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Апстракт

Република Македонија е земја во која што секојдневно на своите работни
места голем дол од нејзини државјани се соочени со бројни опасности и
штетности, кои пак доведуваат до еден смртен случај неделно во текот на
целата година. Несоодветните услови за работа, постојаниот економски
притисок, бесконечната неизвесност, компликуваната внатрешна и надворешна
политичка ситуација, немоќноста на социјалните партнери да се изборат за
својата улога во општеството, се само дел од бројните оправдувања на
разните заинтересирани страни кои учествуваат во процесот на создавање на
дополнителна вредност.
За таа цел следејