односно кои се потенцијалните грешки кои можат
да се појават, која е веројатноста за нивно појавување, како и последиците кои би настанале
врз основа на тие грешки. FMEA анализата денес е често употребувана во практиката, затоа
што овозможува систематизација на потенцијални опасности и ризици на системот, и ја
олеснува проценката и анализата на ризикот. FMEA-та е алатка за систематски преглед и
оценка на сите можни потенцијални несакани ефекти (како резултат на интерни грешки или
надворешни фактори) во системот, како и можните последици од овие настани на системот.
Врз основа на поединечните дефиниции може да се заклучи дека основната
карактеристика по која се препознава FMEA анализата е нејзината ориентираност кон
превенција на сите можни потенцијални грешки, нивно елиминирање или доведување на тие
проблеми или грешки на најниско ниво.
Поради релативната едноставност и разбирливост FMEA анализата е погодна за брза
воведна проценка, после која може да следи и детална процена. Анализата на факторот на
ризик во FMEA методата се темели на стручни мислења кои настануваат врз основа на
претходни податоци и искуство во дадената област.
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На слика 4 е прикажан модел на изработка на FMEA анализа17:
Собирање на податоци за пооделните
компоненти и фукцијата на процесот

Детерминирање на потенцијални грешки
во функционирањето на системот

Анализа на ефектите од потенцијалните
грешки на системот

Утврдување на причините за појава на
грешки на системот

Оценување на
можноста за појава

Преглед на тековните методи на контрола

Оценување на
важноста на грешката

Калкулациja на показателот на ризик
RPN

Дали се потребни
корективни акции?

НЕ

Препорачани корективни акции

Модификација
Модификација на системот

FMEA
анализа

Teng, Gary S. Ho, Michael 1996. “Failure mode and effects analysis, аn integrated approach for product design
and process control.” International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 13 No. 5, 1996, pp. 8-26, MCB
University Press
17
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Слика 4: Тек на процесот на изработка на FMEA
FMEA анализата е резимирана преку следните чекори18:
1. Дефинирање и табеларен приказ на потенцијални грешки, степен на критичност на
истите, како и можност и веројатност за детекција
2. Цел на студијата, генерално земено, интеракција помеѓу компонентите / одделните
процеси во целокупниот тек на производство, проследен со детална анализа
3. Идентификување на потенцијални грешки на производот / процесот / системот, ова
вклучува проблеми, соодветни корективни акции, но и можност за континуирано
подобрување
4. Идентификување на последици на грешките врз други компоненти во склопот /
последователни процеси, операции, клиенти и законска регулатива
5. Идентификација на вистинските причини за појава на грешки
6. Дефинирање на метода / постапка / процедура за детектирање и превенција на
потенцијалните ризици на производот / процесот / системот
7. Квантитативно рангирање на значењето / критичноста на ефектот на потенцијалните
грешки
8. Процена на фрекфенција на појава на потенцијални грешки
9. Веројатност за детекција на потенцијалниот проблем
10. Калкулација на показателот на ризик
11. Превземање на корективни акции
Поради релативна едноставност и разбирливост FMEA анализата е соодветна за брза воведна
проценка, после која може да следи и детална процена. Анализата на факторите на ризик со
примена на FMEA методата се базира на стручни мислења кои произлегуваат врз основа на
искуствени податоци.
Факторите на ризик се дефинираат според однапред зададени табели во кои на
квалитативниот опис на анализираната појава одговара квантитативен износ. За FMEA
анализата карактеристично е доделувањето на релативни квантитативни големини на
фактори кои се во фукција на ризикот.

18

Tay, K. M. & Lim, C. P. (2006). Fuzzy FMEA with a guided rules reduction system for prioritization of failures.
International Journal of Quality & Reliability Management, 23(8), 1047-1066
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5.1.

Дефинирање и историски преглед на FMEA анализа

Како што и погоре е дефинирано, FMEA анализата е систематска метода за
идентификација потенцијална грешка во начинот на работа и има за цел да ги спречи и
корегира потенцијалните ризици / пропусти / грешки. FMEA анализата се користи повеќе од
четириесетина години. Почетоците на развивање и применување се поврзани со вселенската
програма на NASA. Набрзо потоа методата станува формализирана и подобро дефинирана,
па нејзината примена се проширува на воената и авионската индустрија. Во текот на
осумдесеттите години на предходниот век FMEA анализата станува алатка за Total Quality
Management, а веќе во текот на деведесеттите години станува Six Sigma алатка. Индустријата
за моторни возила (AIAG - Automotive Industry Action Group) и американското друштво за
контрола на квалитет (ASQC - American Society for Quality Control) во февруари 1993-та
година ги заштитиле авторските права на FMEA стандардите кои биле широко
распространети во индустријата.
FMEA-та стана дел од барањата за добивање на ISO QS 9000 сертификат, а исто така е
разгледувана во серијата на стандарди ISO 9001 и ISO 14000. Краткорочно, FMEA методата
дава преглед на потенцијални ризици, ја идентификува критичноста на нивните последици и
одредува приоритет на корективни акции. Долгорочно, FMEA методата развива критериум
за планирање за тестирање на системот, осигурува документација за идни анализи на
изведливост во случај на измена на дизајнот на системот, осигурува основа за планирање на
превентивно одржување и создава основа за квалитативна и квантитативна анализа за
сигурност на системот.
5.2.

Видови на FMEA анализа

FMEA анализата е универзална и флексибилна метода која може да се користи при
анализа на различни типови на проблеми со кои би можела да се соочи една организација.
FMEA методата може да биде имплементирана во секоја организација без оглед на нејзината
големина и бизнис профил. Во литературата постојат повеќе видови FMEA анализа, а
поделбата е извшена според подрачјето на кое методата е применета, или поедноставно
речено, видот на FMEA метода кој се користи зависи од тоа што се подразбира под поимот
систем. Во литературата се наведуваат следните видови FMEA анализа:
-

“Конструкциска FMEA” (eng. Design Failure Mode and Effects Analysis) се применува во
самиот процес на дизајн на одредени системи или производи. Овој тип се спроведува со
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цел да се предвидат и елиминираат одредени грешки при самиот процес на дизајн
односно проектирање на опремата неопходна за производство, со понатамошно следење
и предвидување на сите видови на грешки при самиот процес на користење на опремата
за време на целиот животен век на опремата се додека истата не биде целосно
амортизирана, односно ставена вон употреба.
-

“Процесна FMEA” (eng. Process Failure Mode and Effects Analysis) се фокусира на
начинот на производство, функционирање на производствената опрема, одржување и
проблемите и дефектите кои произлегуваат од фунционирањето на опремата.

-

“Системска FMEA” (eng. System Failure Mode and Effects Analysis) се занимава со
истражување, предвидување и превенција на дефекти и потенцијални проблеми на
релативно поголеми процеси како на пример целокупна производна линија.

-

“Услужна FMEA” се користи за анализа на услуги кои се даваат на корисниците било да
се работи за хотели или болници и сл.

-

“Програмска FMEA” (eng. Software Failure Mode and Effects Analysis) се занимава со
можностите за потенцијални грешки во информатичките технологии.

-

“FMEA за животната средина (eng. Environmental Failure Mode and Effects Analysis) се
занимава со идентификување на потенцијални аспекти и влијанија на животната средина
5.3.

Пристапи на FMEA анализа

Со FMEA методата се прави системска анализа, односно еден дел / процес / систем / се
анализира компонента по компонента, при што во литературата се познати два пристапи, и
тоа:
-

Геометриски пристап

Овој пристап се нарекува и хардверски, и се изведува на начин на кој се прави поделба
на системот на сите составни делови. Тоа значи дека се анализираат сите делови од кои е
составен системот. Во случај на анализа на одреден комплексен производ, разложувањето до
неговите најмали составни делови може да биде доста опширна е сеопфатна постапка.
Можност за користење на овој пристап има кај системи кои имаат готов концепт, односно
кај оние системи кај кои се одредени соодветните компоненти. Принципот на анализа е таков
што се поаѓа од начинот на појава на проблем или дефект кај компонентите, потоа се
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анализира влијанието на појава на дефект кај одредена компонента, врз работата на целиот
систем. Според тоа пристапот е вертикален, со правецот на движење од долу (компоненти),
према горе (целокупен систем), па во литературата на англиско говорно подрачје може да се
најде и под називот bottom – up пристап.
Овој пристап на FMEA анализа има потенцијал за релативно зголемување на обемот на
работа, зависно од бројот на компоненти во системот. Од друга страна пак, со оглед на тоа
дека сите компоненти се земени во предвид, анализата со ваков пристап е потполна и
комплетна.
-

Функционален пристап

Во овој пристап системот не се дели на составни делови, туку на функциски целини
кои потоа може да се поделат на под-состави. Функционалниот пристап се користи во рана
фаза на развој и проектирање на системот, кога сеуште не постои концепт и техничка
разработка и всушност сеуште нема делови и под-склопови кои би се анализирале. Друга
можна примена е кај доста сложени системи чии под-состави ги произведуваат
специјализирани произведувачи.
За разлика од геометрискиот, кај функцискиот пристап се поаѓа од највисокиот дел на
системот како целина и неговите главни функции. Имено, анализите обично се ориентирани
кон функцијата, започнуваат со главните функции на системот, и како проблемите на
целокупниот систем можат да бидат последица за откажување на некој од подсистемите и
така понатаму до одредена длабина на системот.
До која длабина би се разгледувало зависи пред се од причините за анализа, комплексноста
на системот и расположливото време и човечки ресурси.
Генерално земено, не е неопходно анализата да се врши до крај, односно до наједноставните
функции на поедини делови во системот.
Како што е постапката вертикална со правец на движење од повисоките делови на системот
кон пониските компоненти на системот, во литература овој пристап обично се нарекува Top
– Down пристап.
5.4.

Состав на тим за изработка на FMEA анализа

FMEA анализата дава најдобри резултати кога се изработува тимски, при што
членовите кои го сочинуваат тимот се со најразлични професии, а сепак поседуваат одредено
релевантно знаење на системот кој е предмет на анализа. Иако од значителна помош е да
сите членови во тимот имаат барем минимално знаење за самата метода на анализа, најважно
е поседување на знаење и секако искуство во решавање на проблеми од подрачјето на
системот предвиден за анализа. Покрај знаење и искуство многу е важно членовите од тимот
да соработуваат при изработката на анализата со свои предлози и идеи. Тимот мора да има
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водач кои ќе го води целокупниот процес на FMEA анализа. Водачот на тимот е всушност
единствен член кој мора добро да ја познава методата на анализа и да има искуство во
примена на истата.
Важно е да се спомене дека мотивацијата на членовите на тимот е доста важен фактор кој
влијае на успешноста на анализата. Водачот на тимот има за цел да ангажира луѓе од
одредени профили кои поседуваат одредена доза на стрпливост, прецизност и мотив и желба
за подобрување на системот во кој работат. Исто така водачот на тимот треба да ја одржува
на високо ниво заинтересираноста на членовите во текот на анализата.
5.5.

Примена на FMEA анализа

Разликуваме FMEA метода за проектирање (eng. Design FMEA) и за производствен
процес (eng. Process FMEA). Постапката е скоро идентична, но разликата е во целите и
можностите за користење на FMEA резултатите. При проектирање нагласокот е ставен на
идентификување на потенцијално проблематични подрачја кои може да бараат подетален
разглед на проектот, анализа и тестирање. Постапката може да открие и да допринесе за
сознанија во фазата на развој кои инаку би можеле да се пропуштат.
FMEA анализата може да има најразлична примена, и тоа:
-

-

Креирање на табела за едноставно детерминирање на потенцијални ризици
Примена на барањата за превентивно одржување, веројатност и критичност на
одреден ризик ја одредуваат потребата за превентивен или корективен пристап на
одржување
Дополнителна помош при вградено тестирање и индикација на ризик
При анализа за користење на автоматски или мануелни решенија
При креирање, одржување и припрема на документација за анализа на сигурност на
постројките

5.6.

FMEA стандарди

FMEA анализата е применлива во различни гранки на индустријата, па иако методата
сама по себе е секогаш иста, има и барања кои се разликуваат од една до друга индустриска
гранка. Стандардите кои најчесто се применуваат се:
1. MIL – STD 1629A eng. “Procedures for performing a failure mode and effect analysis”
се користи во воздухопловната, воздушната и воената индустрија
2. IEC 60812 eng. “Procedures for failure mode and effect analysis (FMEA)” – се користи
во електротехниката
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3. BS 5760-5 eng. “Guide to failure modes, effects and criticality analysis (FMEA and
FMECA)” се користи за сигурност на системи, делови, опрема
4. SAE J1739 eng. “Potential Failure Mode and Effects Analysis in Design (Design FMEA)
and Potential Failure Mode and Effects Analysis in Manufacturing and Assembly
Processes (Process FMEA) and Effects Analysis for Machinery (Machinery FMEA)” –
процесни постројки и машини
5. SEMATECH (1992) eng.“Failure Modes and Effects Analysis(FMEA): A Guide for
Continuous Improvement for the Semiconductor Equipment Industry” –
полупроводници
Постојат и други стандарди, како што се вклучени во јапонскиот индустриски стандард,
кои користат слични техники на погоренаведените стандарди, но претходно наведените
стандарди се сосема доволни за референтни цели.
5.7.

FMEA анализа како алатка при имплементирање на систем за заштита
на животната и работната средина

Постапката за идентификација и вреднување на аспектите на животната средина и
откривање на опасностите и ризиците по безбедноста и здравјето на вработените се
обезбедуваат со дефинирање на сите активности во една компанија кои можат да имаат
негативно влијание врз животната средина, безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи
тука и разгледување на ситуациите кои отстапуваат од редовното работење, како и
инцидентни и вонредни ситуации.
Компаниите треба да ги идентификуваат сите аспекти, опасности и штетности од
своето работење кои се поврзани со животната средина, безбедноста и здравјето при работа
да вршат проценка и рангирање на влијанијата на животната средина и ризиците по
безбедноста и здравјето при работа.
Системско управување на животната средина и безбедноста и здравјето при работа се врши
преку:
-

Идентификување на аспектите и проценка на влијанијата врз животната средина;
Идентификување на опасностите, штетностите и проценка на ризиците по
безбедноста и здравјето при работа;
Идентификување на законските и другите барања;
Определување на општи и посебни – изведбени цели за животната средина,
безбедноста и здравјето при работа;
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-

Определување на програми за управување на животната средина, безбедноста и
здравјето при работа.

Практичната примена на FMEA анализата во фукција на процена на ризик на работното
место и околина, развојното планирање и управување со системот за заштита и здравје при
работа е многу реална и остварлива. Имено, FMEA анализата е алатка за препознавање на
потенцијални ризици на работното место, откривање на причината за нивно настанување,
процена на опасноста и предлагање на мерки за нивно елиминирање. FMEA анализата го
анализира ризикот на работното место преку три основни чекори и тоа: можна појава на
опасност, штета која би настанала од потенцијалната опасност и можност за детекција /
откривање на потенцијалната опасност.
Важноста на FMEA анализата во оваа област е всушност можноста за систематски
пристап во идентификација и анализа на ризиците и мерките кои треба да се превземат,
односно спроведување на превентивни и корективни мерки како основа за намалување на
потенцијалните опасности.
FMEA на животната средина (eng. Environmetal fmea E-FMEA) овозможува систематски
преглед на потенцијалните аспекти на животната средина поврзани со еден производ или
процес и нивно елиминирање пред да настанат евентуални иреверзибилни последници.
FMEA анализата ги зема во предвид еколошките влијанија на производот или процесот врз
животната средина и овозможува нивно подобрување. Целта на Е-FMEA е да се
идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина во сите фази на
животниот циклус на производот со строго дефиниран начин (оценка на животен циклус –
LCA (end. Life Cycle Assesment) - квантитативна техника која го зема во предвид целиот
животен циклус на производот од екстракција на суровини и материјали за негово
произведување до рециклирање и отстранување).
Целите на E-FMEA се:
-

Превентивна проценка на влијанијата врз животната средина и елаборирање на
соодветни мерки

-

Идентификација на критични компоненти и потенцијално чувствителни области

-

Рано откривање и лоцирање на можни грешки и нивните влијанија врз животната
средина

-

Избегнување на потенцијални еколошки катастрофи
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-

Подобрување на системи, производи, процеси од аспект на животната средина

Целта на FMEA анализата како алатка во заштитата на животната средина е минимизирање
на прекумерното влијание на производните процеси во однос на користење на енергија, вода,
суровини, помошни материјали и емисии и отстранување на отпад. Компаративната
проценка на различни влијанија врз животната средина бара општествен консензус и тоа е
причината зошто е потребно развивање на интерни прописи (стандарди, регулативи,
принципи). Со овие мерки може да се одржуваат прописите утврдени граници, но секоја
компанија треба да се стреми кон континуирано подобрување и во најмала рака намалување
на влијанијата врз животната средина.
Поимите во FMEA на животната средина и безбедност и здравје во однос на класична FMEA
за квалитет се супституирани / заменети на следниот начин:
FMEA за квалитет

FMEA анализа за
идентификација на опасности и
ризици во работната средина

Неусогласеност /
Дефект

Инцидент / несреќа на работното
место

Веројатност за
појава на
неусогласеност /
дефект
Сериозност /
значење на
последици од
потенцијалната
грешка
Можност за
детекција

Веројатност за појава на несреќи и
повреди на работно место

Критичност на ефектот на
несреќата или повреда врз работоспособноста на луѓето

FMEA анализа за
идентификација на
аспекти и потенцијални
влијанија на животната
средина
Влијание врз животната
средина
Веројатност за појава на
влијанија врз животната
средина, еколошки штети /
катастрофи
Сериозност (степен на
оптоварување) на
потенцијалната штета врз
животната средина

Веројатност за откривање
на проблеми на машините и
опремата поради кои би
можело да настане
еколошка штета
Табела 4: Поими кои се користат во FMEA за квалитет, животната средина и
безбедност и здравје
Влијанието врз животната средина не се квантификува и интензитетот на влијанието значи
негативна последица врз животната средина. Тоа е критериум со кој се проценува важноста
на влијанијата врз животната средина (eng. Severity).
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Можна е проценка на веројатноста за појава на еколошки ризик предизвикан од потенцијален
индустриски причинител (eng. Occurence).
И крајно, проценка на веројатност за откривање или детекција на влијанијата на одреден
индустриски субјект врз животната средина (eng. Detection).
На овие три критериуми, се ставаат оценки од 1 (сосема мал / незначителен ризик) - 10 (голем
/ критичен ризик). Конечно продуктот на овие вредности е показателот на ризик RPN. Овие
три фактори се проценуваат од страна на експерти во согласност со скала базирана на општо
прифатените критериуми за евалуација.
Индексите за сериозност, можноста за појава и детекција се прикажани во табелите подолу.
Ефект
Индекс (оцена)
Опасност без предупредување
10
Опасност со предупредување
9
Многу висока опасност
8
Висока опасност
7
Умерена опасност
6
Ниска опасност
5
Многу ниска опасност
4
Речиси незначителна опасност
3
Незначителна опасност
2
Нема опасност
1
Табела 5: Индекс за значење / интензитет на грешката
Веројатност за појава
Индекс (оцена)
Опасност без предупредување
10
Опасност со предупредување
9
Многу висока опасност
8
Висока опасност
7
Умерена опасност
6
Ниска опасност
5
Многу ниска опасност
4
Речиси незначителна опасност
3
Незначителна опасност
2
Нема опасност
1
Табела 6: Можност за појава на ризикот
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Можност за детекција
Невозможна детекција
Многу мала веројатност за детекција
Мала веројатност за детекција
Средна веројатност за детекција

Индекс (оцена)
10
9
8
7
6
Умерена веројатност
5
Висока веројатност за детекција
4
3
Многу висока веројатност за
2
детекција
1
Табела 7: Можност за детекција на ризикот / влијанието
Пресметка на показателот на ризик - Показателот на ризик се калкулира како
математичка функција која зависи од: веројатноста за појава на грешка, сериозноста на
грешката и можноста за детекција, односно следење на потенцијалната грешка, пред истата
да постигне некој непосакуван ефект. Како функција тоа изгледа вака:
RPN = [S] x [O] x [D]
Определувањето на прифатлива вредност на показателот на ризик RPN претставува
специфична потешкотија и е поврзано со субјективен пристап кон проблемот од страна на
тимот за изработка на FMEA. Во секој случај треба да се земат во предвид надворешните
услови и моменталната состојба на компанијата. Од страна на работниот тим се
детерминираат прифатливите вредности на RPN. За точките кај кои добиената вредност на
RPN e понискa од критичната вредност се сметаат за задоволителни и тука се завршува
анализата. Доколку RPN е поголем од критичната вредност, потребно е да се предложат
понатамошни активности за да се намали оптоварувањето врз животната средина, како и да
се минимизираат ризиците и опасностите по безбедноста и здравјето при работа.
Показателот на ризик се добива како производ на трите ризик фактори, па согласно на тоа за
RPN факторот добиваме цифра од 1-100. Врз основа на тоа одредуваме за која зона на ризик
е потребно да се преземат превентивни мерки, но исто така и после утврдените превентивни
и корективни мерки за заштита. Во следната табела е прикажано значењето на вредностите
на ризикот во однос на превземање на мерки на заштита:

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА

51

Магистерски труд

Показател на ризик RPN = [S]x[O]x[D]
RPN < 50

Зона на низок ризик

50 < RPN < 100

Зона на умерен ризик

RPN > 100

Зона на висок ризик
Табела 8: Општ показател на степенот на ризик

FMEA документот е динамичен акт, односно штом еднаш анализата се комплетира, истиот
се прегледува, ревидира и ажурира во согласност со секоја промена во компанијата и
нејзиното опкружување, која може да има влијание на животната средина и безбедноста и
здравјето при работа (нова или потенцијална законска и друга регулатива, нови технологии,
нови производи, нови објекти, нови барања на заинтересираните страни, нови суровини,
отстапувања од стандардните работни процеси, вонредни ситуации итн.), при што се врши
идентификација, анализа и вреднување на нови аспекти и влијанија на животната средина и
нови опасности и ризици по безбедноста и здравјето при работа, се определуваат мерки за
заштита на животната средина, како и отстранување и намалување на ризиците по
безбедноста и здравјето при работа на најмала можна мера.
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6. Методологија за процена на ризици на работното место и
идентификација на аспекти на животната средина
Законските барања претставуваат влезни елементи при утврдување и развивање на
целите поврзани со политиката за заштита на животната и работната средина, како и при
утврдување на мерки во рамките на програмата за заштита на животната и работната
средина.
Законските и други барања на кои се согласила организацијата претставуваат минимални
обврски кои компанијата мора да ги применува во рамките на EMS и OHSAS. Организацијата
може да развие и да примени и дополнителни интерни критериуми со цел да ги задоволи
своите потреби.

6.1.

Дефинирање и структурирање на поимот ризик

Во литературата можат да се пронајдат најразлични дефиниции и толкувања на поимот
ризик.
Според ISO терминологијата ризикот е “комбинација на веројатноста за појава на некој
настан и неговата последица”.
Оксфордскиот речник го дефинира ризикот како “веројатност или можност од опасност,
губиток, повреда или друга штетна и несакана последица”.
Институтот за управување со ризици (IRM) го дефинира ризикот како комбинација од
веројатноста на настани и нивните последици, што е широко применлива и практична
дефиниција.
Под поимот ризик на работното место се подразбира квантитативно изразена мерка на
веројатноста дека како последица на изложеноста, ќе се јават штетни ефекти врз здравјето и
животот на професионално експонираните работници.
Според СЗО (1993), ризикот претставува сооднос меѓу можноста да се јават негативни
ефекти врз здравјето, кои според фреквенцијата и тежината на биолошките и клиничките
промени се соодветни на концентрацијата на штетните фактори во средината.
Спротивно на ова, безбедноста претставува сигурност дека штетните фактори присутни во
работната средина нема да предизвикаат негативни ефекти врз здравјето на вработените.
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Според Член 3 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр.92/07)
ризик е “веројатност за настанување на повреди, заболувања или оштетување на здравјето
на вработениот, како резултат на опасност при работа”
Ризикот претставува збир на две компоненти:
1. веројатност за појава на штетни фактори во работната средина и
2. веројатност за појава на консеквентни негативни ефекти врз здравјето на изложените
работници
Реално е сознанието дека голем број на штетни фактори што се јавуваат во работната
средина негативно влијаат на здравјето на професионално експонираните работници. Со цел
да се намали или целосно да се елиминира нивното негативно влијание неопходно е да се
направи веродостојна и квантифицирана анализа на ризикот.
Со оглед на тоа што е практично невозможно да се елиминира веројатноста штетните агенси
да се јават во работната средина, произлегува дека ризикот постојано постои. Поради тоа,
неопходно е да се утврди актуелниот и реален степен на ризик, односно да се дефинира
прифатливото ниво на ризик за секој вид на штетност и за секое работно место одделно.
Прифатливо ниво на ризик значи дека можноста за појава на штетни ефекти врз здравјето
оправдано може да се прифати како безначајна, а самите ефекти кои при тоа би се јавиле се
толку минимални, што не би можеле дополнително значајно да се минимизираат, ниту со
зголемување на регулаторните механизми, ниту со инвестиции за елиминирање на ризикот.
Важно е да се нагласи дека постои ризик кој не е возможно да се отстрани ниту пак да се
намали со примена на основните или пак посебните мерки за заштита. Таквиот ризик е т.н.
преостанат ризик на работното место и може да се смета за ризик на професијата.
6.2. Идентификување на опасност, процена и управување со ризикот
6.2.1. Барања на стандардот OHSAS 18001
Организацијата мора да воспостави, примени и да одржува процедури за
идентификација на опасностите, проценка на ризикот и примена на неопходно управување
(контрола) со истиот. Имено за идентификација на опасноста и процена на ризикот мораат
да се земат во предвид следните елементи:
-

рутински и нерутински активности
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-

активности на сите особи кои имаат пристап на работното место (вклучувајќи тука и
подизведувачи и посетители)
човечки навики, способности и други човечки фактори
инфраструктурата, опремата, материјалите на работното место независно од тоа дали
припаѓаат на организацијата или се во сопственост на некој друг
промени или предложени промени во организацијата и во делокругот на нејзините
активности или материјали
било која законска обврска која се однесува на оцена на ризикот и управување со
ризикот
проектирање на работниот простор, процеси, инсталации, машини / опрема,
оперативни процедури и организација, вклучувајќи нивно прилагодување според
способностите на вработените

Методологијата на организацијата за идентификување на опасности и проценка на ризици
треба да:
-

биде дефинирана во однос на подрачјето на примена, природа и траење со што би се
обезбедило проактивност, а не, реактивност
обезбеди идентификација, приоритизација и документирање на ризикот и примена на
соодветните мерки

Главни опасности во индустриските компании се присуство на прашина, хемикалии,
штетни гасови, опасност од електрична енергија, пожари и експлозии, динамички појави,
зрачење, механички опасности и опкружувањето на работникот на работното место
(микроклиматски услови, осветлување, бучава, вибрации). Пратењето на условите на
работното место, константна анализа, правовремено откривање на потенцијални опасности
и процена на ризик, влијание на намалување и елиминирање на опасностите.
Секоја организација треба да ги идентификува потенцијалните ризици и опасности,
подрачјето на нивното влијание (вклучувајќи и промеливи околности), нивните причини и
секако можни последици. Проценувањето на ризикот е процес на вреднување на ризиците
по безбедноста и здравјето на работниците кои ги предизвикуваат опасностите на работното
место. Под извор на опасност треба да се подразбере материјата, предметите и местото од
кои и каде непосредно може да дојде до повредување на работниците или оштетување на
нивното здравје. При утврдување на изворот на опасност, се испитува и причината поради
која дошло до повреда на работа. Според тоа, причина за опасност не може да се поистовети
со изворот на опасност. Опасностите на кои се изложени работниците при вршењето на
работните задачи зависат од обемот и содржината на работите, предметите кои се обликуваат
и средствата со кои се работи.
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Утврдување на опасности и штетности на работното место е најважна фаза во проценка на
професионалниот ризик и е основен предуслов за правилно рангирање на ризикот. Се врши
на основа на собрани статистички податоци, мерења и испитувања, преглед и пратење на
технолошкиот процес, собирање на потребни информации од вработените, итн. Утврдување
на опасностите и штетностите се врши на основа на испитување на условите во работната
средина во редовни временски периоди или во случаеви на појава на штетни ситуации, како
повреди, професионални болести и сл. Целта на овој чекор е да се генерира сеопфатна листа
на ризици, кои можат да го спречат, деградираат или да го одложат постигнувањето на целта
на организацијата.
6.2.2. Идентификација на опасности и ризици
Идентификацијата на опасности се спроведува низ неколку фази со цел да се соберат
што повеќе информации за работна средина и условите кои се применуваат во практиката во
компанијата.
1. Опис на технолошкиот процес, опис на средствата за работа и нивното групирање
и средствата и опремата за лична заштита при работа
Опис се врши на начин погоден за собирање и проценување на потребни информации за
процесите во компанијата и средствата според постоечката ситуација. Описот ги опфаќа:
-

-

-

објектите кои се користат како работен и помошен простор, вклучувајќи ги тука и
објектите на отворен простор со сите придружни инсталации
опремата за работа (машини, уреди, постројки, инсталации, алати и сл.) кои се
користат во процесот на работа и се врши нивно групирање
конструкции и објекти за колективна безбедност и здравје на работа (заштита
премини и пристапни патишта, засолништа од топлотнo и другo зрачење, заштита од
електричен удар, општа вентилација и климатизација, итн), опис на нивната намена и
користење
помошни конструкции и објекти, како и конструкции и објекти кои се користат
привремено за работа и движење на вработените (скелиња, платформи, конструкции
за спречување на одрони на земја при копање на длабоки ровови и сл.)
други средства за работа кои се користат во процесот на работа или на било кој начин
се поврзани со процесот, нивната замена и начинот на користење
средства и опрема за лична заштита при работа
сировини и материјали кои се користат
други потребни елементи

2. Преглед на внатрешната структура на компанијата
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Прегледот на внатрешната структура на компанијата опфаќа увид во нормативните
акти со кои се уредува внатрешното уредување на организацијата, односно организација и
систематизација на работните места за обавување на работните активности и друга
документација која се однесува на внатрешната организација во компанијата.
Исто така потребно е да се изврши и непосредна проверка на пропишаната, односно
утврдената внатрешна организација и тековната состојба на внатрешното уредување на
компанијата.
Прегледот на внатрешната структура содржи: назив и локација на работните места каде се
обавуваат работните задачи, условите за засновање на работен однос и бројот на вработени
на тие работни места, според тоа бројот на жени, мажи, помлади од 18 години, инвалиди,
работно време, пропишани отстапувања и сл.
3. Препознавање и утврдување на опасности и штетности на работното место и во
работната средина
Препознавање и утврдување на опасностите и штетностите на работното место и во
работната средина се врши на основа на податоци кои се собираат од тековната
документација, преку следење и пратење на работниот процес, собирање на потребните
информации од вработените и информации од други извори, класификација на собраните
податоци, односно на можните опасности и штетности на кои тие укажуваат.
При анализирање на податоците за опасностите и штетностите на работното место се поаѓа
од постоечката состојба за безбедност и здравје при работа на основа на информации кои
содржат:
- важечки стручни наоди за извршените прегледи и испитувања на средствата за работа
- извештаи за извршените испитувања на работната средина
- извештаи за претходни и периодични лекарски прегледи на вработените
- податоци за повреди на работа, професионални болести и заболувања поврзани со
типот на работа, средствата и опремата за лична заштита при работа
- анализа на превземени мерки поради спречување на повреди при работа,
професионални болести и заболувања поврзани со работата
- испекциски наоди за извршен надзор
- упатства за безбедно работење
- пропишана документација за употреба и одржување, односно паковање, транспорт,
користење, складирање, уништување и др.
Процена на ризик (engl. Risk assessment) е дел од еден покомплексен процес кој се
нарекува управување со ризик (engl. Risk management). Процена на ризик е процес на
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идентификување, квантифицирање и класификација на ризиците по приоритет, според
критериум за прифаќање на ризици и цели важни за организацијата19.
Проценка на ризик на работно место и во работна средина е важен чекор во заштитата на
работниците а воедно со тоа се исполнува законската обврска која ја има деловниот субјект20.
Процената на ризик е алатка со која се идентификуваат ризиците кои би можеле да доведат
до настанување на повреда. Во голем број на случаи со релативно едноставни мерки кои нема
да создадат големи трошоци, дополнително ангажирање на работна сила и одземање на
голем дел од работно време може да се обезбеди контролирање и намалување на ризиците
во компанијата.
Процената на ризик на работното место се спроведува низ неколку чекори21:
Чекор 1: Идентификување на опасностите и изложеност на работниците, кои опфаќаат:
-

Одредување на опасноста. Како може да се случи несреќа? Што или кои работи можат
да тргнат во погрешен правец?

-

Одредување кој е во опасност? Кој е вклучен во активности во чие извршување постои
ризик? Кој уште може да биде во опасност?

-

Отстранување на опасноста. Дали активностите можат да се извршат на друг начин,
со кој би се елиминирал ризикот?

Чекор 2: евалуација или проценка на ризикот и рангирање на ризикот, односно процена дали
е ризикот мал, умерен или висок. Во овој чекор треба да се дадат одговори на следните
прашања:
-

Како најчесто може да се појави ризикот?

-

Колку штетата може да биде сериозна во случај на несреќа?

Чекор 3: Донесување на одлуки за контролни мерки. Регистрација или забележување на
податоците за проценетиот ризик и мерки кои треба да се превземат (документирање на
процената на ризик).

19

http://security.foi.hr/wiki/index.php/Procjena_rizika
http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
21
Međunarodna organizacija rada i Avstriska agencija za razvoj, 2009
20
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Чекор 4: Пратење и контрола на ризикот. Ефикасноста на превземените превентивни и
корективни мерки треба да биде континуирано пратена. Процената на ризик треба да биде
повторно проверена и ревидирана во случај:
-

Кога настанале значајни организациони промени во процесот на работа

-

Како резултат на нови информации поврзани со испитување на повреда и несреќа на
работното место

-

Во случај кога превземените превентивни мерки не се доволни или не се ефикасни

-

Да се осигура дека методите на проценка на ризик се сеуште релевантни

-

Проверка дали е потребно да се направат некои измени кај вработените, нова опрема,
нови системи и слично.

Сеопфатен преглед и анализа е од клучно значење, со цел да бидат земени во предвид сите
потенцијални ризици и опасности како и нивна понатамошна анализа и евалуација. Значи,
во оваа фаза е потребно да се утврди кои ризици може да имаат влијание врз текот на
планираните активности. Кога ризикот е идентификуван се проценува веројатноста за негова
појава, степенот на влијание врз планираниот распоред, обемот, трошоците и квалитетот на
активностите, а потоа се одредуваат приоритети. Проценката на ризикот претставува основа
за успешно раководење со безбедноста и здравјето, како и клуч за намалување на незгодите
поврзани со работното место и професионалните заболувања. Доколку се спроведе како што
треба, проценувањето на ризикот може да ги подобри безбедноста и здравјето на работното
место, а и перформансите на бизнисот воопшто.
Благодарение на анализата на ризик доаѓаме до рангирање на сите евидентирани
потенцијални ризици, со користење на22:
-

квалитативна анализа, со која се дава описна скала за опишување на веројатноста и
последицата на ризикот

-

полу – квантитативна анализа со која се одредува нумеричка вредност, броевите се
користат со цел квантифицирање на факторот на ризик

22

Cooper, D.; Grey, S.; Raymong, G.; Walker, P.: Project risk management guidelines: managing riks in large
projects and complex procurements, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, 2005
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-

квантитативна анализа која користи нумеричка скала за веројатноста за појава на
ризик и потенцијалните последици од ризикот

Идентификација на опасностите, процена на ризикот и процесот на управување со ризикот
претставуваат основа на целокупниот OHSAS систем.
Комплексноста на процесот на идентификација на опасност, проценка на ризикот и
управувањето со ризикот зависи од големината на организацијата, типот на активности и
применетите технологии и опрема, како и ситуацијата на работното место и значењето на
опасностите. Исто така треба да се обрне внимание на секојдневните работни операции,
абнормални операции, случаеви на хитна реакција во вонредни ситуации.
Според законот за безбедност и здравје при работа, секој работодавач е должен да изработи
изјава и процена на ризик во писмена форма за сите работни места и да утврди начин и мерки
за отклонување на ризикот. Со цел да се рационализираат трошоците и времето на
ангажираност во процесот на идентификација на опасност, проценка на ризикот и
управувањето со ризикот, сите информации и проценки кои веќе се направени согласно
законските барања треба да се искористат при имплементација на OHSАS стандардот.
Мерките кои се превземаат во процесот на управување со ризикот треба да се стремат кон
елиминација на опасностите, или во најмала мера намалување на веројатноста за појавување
на потенцијалната сериозност на повреда или штета. Крајна мерка е примена на заштитна
опрема (HTZ – опрема) во согласност со условите во компанијата.
Во работните средини, делови на процесот на трудот се вршат различни видови на
работа согласно основните дејности. Затоа во процесот на трудот се користат разни видови
на алатки и орудија, уреди и средства за работа и самите материјали кои се предмет на
преработка, во повеќето случаеви претставуваат потенцијална опасност од повреди
(несреќи) на работа доколку истите не ги исполнуваат бараните параметри од аспект на
безбедност и здравје при работа.
Пред се поради желбата на човекот да си ја олесни работата или на друг начин да ја забрза
истата, најчесто се заборава на прописите за безбедност и здравје при работа. Таквото
однесување на работното место е погрешен и спротивен на нормативите кои произлегуваат
од Законот за безбедност и здравје при работа.
Во литературата постојат најразлични поделби и групирања на опасностите на работното
место. Врз основа на собраните податоци, во следната табела е прикажан еден од начините
за класификација на опасностите и штетностите на работното место.

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА

60

Магистерски труд

Опасности и штетности на работно место

01
02
03
04
05
06
07
08
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

Механички опаности
Механички опасности кои се појавуваат при користење на рачни алати
Предмети во мирување или движење: шилести и остри предмети
Транспортните средства: пад на предмет од средството за пренос, удар со самото средство, повреди
во фазата на транспортирање
Користење на делови кои взаемно се движат како запчаници, вовлекување помеѓу подвижни и
непосредни делови
Допир на жешки површини
Зафаќање на лабави делови од облеката
Извори на опасност како последица на грешки во конструкцијата
Останати извори како неисправни машини, неадекватни заштитни направи
Опасности од електрична струја
Опасност од директен допир на делови од електричната инсталација и опрема под напон
Опасност од топлотно дејство кое го развива електричната опрема или инсталација (прегревање,
пожар, експлозија и сл.)
Опасност од удар од гром или електрично празнење
Опасност од штетно влијание на електростатично електризирање
Физичко – хемиски извори на опасност
Непосредни метеролошки услови: зголемена или намалена температура на воздухот, несоодветна
влажност и струење на воздухот, како и неповолна комбинација на предходно споменатите
Енергија на зрачење: јонизирачко, нејонизирачко, претерано јак извор на светлина и др.
Механичка енергија: бучава, вибрации, ултразвук
Индустриски отрови
Штетна производна прашина
Штетности кои настануваат со користење на опасни материи
Употреба на експлозивни, запаливи материи, оксидирачки материи и органски пероксиди
Користење на корозивни, радиоактивни материи и сл.
Опасност при движење
Движење на ниско ниво: мазен под, нерамен под, нечист под загаден со масла, со отпадоци и
материјали, пад во отвори на подот
Пад од повисоки места: стабилни работни површини, сите врсти на скелиња, преносни лестви,
разни скалила, сите видови косини и нагиби
Затрупување при складирање на материјалите
Штетности кои произлегуваат од психички и психофизички напори
Напори или телесни напрегања (рачно пренесување на товар, туркање или влечење на товар,
различни долготрајни зголемени телесни активности и сл.)
Нефизиолошка положба на телото (долготрајно стоење, седење, клеклување и сл.)
Напори при обавување на одредени обрски кои предизвикуваат психолошки оптеретувања (стрес,
монотонија и сл.)
Одговорност при примање и пренесување на информации, користење на соодветно знаење и
способност, одговорност во правилата на однесување, одговорност за брзи промени на постапки /
процедури, интензитет на работа, конфликтни ситуации, работа со странки и парични средства,
недоволна мотивација за работа, одговорност во раководење / управување и сл.
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Прекувремена работа, работа во смени, скратено работно време, работа во ноќна смена,
алармирање за случај на интервенција и сл.
Останати извори на опасност
Недоволна или неправилна техничка заштита: немање на технички заштитни направи, одржување
и сл.
Општата техничка состојба на средсвата за работа, работниот простор и др.
Нефизиолошки услови на работа, лоша организација како прекувремена работа, зголемен
интензитет на работа, нерационален режим на работа, долготрајна присилна положба на телото при
работа, преголемо напрегање на одредени делови на телото
Други луѓе
Опасности поврзани со видот на работното место
Работа на висина / Работа во длабина
Работа при низок или висок атмосферски притисок

25

26
27
28

29
30
31

Табела 9: Видови на опасности и штетности во работната средина
6.2.3.

Критериуми за превземање на мерки за елиминирање или намалување
на ризикот

Проблемите поврзани со безбедноста и здравјето при работа, главно произлегуваат од
опасни фактори во работната средина. Бидејќи повеќето опасни услови на работното место
во принцип може да се спречат, напорите треба да бидат сконцентрирани на примарната
превенција на работното место, бидејќи ова нуди најисплатлива стратегија за нивна
елиминација и контрола. Планирањето и дизајнот на работните места треба да биде насочено
кон утврдување на работни средини кои се поволни за физичката, психолошката и
социјалната благосостојба. Ова значи преземање на сите разумни мерки на претпазливост за
да се избегнат професионални заболувања и повреди при работа23.
Сите прифтени контролни мерки мора да ги исполнуваат следните критериуми:
-

Да обезбедуваат адекватна контрола на изложеноста на вработените на одреден ризик
Да не создаваат нови опасности и
Да им овозможуваат на вработните да ги обавуваат своите активности без
нелагодност

За контрола или управување со ризиците се применуваат следните хиерархиски мерки:
Елиминација – претставува најдобар начин за превенција / спречување на појава на
опасност на работното место, затоа што кога веќе опасноста е елиминирана,тогаш е
елиминиран и пропратниот ризик, односно не постојат повеќе проблеми поврзани со ставање
под контрола на одредена опасност. Елиминирање на опасноста вклучува и редизајнирање
23

Бенџамин О. Али, Основни принципи за здравје и безбедност при работа, МЗЗПР, Скопје 2011
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на работното место или процесот, што во некои случаеви може да биде не толку
комплицирана постапка, односно без трошење на многу време и средства.
Елиминирање на опасноста е најефикасниот облик за превенција на ризикот, затоа што:
-

-

Со отклонувањето на опасноста, вработените се целосно заштитени,
Не бара и не се ослонува на користење на механички средства, користење на
постапки, упатства и опрема за лична заштита или соработка / знаење на одредени
личности, односно во овој случај се елиминира влијанието на човечкиот фактор
Ја менува природата на работното место

Замена – е исто така ефикасна контрола на ризикот, затоа што го намалува степенот на
сериозност на опасноста. Оваа мерка не бара од вработените да ги користат упатствата
(процедурите) и не бара употреба на лични заштитни средства.
Овој вид на контрола го менува или влијае на начинот на кој вработените и потенцијалните
опасности може да дојдат до меѓусебен однос, односно со нејзината примена се поставува
“ѕид” помеѓу вработените и потенцијалните опасности.
Инженерска контрола – е мерка со чија примена се менува или се влијае на начинот на кој
опасноста и вработените доаѓаат во меѓусебен контакт. Со оваа мерка се поставува бариера
помеѓу вработениот и потенцијалната опасност и на тој начин се спречува меѓусебниот
контакт. Инженерската контрола се базира на следните принципи:
-

Не прави фундаментални промени во природата на опасноста
Ефективна е во подрачјето во кое се применува
Бара постојан мониторинг и потребно е континуирано одржување, поради сигурност
дека поставената “бариера” е присутна и функционална

Административно управување – се однесува на начин преку кој со ризиците се управува
со примена на процедури базирани на нормативни документи (закони, прописи настанати на
основа на законски акти, правила, уредби, наредби и сл.)
Адмистративното управување бара соработка и активно вклучување на вработените,
односно вработените треба да се свесни за управувањето со ризикот и да поседуваат
соодветни вештини, знаење и искуство за примена на мерките за безбедност и здравје при
работа.
Средства за лична заштита – оваа мерка се однесува на користење на лична заштитна
опрема. Ова е начин на контрола на ризикот, преку избор на одреден тип на опрема кој ќе
создаде препрека помеѓу опасноста и вработениот. Примената на лична заштитна опрема не
ја менува природата на опасностите на работното место.
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Која мерка ќе се користи зависи од типот и природата на опасноста, природата на работното
место, расположливоста и адекватноста на различни мерки.
После дефинирање на мерки за елиминирање, спречување или управување со ризикот
неопходно е да се изврши следната дополнителна процена, односно:
-

Оценување на толеранција на преостанатиот ризик
Идентификување на неопходни дополнителни мерки за управување со ризикот
Процена на превземените мерки за управување со ризикот, во однос на тоа дали се
доволни за сведување на ризикот на толерантно ниво

Технолошка промена - Технолошкиот напредок може да игра важна улога во
подобрувањето на условите за работа и обемот на работа, но исто така може да воведе нови
опасности. Затоа треба да се води голема грижа за изборот и меѓународниот трансфер на
технологија со цел да се избегнат потенцијални опасности и да се осигура дека технологијата
е приспособена на локалните услови. Менаџментот треба да се консултира со
претставниците на работниците секогаш кога се воведува нова технологија.
Опасностите поврзани со технологиите (опрема, супстанции и процеси) кои се користат на
работното место мора да се идентификуваат и да се превземат ефикасни мерки за да се
елиминираат или контролираат. Ова значи дека треба да се вградат фактори на безбедност и
дека условите за работа, организацијата и методите треба да се прилагодат на
карактеристиките и можностите на работниците.
Воведувањето на нова технологија треба да биде придружено со адекватни информации и
обука. Згора на тоа, потенцијално опасните машини, опрема и супстанции не треба да се
извезуваат без да се обезбеди адекватна заштита, вклучувајќи информации за безбедна
употреба на јазик на земјата во која се увезува. Должност е на владите на земјите кои
увезуваат да го разгледаат националното законодавство за да се осигураат дека вклучува
одредби за да се спречи увозот на технологија со штетни последици врз безбедноста и
здравјето при работа или условите за работа24.
Процесот на идентификација на опасност, проценка на ризикот и управување со ризикот се
разликуваат во различни индустрии, почнувајќи од едноставни до комплексни проценки,
квантитативни анализи со обемна документација. Организацијата треба да изврши
идентификација на опасноста, проценка на ризик и воспоставување на процесот за
управување со ризик во согласност со своите потреби, во согласност со сите законски барања
кои се однесуваат на заштита на здравјето и безбедноста при работа.
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За да се обезбеди здрава работна средина мора континуирано да се следи работното место,
што вклучува систематски надзор на факторите во работната средина и работните практики
кои може да влијаат врз здравјето на работниците, вклучувајќи ги санитарните инсталации,
кантини и сместување, каде овие објекти се обезбедени од страна на работодавецот, како и
осигурување дека работната средина ги почитува стандардите за безбедност и здравје25.

6.3. Идентификување на аспекти на животната средина
6.3.1. Барања на стандардот ISO 14001, точка 4.3.1
Организицијата мора да воспостави, да примени и да одржува процедури:
За идентификација на аспектите на животната средина предизвикани од своите
активности, производи и услуги во рамките на утврдениот предмет и подрачје на примена на
ЕМS со кои може да се управува и со оние аспекти на кои може да се влијае, земајќи го во
предвид планираниот развој, нови и изменети активности, производи и услуги
За утврдување на оние аспекти кои имаат или може да имаат значајни влијанија на
животната средина
Организацијата мора да ги документира овие информации и континуирано да ги ажурира.
Организацијата мора да обезбеди значајните аспекти на животната средина да бидат земени
во предвид при воспоставување, примена и одржување на EMS. За да се започне со
проектирање на ЕМS потребно е разбирање на меѓусебното влијание на организацијата,
нејзините производи и процеси со животната средина.
Аспект на животната средина е елемент на организационите активности, производ или
услуга кој може да биде во меѓусебен однос со животната средина.
Како напомена важно е да се нагласи дека значаен аспект на животната средина е оној кој
има или може да има влијание врз животната средина.
Влијание врз животната средина претставува секоја промена во животната средина, која е
целосно или делумно резултат од аспектите на животната средина на некоја оранизација.
Генерално гледано влијанијата на животната средина може да се поделат на следните
компоненти, зависно од околностите:
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-

Потрошувачка на ресурси како енергија, материјали, вода, почва и сл.
Емисија на штетни материи во водата и воздухот
Генерирање на отпад и нус-продукти
Создавање на бучава и радијација
Нарушување на рејлефот, културното наследство и сл.

Штетни материи се супстанции кои ги менуваат природните, физичките, хемиските,
биолошките, бактериошките својства и состав, како и радиолошките особини на медиумите
на животната средина.
За утврдување на взаемното влијание на производот и процесот со животната средина
потребно е да се направи следното:
-

Да се изврши избор на категории на производи и услуги во компанијата
Да се идентификуваат аспектите на животната средина за секоја категорија на
производи, услуги и активности во процесите во кои се реализираат
Оценување (вреднување) на значењето на влијанието на животната средина за секој
идентификуван аспект
Да се дефинираат мерки за елиминирање, намалување и / или управување со ризиците
и влијанијата на животната средина

6.3.2.

Избор на категории на активности, производи и услуги во
организацијата

Скоро сите производи, услуги и активности имаат одредено влијание на животната
средина во некоја фаза на животниот циклус. Влијанијата на животната средина можат да
бидат од локално, регионално или глобално значење.
Влијанијата на животната средина можат да бидат краткотрајни или долготрајни со различен
обем и интензитет. Со цел олеснување на процесот на идентификување на заеднички аспекти
важно е најпрво да се изврши групирање или категоризација на активности, производи и
услуги. Категориите можат да бидат засновани на заеднички карактеристики, како што се:
-

Организационите единици во кои се реализираат
Географската локација
Текот на операции во процесот во кои се применува иста технологија, операции и сл.
Користење на исти ресурси (материјали, енергија)

При изборот на категории треба да има во предвид медиумите на животната средина на кои
се врши влијание, како што се вода, воздух и земја.
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Обемот на категоријата треба да биде доволно голем за да може да се направи вреднување,
или да се оцени значењето, а сепак доволно мала за јасно разбирање на смислата на
групирање.
За класификација на аспектите на животната средина од поедини активности, производ,
процес или услуга се врши преглед на:
-

Влезови во процес (амбалажа, помошни материјали, суровини, хемикалии, енергија)
Излези од процес (емисии во воздух, вода, почва, бучава, вибрации, отпад, енергија)
Користена технологија
Производ
Во предвид се земаат и редовни и вонредни работни услови, услови на вклучување и
пуштање во работа, како и предвидени вонредни ситуации

Во практиката најдобро е раководителите на сектори, да ги утврдуваат и групираат сите
процеси, а потоа да се групираат производите, услугите и ресурсите чии активности може да
имаат штетно влијание на животната средина. Кога организацијата применува QMS (eng.
Quality Management System) треба да се користат дијаграми, текови на сите процеси кои ги
прикажуваат сите влезови и излези, материјални биланси, суровини, компоненти, енергија,
отпад и сл.
Идентификуваните аспекти со оцени за нивното значење претставуваат појдовна основа за
дефинирање на програма за управување со животната средина во која се планираат сите
мерки за управување со аспектите и влијанијата, како дел од целосното управување со
процесите.
Исто така се планираат и мерки за подобрување на процесите и на производите со цел
елиминирање и намалување на влијанијата на животната средина. После утврдување на
листа на аспекти на ниво на сите организациони целини потребно е нивно заедничко
преиспитување и проверка од страна на највисокото раководство со учество на
раководителите на сите сектори. На тој начин се обезбедува нивна еднаквост како по
содржина така и по ниво на оцена на значајност. Аспектите мораат периодично да се
преиспитуваат за да се ажурираат по содржина и по оцена на значајност според измените на
одредени околности.
Со цел што подобро идентификување и разбирање на аспектите на животната средина, во
рамките на организацијата мора да се собираат и анализираат податоци за причинско –
последичните односи помеѓу своите активности, производи и услуги и реални промени до
кои доаѓа во животната средина, очекувања и барања на заинтересираните страни за
животната средина, законски прописи, прописи и уредби на локалната самоуправа, како и
барањата на индустриските здруженија, академски институции, итн.
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Суштината на системот за управување со животната средина е во добрата идентификација и
квантификување на аспектите и влијанијата на животната средина со оглед дека преку нив
произлегуваат показатели на ефектите на животната средина, се утврдува степенот на
исполнетост на поставените општи и посебни цели и се врши вреднување на самиот систем.

Идентификација на сите
аспекти и влијанија на
животната средина

Критериуми за детерминирање на важност:
-влијание врз ЖС
-веројатност за појава
-законска регулатива

Детерминирање на
значајни аспекти

Незначајни
аспекти

Нема потреба од
преземање на
активности

Значајни
аспекти

Критериуми за поставување на приоритети:
-технолошки решенија
-доколку не е во склад со
законската регулатива,
преземање на акции за
потојано континуирано
подобрување

Идентификување
на регулатива и
легислатива

Детерминирање
на последиците
на законска
регулатива за
аспектите на ЖС

Формулирање
на цели
Во согласност со
законските барања?

Оперативна
контрола

Изготвување на цели /
таргети и програми за
исполнување на
законските барања. Тоа
може да вклучува нови
организациони или
технолошки решенија

Слика 5: Идентификување и евалуација на аспекти на животната средина
6.3.3.

Вреднување на значењето на аспектите на животната средина

После утврдување на аспектите и нивното влијание врз животната средина, потребно е
да се утврди метод и критериуми за вреднување и утврдување на нивното значење.
Важно е да се нагласи дека не постои единствена методологија за утврдување и вреднување
на значајните аспекти на животната средина.
При утврдување на критериумите и вреднувањето на аспектите на животната средина
потребно е за секој аспект да се утврди дали постојат законски или други барања кон кои
организацијата мора да се придржува и да се земат во предвид при оценувањето.
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Критериумите за вреднување на значењето може да се применат на аспектите на животната
средина и/или на нивните влијанија врз животната средина. Обично се применуваат на
влијанијата на животната средина. Значењето е релативен концепт и не може да биде
дефиниран во апсолутни вредности. Она што е значајно за една организација не мора да биде
значајно и за друга организација, под услов да не постои законски лимит поврзан за дадениот
аспект и неговото влијание.
Значајноста на аспектот е еквивалентна на нивото на ризикот кој одредениот аспект или
неговото влијание го има на животната средина.
При воспоставување на критериуми за оцена и вреднување на значајноста, потребно е да се
опфатат следните елементи:
-

Критериум на усогласеност со законските барања, според кој се утврдени граници
како што се емисии, излевања, дозволена бучава и сл.

-

Критериуми поврзани со веројатноста и зачестеноста на аспектот и неговото влијание

-

Критериуми поврзани за тежината и интензитот на влијанието на одредени аспекти
кои опфаќаат обем, последици, траење и можност за ревитализација од влијанието

-

Критериуми поврзани со интереси на интерни и екстерни заинтересирани страни како
што се последици на угледот и работењето на организацијата.

Контрола на аспектите се прави според постоечките норми и законската регулатива.
Контрола на аспектите на животната средина може да прави самостојно во организационата
целина или надворешно овластена институција. Резултатите од извршената контрола треба
да евидентираат во форма на анализи и извештаи.
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Ред.
Број

1

Активност во процесот,
производ или услуга

Аспекти на животната
средина / взаемен однос
со животната средина/

2
Избраната активност,
производ или услуга треба
да бидат доволно обемни, да
испитувањето има смисла и
доволно мали да може да се
разберат
Потребно е да се
идентификуваат:
-сите влезови – суровини и
енергенти кои се
процесираат или се користат
во текот на животниот
циклус на производот
(процесот на производство и
функционирање на
производот)
-сите излези – емисии,
излевања во воздухот, водата
и почвата и одлагањето на
отпадот, кои настануваат во
сите фази на производство и
функционирање на
производот
-целокупното загадување во
текот на производниот
процес
Треба да се идентификуваат
што е можно повеќе аспекти
на животната средина
поврзани со избраната
активност или процес

3
Се внесуваат конкретни
аспекти на животната
средина кои опфаќаат:
-емисии во воздух
-емисии во водата
-постапување со отпадот
и шкартните производи
-загадување на почвата
-загадување на
биосферата
-бучава, вибрации,
радијација
-употреба на суровини и
природни ресурси
-користење и
потрошувачка на
енергенти
-рециклирање
-други локални прашања
и предлози од
опшеството за заштита
на животната средина

Влијанија на животната
средина / промена на
животната средина која
е резултат на дадениот
аспект /
4
Треба да се
идентификуваат што е
можно повеќе реални и
потенцијални позитивни
и негативни влијанија на
животната средина:
-исцрпеност на природни
ресури
-загадување на водата
-загадување на воздухот
-уништување на
озонската обвивка
-загадување на почвата
-влијание врз глобалното
затоплување
-загадување на
биосферата
-влијание на
материјалните добра и
културното наследство

Вреднување и значење
на влијанието

Законска регулатива прописи -

5
Значењето на секое
влијание врз животната
средина се изразува
нумерички според:

6
-дозвола за работа за
дадените активности
-прописи поврзани со
производите
-прописи поврзани со
индустриската гранка
-општи закони за
заштита на животната
средина
-овластувања, лиценци
и дозволи

-степенот на значење,
-обемот на влијанието
-траење на влијанието
-преглед на прописите
-веројатност за
повторување на
влијанието
-оцена на влијанието на
локацијата на
организацијата (подрачја
осетливи во однос на
животната средина)
-влијание на опасни
материи и технологија
-ставови на
заинтересираните страни
-имиџ на компанијата

Табела 10: Идентификување и вреднување на аспекти и влијанија на ЖС
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7. Практичен пример на процена на ризици на работното место и
идентификација на аспекти на животната средина
7.1. Леење под висок притисок – опис и технолошки процес

Леењето претставува технолошки процес на обликување на делови при кој растопениот
материјал се излева во шуплината на претходно подготвениот калап/алат. Растопениот
материјал во калапот се лади, се зацврстува и го добива истиот облик и димензии што ги има
калапот/алатот.
Во овој дел ќе биде прикажана FMEA анализа на реален случај во металната индустрија,
односно ќе биде разгледана една леарница и производствен процес на леење под висок
притисок на алуминиум и алуминиуски легури.
Основна дејност на компанијата е леење под притисок на обоени метали. Концепцијата
на работа во леарницата диктира распоред на три поеднични сегменти, и тоа: во склоп на
леарницата се наоѓа производна хала каде се сместени блокови материјал од алуминиумските
легури, печките за припрема на материјалот, печките за одржување на растопен материјал,
машини за леење, хидраулични преси и магацин на полупроизводи кои представуваат една
целина. Во втората целина се наоѓа одделението за механичка обработка на одлеаноците,
канцеларии на производство, технологија, контрола и одржување, трафостаница, магацинот
за готови производи и крајна техничка контрола. Во третиот дел се наоѓаат канцелариите на
логистика, финансии, управител, правна служба. За внатрешен транспорт на одлеаноците се
користат електрични виљушкари.
Основа на производните процеси е технологија на леење на алуминиумски легури и
други обоени метали и нивни легури.
Процесот на производство може да се групира во три основни групи на операции:
-

Припрема на материјалот
Процес на леење под притисок и
Механичка обработка на одлеаноците

Леење под притисок се изведува на специјални хидраулични преси и одредени калапи (алати)
во кои се формира делот после ладење на растопениот материјал во погонот за леење.
Суровиот материјал (инготи) се топи во централни печки, и растопениот материјал во посебни
лонци се транспортира до машините каде се изведува основниот процес на леење под
притисок.
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После леењето добиените одлеаноци, се транспортираат во погонот за механичка
обработка, каде се врши машинска обработка на деловите. Секој одлеанок треба додатно да се
обработи пред како готов производ или полупроизвод се испорача на купувачот за вградување
или евентуално за понатамошна обработка.
Деловите ослободени од грубиот вишок на материјал, зависно од нивната габаритност, се
транспортираат на крајна обработка, каде се изведува рачно чистење или вибрирање. Зависно
од намената одлеаноците одат на механичка обработка каде се симнуваат струготини со
помош на глодалки и дупчалки. За одредени производи како завршна операција е режење
навој.
Така припремени деловите се пакуваат во соодветна амбалажа, се складираат во магацинот за
готови делови до нивна испорака до купувачот.
Во сите фази на работа се врши контола на процесот и производите со што се обезбедува
задоволително ниво на квалитет.
Шематски прикажано тоа изгледа вака:

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ

Магацин за
суровини

Подготовка на
производ

Машинска
обработка
Процес на леење
Техничка
контрола

Алатница

Магацин за
готов производ

Одржување

Магацин за
полупроизводи
КОНТРОЛА

Слика 6: Шема на производствениот процес
Подот во производната хала и останатите простории е бетонски, со хидроизолација, со
изведени канали за инсталациите. Под подот на халата се изградени канали во кои е сместена
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инсталацијата за парно греење, инсталација за доводната и повратната вода за ладење на
машините и инсталацијата за воздух.
Загревањето во работните простории и производствениот погон е изведено со централно
парно, додека за разладување во летниот период покрај природна вентилација (врата – прозор)
се користи и централна климатизација која како енергенс користи електрична енергија. Во
производствениот погон е инсталирана и вентилација за проветрување која како енергенс
користи електрична енергија.
Во комплексот на леарницата се вработени 176 работници, од кои непосредно во
производство, 127 и остатокот во производна режија и администрацја.
Подолу со FMEA анализа е прикажана листа на идентификувани опасности и штетности
по безбедноста и здравјето на вработените во леарницата, идентификувани се аспектите и
влијанија на животната средина, како и предлог мерки за потполно или делумно отстранување,
односно, квантитативно изразено намалување на вредноста на показателот на ризик. Во FMEA
методата леарницата ќе биде поделена на два фунционални делови и тоа првиот дел ќе ги
опфаќа сегментот на леење, топење и машинска обработка т.к.н. машински дел и вториот дел
ќе опфаќа третиот сегмент (канцеларии на логистика, финансии, правна служба и управители
односно административниот дел.
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FMEA анализа за идентификација на опасности и ризици во работната средина
Функционална
целина
Целина 1 погон леење,
механичка
обработка

Опасности
Механички
опасности

Потенцијална
грешка
Незаштитени
делови на
опремата за
работа /
Механички удар

Потенцијален
Ефект
Повреда /
скршеници

S

Лизгав под

Повреда /
скршеници

Работа со
ротирачки и
задвижувачки
делови /машини
Опасни
површини (остри
ивици, рабови,
шилци груби
површини,
испакнати
делови и сл.)
Опасности кои
настануваат
поради
опременост со
неадекватни
алати, средства и
опрема
ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА

Потенцијална
Причина
Опремата за
работа

O

Превенција

4

Проверка на
опремата
согласно
законската
регулатива

5

Непроодни,
лизгави,
незаштитени
површини

4

Повреда /
скршеници

3

Несоодветно
ракување со
деловите

4

Превентивно
чистење и
одржување на
подовите и
лизгавите
површини со
соодветно
средство
Во согласнност
со работното
упатство

Повреда на
работникот

3

Невнимание /
Несоодветно
ракување со
деловите /
опремата

4

Повреда /
скршеници /
посекотини

5

Употреба на не
препорачани и
небезбедни
алати, средства
и опрема

5

6

Да се обезбеди
правилна
заштита и
блокади од
остри ивици на
машините и
опремата
Обезбедување
на неопходна
опрема и
средства за
лична заштита
на вработените

Начин на контрола
/ детекција
Навремено
периодично
испитување на
опремата /
Визуелна
детекција –
човечки фактор
Визуелна
детекција –
човечки фактор

D

RPN

6

144

6

120

Навремен преглед
на опремата од
страна на
овластена
институција
Навремен преглед
на опремата од
страна на
овластена
институција

6

72

6

72

Навремен преглед
на опремата од
страна на
овластена
институција

6

150
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Внатрешен
транспорт –
Пренос на
материјали

Повреди на
работниците

5

Неисправни,
несоодветни
транспортни
средства

4

5

Опасност од
испаѓање –
растурање на
товарот од
транспортните
средства
Опасност при
ракување со
транспортното
средство
(неприлагодена
брзина, нагло
кочење, пат со
успон,
непрегледна
кривина, висок
товар и сл.)

5

Движење на
останати
вработени во
зоната на
транспортното
средство /
ограниченост
за
правовремено
тргање од
местото на
работа

4

5

5
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Опремата за
работа да се
користи
исклучиво
према
упатството и
информација од
произведувачот
Редовно
одржување
(сервисирање)
на транспортните средства

Навремен преглед
на опремата од
страна на
овластена
институција

6

120

Периодични
превентивни
прегледи на
транспортните
средства

6

150

Согласно
упатствата за
безбедна работа
и користење на
средства за
лична заштита,
внимателно
ракување со
транспортното
средство и
правилно
поставување на
товарот
Да се обезбедат
премини за
движење и
сообраќај,
истите да бидат
соодветно
обележани и да
се одржуваат
чисти

Навремен преглед
на опремата од
страна на
овластена
институција /
Човечки фактор

6

120

Човечки фактор

7

140
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Погон леење,
механичка
обработка

Физичко –
хемиски извори
на опасност

Опасни материи

Иритации на
кожата, очите,
органите за
дишење и вид

5

Истурање,
испарување и
прскање на
одредена
опасна
материја

4

Во согласност
со правилата и
упатствата за
ракување со
опасни материи

Бучава

Нарушување на
слухот

4

Бучавост
надвор од
дозволените
граници

4

Обезбедување
на лична
заштитна
опрема (ушни
чепови)

Вибрации

Пореметување
на горните
екстремитети,
мускулите и
коските
Нарушување на
човечкото
здравје /
топлинска
исцрпеност

5

Употреба на
вибрациони
алати

4

5

Изложеност на
високи
температури

4

Во согласност
со упатствата за
ракување со
вибрациони
алати
Обезбедување
на
климатизација

4

Обезбедување
на греење

Осветлување

Нарушување на
човечкото
здравје /
проблеми со
видот

4

Изложеност на
ниски
температури
Несоодветно
осветлување во
работните
простории,
погони

4

Прашина

Проблеми со
органите за
дишење

4

Изложеност на
зголемена
концентрација
на прашина

4

Обезбедување
на вештачко
осветлување,
онаму каде
природното
осветлување не
задоволува
Обезбедување
на систем за
општо и
локално
вшмукување на
прашината

Микроклима
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Следење
концентрацијата
на наведената
штетност преку
редовни и по
потреба вонредни
испитувања
Навремени
периодични
мерења на
бучавата во
работните погони

6

120

6

96

Испитувања на
нивото на
вибрации на кое се
изложени
вработените
Превентивно
мерење на
температурата во
работните
простории, погони
и сл.

5

100

5

100

Периодично
мерење на
осветлувањето во
работните
простории

5

80

Превентивно
мерење и следење
на концентрацијата на прашина во
работните
простории

6

96

76

100
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Погон леење,
механичка
обработка

Термички
опасности

Пареа, Врела
вода, жешки
површини

Нарушување на
човечкото
здравје /
изгореници

3

Допир на
одредена
жешка
површина,
врела вода и
сл.
Неисправна
електрична
инсталација

4

Во согласност
со упатствата за
работа

Визуелна
контрола /
Човечки фактор

7

84

Опасност од
електрична
струја

Опасност од
делови под
напон

Електричен удар
/ изгореници

5

5

Обезбедување
на правилна
заштита
согласно EN и
ISO

6

150

5

Столбовите и
голи
електрични
жици под
напон

5

Соодветно
обележување
(поставување
на знаци,
налепници,
упатства и сл.)

Редовно
испитување на
електро
инсталацијата и
опремата од
страна на
овластена
институција
/ визуелна
детекција од
страна на
стручното лице и
другите вработени
Поставување на
детектори и
алармни системи
за дојава на пожар,
нивно
сервисирање и
навремена замена
Мониторинг на
здравствената
состојба на
вработените преку
периодични
лекарски прегледи

Опасност од
пожар и
експлозии

Запалување на
запалива
прашина /
запаливи
течности

Повреди од
вдишување на
димот /
изгореници

5

Палење на
лесно запаливи
материи

4

Во согласност
со правилата и
упатството за
ракување со
запаливи
материи

Психофизички
напори

Нефизиолошка
положба на
телото –
долготрајно
седење, стоење,
клечење и сл. /
телесни
напрегања –
долготрајни
зголемени
телесни
активности

Болки во грбот,
’рбетот, долните
екстремитети,
мускулите

6

Работа со
компјутери,
често подразбира претежно
седечка
положба,
додека работа
во производни
простории
подразбира
претежно
стоечка
положба

4

Повремена
промена на
долготрајната
положба
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5
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Целина 2 -

канцелариите
на логистика,
финансии,
управител,
правна
служба,
крајна
техничка
контрола и
магацинот за
готови
производи

Механички
повреди

Лизгав под

Повреда /
скршеници

2

Непроодни,
лизгави,
незаштитени
површини

3

Физичко –
хемиски извори
на опасност

Нејонизирачко
Зрачење

Проблеми со
видот

3

Работа со
компјутери
(екрани и
монитори)

3

Психофизички
напори

Одговорност во
примање и
пренесување на
информации,
користење на
определени
знаења и
способности
Напори при
обавување на
одредени работи
кои
предизвикуваат
психолошки
оптеретувања стрес

Психофизиолош
ки, ментални и
емоционални
заболувања

5

Од голема
количина и
брзи промени
на информации

5

Бројни
психофизички,
ментални и
емоционални
заболувања

6

Пратење и
исправна
примена на
правила во
дејноста на
фирмата
(законски
ограничувања,
договори,
обврски и
деловни
процеси)

5
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Превентивно
чистење и
одржување на
подовите и
лизгавите
површини со
соодветно
средство
Придржување
на прописите од
Правилникот за
работа со
екрани
Примена на
организациони
мерки (поделба
на работата)

Визуелна
детекција –
човечки фактор

7

42

Човечки фактор

7

63

Мониторинг на
здравствената
состојба на
вработените

5

125

Примена на
организациони
мерки (поделба
на работата)

Мониторинг на
здравствената
состојба на
вработените

5

150

78
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На основа на претходно проценетиот ризик на работното место и во работната околина
со помош на FMEA методата, се утврдуваат и мерките за отстранување на опасностите и/или
намалување на ризикот до најмала можна мерка. За сите идентификувани опасности и
штетности на работното место и соодветно проценети ризици наведени се постоечки мерки
за заштита од истите. За спроведување на мерките за отсранување на опасностите и
елиминирање / намалување за ризикот се грижи работодавачот непосредно или пак преку
стручното лице за безбедност и здравје при работа.
Мерките кои се утврдуваат за елиминирање / намалување на ризикот се следни:
-

Одржување на опремата во исправна состојба и вршење навремени прегледи и
испитувања на средствата за работа
Обезбедување на пропишани услови за безбедна и здрава работа
Едуцирање и подигање на свеста на вработените за безбедна и здрава работа
Обезбедување на средства и опрема за лична заштита на работа, нивно одржување и
испитување
Упатување на вработените на периодични лекарски прегледи во склад со оцена на
службата за медицина на трудот и согласно законската обврска

Работодавачот треба да спроведува мерките за безбедност и здравје при работа врз основа на
следните принципи и начела:
-

Избегнување на ризици, проценка на ризици кои не можат да се избегнат; Справување
со ризици на самиот почеток преку изборот на лична заштитна опрема, развивање на
целосна безбедна стратегија која опфаќа технологија, организација на работа, работни
услови, меѓучовечки односи и фактори кои влијаат врз работната средина, давање
приоритет на колективни безбедносни мерки наспроти поединечни мерки,
обезбедување на соодветни упатства и инструкции и известувања на вработените.

Поради недостаток на простор во FMEA анализата погоре, во продолжение се прикажани
утврдените опасности и штетности со проценетите ризици и мерките за заштита.

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА
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Утврдена опасност
Акции

Незаштитени делови на опремата за работа / Изложеност на
механички удар
Да се обучат и едуцираат работниците за безбедно ракување со
опремата, машините и алатите.
Да се обезбедат заштитни направи и уреди за блокада и истите
да се користат при работата.
Просторот околу машините да биде уреден, чист и среден,
ослободен од пречки, да се обезбеди место за чување на
опремата и алатките кога не се во фукција.
Континуирано превентивно и корективно одржување на
машините и алатите.
Да се обезбеди доволно простор со што ќе биде овозможено
слободно движење на вработените. Да се обезбеди адекватно
осветлување во работниот простор.
Да се постават упатства, знаци за внимание, налепници и др. кои
ќе ги потсетуваат и наведуваат вработените на правилна
употреба на заштитните уреди.
Да се предвиди и користи соодветна заштитна опрема.

Утврдена опасност
Акции

Лизгање или сопнување (влажни или лизгави површини)
Внимателно избирање на подови, уредно и соодветно
одржување на подовите и просторот за движење, отстранување
на кабли, празнини, пукнатини и останати препреки по патеките
за движење.
Доколку е неопходно, користење на соодветни методи на
чистење на подовите и хемиско третирање на лизгавите
површини.

Утврдена опасност
Акции

Недоволна безбедност поради работа со ротирачки и
задвижувачки делови / машини
Користење на навремено прегледана, исправна опрема со
соодветни сертификати од страна на овластена институција.
Да се обучат и едуцираат работниците за безбедно ракување со
опремата, машините и алатите.
Да се постават упатства, знаци за внимание, налепници и др. кои
ќе ги потсетуваат и наведуваат вработените на правилна
употреба на заштитните уреди.
Опремата / алатите / машините да се користат и ракуваат
исклучиво според упатството од производителот.
Да се обезбедат исправни заштитни уреди и истите да бидат
правилно поставени на машините / алатите и да се во фукција.

Утврдена опасност
Акции

Недоволна безбедност поради допир на вработените на опасни
површини со остри ивици, рабови, шилци, груби површини,
испакнати делови
Обезбедување заштитни направи и блокади за соодветна
заштита од остри / испакнати ивици на машините / алатите.

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА
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Поставување на знаци за внимание, упатства, налепници и
посебно опоменување на вработените поради опасност од
контакт со остри необезбедени површини.

Утврдена опасност
Акции

Недоволна безбедност на вработените поради употреба на
неадекватен алат, средства и опрема
Употреба само на препорачан и безбеден алат.
Обезбедување на средства за лична заштита при работа,
ракавици, маски, заштитни обувки, одела и сл.
Сите активности да ги обавуваат лица кои ќе ги почитуваат сите
процедури за безбедност при работа.

Утврдена опасност
Акции

Внатрешен транспорт – пренос на материјали
- Неисправни, несоодветни транспорни средства
- Опасност при ракување со транспортното средство
(неприлагодена брзина, пат со успон, непрегледна
кривина, висок товар)
Да се обезбедат исправни и соодветни транспортни средства, со
соодветни сертификати, навремено прегледани од страна на
овластена институција
Да се обезбедат доволно широки премини за движење, да се
означат и соодветно да се обележат местата за движење на
транспортните средства и истите да се одржуваат чисти
Соодветно да се едуцираат и обучат вработените кои ги
користат средствата за транспорт

Утврдена опасност
Акции

Внатрешен транспорт – пренос на материјали
- Опасност од испаѓање/ растурање на товар од
транспортните средства
Употреба на пропишаните средства за лична заштита
(заштитни обувки, шлем и сл.)
Навремено превентивно одржување на транспортните средства
Обука на вработените од аспект на безбедност и здравје при
работа според соодветна програма

Утврдена опасност
Акции

Опасност од движење на оснатанати вработени во
зоната на транспортното средство
Употреба на пропишаните средства за лична заштита
(заштитни обувки, шлем и сл.)
Прилагодување на работата во соодветни услови
При влегување во одреден простор (магацин, склад) или
непрегледна кривина потребно е да се даде звучен сигнал
Внимателна работа, отстранување на сите лица шти немаат
потреба да бидат во близина на зоната на движење на
транспортното средство
-
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Утврдена опасност
Акции

- Испарување на одредени материи (хемиски штетности)
Да се следи концентрацијата на наведената штетност преку
редовни и по потреба вонредни испитувања
Да се следи здравствената состојба на вработените преку
периодични лекарски прегледи
Да се обезбеди систем за општо и локално вшмукување на чадот
Обезбедување на соодветна заштита на органите за дишење на
вработените
Редовно да се врши мерење на концентрацијата на штетни
материи на работни места каде што постои одредена
максимално дозволена граница на концентрација на штетни
материи, да се контролира концентрацијата на опасни материи
и да се преземат соодветни мерки
Да се користи ефикасна вентилација и издувен систем поради
елимирање на опасни испарувања и чад, а таму каде што тоа не
е потполно ефикасно, да се користи лична заштитна опрема
Сите наслаги на прашина и нечистотиите во уредите за
климатизација или вентилација, кои можат да го загрозат
здравјето на вработените, покрај загадениот воздух мора да
бидат веднаш отстранети

Утврдена опасност
Акции

- Бучава
Да се воведе контрола на нивото на бучава во работните
простории
Да се спроведат технички мерки за намалување на бучавата на
изворот (изолација на машините)
Изворите на бучава да се постават на што е можно поголема
далечина од вработените
Да се ограничи времето кое вработените го поминуваат во
просториите со зголемена бучава и да се обезбедат средства за
заштита на слухот

Утврдена опасност
Акции

- Вибрации
Да се направат испитувања на нивото на вибрации на кое се
изложени вработените
Да се изврши изолација на работното место од дејство на
вибрации
Да се направи замена на опремата која создава зголемено ниво
на вибрации
Да се спроведе проверка на техничката исправност и соодветни
интервенции (балансирање) на опремата, машините и уредите
кои создаваат зголемено ниво на вибрации
Да се користат посебни додатоци апсорбери кои го ублажуваат
нивото на вибрации
Да се набави лична заштитна опрема за намалување на нивото
на вибрации

Утврдена опасност
ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА
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Акции

Акции

Штетни влијанија на микроклиматски услови при
работа (висока или ниска температура)
Проветрување на работната просторија
Да се обезбеди загревање (зимно време) и ладење (летно време)
на работниот простор
Температурните разлики во различните делови од работната
просторија треба да се сведат на минимум

5

Утврдена опасност

Ризик: RPN = [S]x[O]x[D]
2
4
5
40

-

- Осветлување
Користење на додатно локално и локализирано осветлување на
работните места каде се бара високо ниво на осветленост.

Утврдена опасност
Акции

- Прашина
Да се следи концентрацијата на прашината преку редовни и по
потреба вонредни испитувања
Да се обезбеди систем за општо и локално вшмукување на
прашината
Обезбедување на соодветна заштита на органите за дишење на
вработените
Редовно да се врши мерење на концентрацијата на штетни
материи на работни места каде што постои одредена
максимално дозволена граница на концентрација на штетни
материи, да се контролира концентрацијата на опасни материи
и да се преземат соодветни мерки
Сите наслаги на прашина и нечистотиите во уредите за
климатизација или вентилација, кои можат да го загрозат
здравјето на вработените, покрај загадениот воздух мора да
бидат веднаш отстранети

Утврдена опасност
Акции

Штетни влијанија од зрачење: нејонизирачко (екрани и
монитори)
Придржување и почитување на прописите од Правилникот за
работа со екрани и избор на адекватни екрани и монитори за
работа.
Да се обезбеди пропишана оддалеченост помеѓу работната маса,
мониторот и столицата и да се воведе ергономска функционална
опрема на работното место
Да се постават упатства и да се едуцираат вработените за
безбедност и здравје при работа
-

Утврдена опасност
Акции

Опасност од делови под напон (директен и индиректен
допир на делови под напон)
Да се организира и спроведе редовно испитување на електро
инсталацијата и опремата од страна на овластена институција
Опремата за работа да се користи според упатството од
производителот
-

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА
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Сите оштетувања, дефекти и откажувања на електро опремата
треба да ги отстрануваат исклучително овластени и стручни
лица
Да се обезбеди правилна заштита според EN и ISO
Користење на опрема со СЕ стандарди, мерење на заштитно и
громобранско заземјување

Утврдена опасност
Акции

- Опасност од пожар и експлозии
Поставување на ПП апарати во согласност со пожарното
оптоварување на објектот
Вградување на подземни и ѕидни хидранти во објектот
Превземање на мерки за целосна заштита на електро –
инсталацијата, во смисла на оптоварување, прегревање,
механичко оштетување на напојните водови
Атестирање на противпожарните апарати и хидранти согласно
законските прописи кај овластени лица, како и нивна редовна
контрола

Утврдена опасност
Акции

Нефизиолошка положба на телото – долготрајно
седење, стоење и сл.
Повремена промена на долготрајната работна положба, преку
правење на кратки паузи за раздвижување
При обавување на работите кај кои вработениот нема можност
за ергономска положба, да се настојува да се користат технички
достигнувања, разни помагала и др.
-

Ризик: RPN = [S]x[O]x[D]
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Утврдена опасност
Акции

-

Ризик: RPN = [S]x[O]x[D]
Напори или телесни напрегања – долготрајни 5
4
5
100

зголемени телесни активности и сл.
Правење на кратки паузи со цел раздвижување и истегнување
Да им се обезбеди на вработените користење на ергономски
штитници, подметачи и друго за обавување на работите кои
бараат неправилна положба на телото во долг временски
интервал

Утврдена опасност
Акции

Одоговорност во примање и пренесување на
информации, користење на определени знаења и
способности
Примена на соодветни организациони мерки (поделба на
работата) при изведба и реализација на проекти
Навремено и правилно користење на одредени знаења и
способности
-

Утврдена опасност
Акции

-

Напори при обавување на одредени работи кои
предизвикуваат психилошки оптеретувања - стрес

ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА

Ризик: RPN = [S]x[O]x[D]
4
5
5
100

Ризик: RPN = [S]x[O]x[D]
6
3
5
90
84

Магистерски труд
Водење на грижа од страна на деловниот субјект за рамномерно
распоредување на обемот на работните задачи на вработените.
Поделба на работното време и одмор – рекреација на
вработените

7.2. Графички приказ на резултатите добиени со FMEA анализа за ризици и
опасности во работната средина

ВРЕНОСТ НА RPN
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RPN пред превземени акции

RPN после превземени акции

Сл.7: Графички приказ на вредноста на RPN пред и после превземање на акции – механички
опасности
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Физичко - хемиски штетности
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Сл.8: Графички приказ на вредноста на RPN пред и после превземање на акции – физичко –
хемиски штетности
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ВРЕДНОСТ НА RPN

Опасност од електрична струја,
пожари и експлозии
160
140
120
100
80
60
40
20
0

150

150

90

90

80
64

Неисправна ел.
инсталација

Голи ел. жици под напон

RPN пред превземени акции

Пожар и експлозии

RPN после превземени акции

Сл.9: Графички приказ на вредноста на RPN пред и после превземање на акции –
опасности од електрична струја, пожари и експлозии

Психофизички напори
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Стрес

RPN после превземени акции

Сл.10: Графички приказ на вредноста на RPN пред и после превземање на акции –
психофизички напори
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FMEA анализа за идентификација на аспекти и потенцијални влијанија на животната средина

КОРИСТЕЊЕ
НА
СУРОВИНИ,
ПОМОШНИ,
ПОГОНСКИ
СРЕДСТВА

УПОТРЕБА
НА
ПРИРОДНИ
РЕСУРСИ:
ЕНЕРГИЈА,
ВОДА И СЛ.

Аспекти на
животната
средина

Влијанија на
животната
средина

S

Потенцијална
Причина /
Извор

Индикатор

O

Превенција

Нерационална
употреба на
суровините

Исцрпување
на
природните
ресурси

6

Производен
процес;
Карактеристики
на техничката
опрема

Литри
потрошено
масло /
месечно

3

Употреба на
помошни и
погонски
средства со што
помали негативни
влијанија врз
животната
средина

Нерационална
употреба на
енергија;

Исцрпување
на природен
ресурс

6

Производен
процес;
(машини,
осветлување,
вентилација,
климатизација)

kWh /
месечно

4

План за
континуирано
намалување на
потрошувачката
на енергија;
инвестирање во
обновливи извори
на енергија во
компанијата

Начин на
контрола /
детекција
(Фрекфенција
на
мониторинг)
Периодичен
преглед на
потрошувачка
на помошните
суровини и
ресурси со
план и акции
за
континуирано
намалување

Периодичен месечен
преглед на
потрошувачката на
природни
ресурси

RPN

5

90

Оптимална
употреба на
суровини / Цел:
Намалување на
потрошувачката
за 20% на
годишно ниво

Ризик:

S O D RPN
5 3 5 75
Оптимална
употреба на
сите видови на
енергија и
намалување на
трошоците
поврзани со
потрошувачка
на енергија.
Да се сведе
потреба на
единица
корисно
употребена
енергија со
намалување на
губитоците.

5

120

Ризик:
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D
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S
4

O
4

D
5

RPN
80
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Нерационална
употреба на
вода;

Исцрпување
на природен
ресурс

6

Производен
процес;
Карактеристики
на техничката
опрема;
Вработените во
компанијата

м3/
годишно

4

План за
континуирано
намалување на
потрошувачката
на питка вода;

Периодичен месечен
преглед на
потрошувачката на
природни
ресурси

5

120

Ризик:
ОТПАД

Генерирање
на комунален
отпад

Загадување на
животната
средина
(почвата,
водата,
воздухот)
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6

Производствен
процес;
Вработени

м3/
годишно

4

Почитување на
пропишаните
упатства за
одвојување и
минимизирање на
отпадот
(селекција,
собирање и
одлагање на
хартија, ПВЦ
материјали,
метален отпад)

Визуелна
проверка;
склучени
договори со
правни /
физички лица
кои имаат
дозвола за
управување со
отпад

6

144

88

Затворање на
кружниот тек –
чистење на
отпадната вода
и враќање во
процес; Преглед
на загуба на
вода од
технолошкиот
процес
Користење на
подземни води
за барањата на
производниот
процес
S O D RPN
4 4 5 80
Имплементација
на клучните
принципи за
одржливо
управување со
отпад;
Поставување на
соодветни
контејнери за
собирање на
комунален
отпад на
локацијата;
Транспортирање
на собраниот
отпад до
најблиската
депонија во
координација со
локалните
власти за управување со отпад
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Ризик:
Генерирање
на опасен
отпад

Потенцијална
опасност од
разлевање на
отпадот во
околината

7

Несоодветно
складирање на
отпадот

м3/
годишно

4

Почитување на
пропишаните
упатства за
одвојување и
минимизирање на
отпадот
(селекција,
собирање и
одлагање на
тонери, стари
монитори,
неонски цевки,
акумулатори,
старо масло,
антифриз, стари
гуми и сл.)

Визуелна
проверка;
склучени
договори со
правни /
физички лица
кои имаат
дозвола за
управување со
отпад

6

168

Ризик:
ОТПАДНА
ВОДА

Испуштање
на отпадна /
загадена вода

Загадување на
почвата,
локалните
површински и
подземни
води
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7

Производен
процес;
Технички
карактеристики
на опремата

м3/
годишно

4

Мониторинг на
количината и
квалитетот на
отпадната вода –
овластени
лаборатории
согласно со
законските
прописи;
Собирање и
третман на
отпадните води и
оптимално
користење на
водата согласно
производствениот
процес

Визуелна
проверка на
најблиската
област за
излевања и
протекувања
кои би можеле
да влијаат на
квалитетот на
почвата и
потенцијално
на површинските и
подземните
води;
Периодичен
мониторинг и
лабораториски
преглед на

6

168

89

S O D RPN
6 2 6 72
Рециклирање,
повторна
употреба и/или
доверување на
отпадот на
овластени
компании за
откупување на
истиот

S

O

D

RPN

7 2 6 84
Инсталиње /
реконструкција
на пречистителна станица
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локалната
почва и води
Ризик:
ЕМИСИИ ВО
ВОЗДУХОТ

Емисии за
издувни
гасови (CO,
CO2, NOx,
SO2),
прашина и сл.

Загадување на
воздухот;
Оштетување
на озонската
обвивка;
Нарушување
на
климатската
рамнотежа Глобално
затоплување

7

Производен
процес;
Технички
карактеристики
на опремата

CO (kg)
NOx (kg)
SOx (kg)
CO2 (tons)
PM (kg)

3

Почитување на
законските
барања во поглед
на емисиите во
воздухот;
Инсталирање на
филтри за
прочистување на
отпадните гасови
во воздухот

Периодичен
преглед на
квалитетот на
воздухот во
близина на
индустрискиот
објект

6

126

Ризик:
БУЧАВА И
ВИБРАЦИИ

Емисија на
бучава и
вибрации

Влијанија на
локалното
население домаќинства

6

Производен
процес;
Технички
карактеристики
на опремата

Нивоа на
бучава
(dB)

3

Согласно
законската
регулатива за
емисија на бучава

Избор на
неколку мерни
точки во
близина на
чувствителни
рецептори;
Периодично
мерење на
емисии на
бучава на
неколку мерни
точки од
страна на
соодветно
тело

6

108

Ризик:
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S O D RPN
7 2 6 84
Инсталирање на
системи за
намалување на
третман на
загадувањето во
воздухот

S O D RPN
5 3 6 90
Дислокација на
машини кои
емитираат
зголемено ниво
на бучава;
задолжително
носење на
заштитни
средства

S
5

O
2

D
6

RPN
60
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7.3. Графички приказ на резултатите за аспекти и влијанија на животната
средина

ВРЕДНОСТ НА RPN

Аспекти и влијанија на животната
средина
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Суровини

126

120
80

Енергија

108
80

Вода

84

72

90

84

60

Ком. Отпад

Опас.
Отпад

Отпад.
Вода

Емисии Бучава Виб.

АСПЕКТИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
RPN пред превземени акции

RPN после превземени акции

Сл.11: Графички приказ на вредноста на RPN пред и после превземање на акции – аспекти
и влијанија врз животната средина

Со FMEA анализата е прикажана идентификација на опасностите и ризиците по
безбедноста и човековото здравје и направен е преглед на аспектите и влијанијата на
животната средина. Врз основа на добиената вредност на показателот на ризик RPN тимот
одреди акции кои треба да се превземат со што ризикот се сведува на умерено или
прифатливо ниво. Во случај на настнати повреди, несакани ситуации, нови технологии и сл.
FMEA анализата се дополнува, ажурира и ревидира.
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Заклучок

Врз основа на податоците изложени во овој магистерски труд евидентен е заклучокот
дека продуктивен став и одговорен пристап кон проблемите на животната средина и
безбедноста и здравјето на вработените е всушност она што е потребно да се развие кај
компаниите, со цел да ги користат предностите кои произлегуваат од грижата и одговорното
однесување кон животната средина и работната средина.
Заканите и ризиците по човековото здравје се секогаш наметната и несакана ситуација,
независно од тоа дали доаѓаат од околината или поради внатрешна состојба на системот, и
совладувањето на ризиците и опасностите по безбедноста и здравјето на човекот мора да се
започне и да се реализира во помош на сите вработени во некој систем или деловен субјект.
Грижата за безбедноста и здравјето на вработените е една од најзначајните активности на
менаџментот. Станува збор за функција која непосредно се одразува на индивидуалната и
организационата успешност, трошоците и зачувување на човечкиот потенцијал во
организацијата. Освен тоа грижата за заштита и здравје на вработените допринесува за
поголемо задоволство на вработените, зголемена продуктивност и зголемена
заинтересираност за остварување на организационите цели и интереси.
Заштитата и унапредувањето на животната средина е еден најзначајните проблеми со
кои се соочува современото опшество. Забрзаниот научно - технолошки развој, примената
на нови, моќни извори на енергија, изградбата на голем број на индустриски објекти,
создавање на големи урбани средини, доведоа до нарушување на хармонијата на човекот и
неговото опкружување, како и загрозување на природните услови, неопходни за зачувување
на животната средина, што во крајна линија го доведува прашањето за опстанок на човечкиот
род. Производителите и потрошувачите во денешницата, мораат да размислуваат за
заштитата на животната средина во неспоредливо поширока рамка, отколку порано, не само
од агол на економска утилитарност, туку од правиот агол на животната средина како таква
во која опшествено и морално се живее и работи.
Компанијата сноси целосна одговорност за обезбедување на безбедни услови за работа
и зачувување на физичко и ментално здравје на сите вработени и зачувување на здрава и
чиста животна средина. Таква одговорност помеѓу другото, произлегува и од законската
регулатива. Од друга страна, социоекономскиот развој е во директен однос со човековата
безбедност и порастот на квалитетен живот. Затоа балансот на економските и опшествените
влијанија, како и влијанијата врз животната средина стануваат императив на целокупното
човеково постоење.
Во магистерскиот труд е прикажна методологија за проценка на ризик, користејќи
FMEA анализа. Клучни точки на кои е фокусирана FMEA анализата се: квантитативна
проценка и активно намалување на ризикот, оперативен мониторинг, рано откривање и
ЕМИЛИЈА КОЖОВСКА

92

Магистерски труд

предупредување, како и потреба за превземање на акции. Исто така FMEA анализата ја
опфаќа потребата за предходно планирање, додека веројатноста за настанување на несреќа е
многу мала, но потенцијалните последици големи.
Со некои мали модификации на стандардниот FMEA формат, оваа метода обезбедува
зголемена вредност во процесот на управување со ризиците во областа на безбедност и
здравје при работа и заштита на животната средина. FMEA методата за идентификација на
ризици во областа на безбедноста и здравјето и заштитата на животната средина го
проширува концептот на квантификација на ризикот, врз основа на веројатноста и значењето
односно ефектот на одреден настан, со додавање на атрибутот на детекција на ризикот.
Имено, со додавањето на вредност на детекција е овозможена подобрена приоритизација на
ризикот. FMEA методата се базира на евалуација и оценка на ризикот и вредноста RPN
овозможува идентификација на критични ризици кои бараат брз соодветен одговор на
ризикот. Употребата на FMEA методата во една компанија, може во голема мера да ги
намали ризиците по безбедноста и здравјето на вработените, како и несаканите влијанија на
животната средина, да се креира и создаде тим за планирање на ризици, и да се користи како
ресурс за идните проекти и нови технологии во однос на управување со веќе здобиеното
искуство и знаење.
Спроведувањето на FMEA методата дава јасна и траспарентна слика за потенцијалните
ризични ситуации, како и јасен показател на оправданоста на инвестии, мерки и едукација
за заштита на здравјето на вработените и животната средина, односно превентивни и
корективни мерки со цел ризикот да се сведе на прифатливо ниво.
Заштитата на животната средина се грижи за остварување на човековите права на живот и
развој во здрава средина и избалансиран однос помеѓу човековата активност и животната
средина. Затоа заштита при работа и заштитата на животната средина се меѓусебно поврзани
области и човечката активност треба да се перцепира како дел од единствен систем на
заштита за зачувување на човекот и неговото опкружување.
Како императив на секој деловен субјект треба да биде заштитата на најважниот ресурс –
човечкиот ресурс, од аспект на безбедност и здравје на работното место бидејќи на секој
деловен субјект му се потребни здрави работници и работници задоволни од начинот на
остварување на мерките за заштита при работа и заштитата на животната средина од аспект
на заштита на опшеството во кое сите живееме и како извор на конкурентска предност во
ситуација на се поголема конкуренција и турбулентни промени.
Преку добро осмислен, современ и ефикасен образовен систем и мноштво на други напори,
активности и процеси неопходна е систематска промена во перцепцијата на важноста на
безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната средина, како основен
предуслов за одржлив развој на општеството и сите негови компоненти.
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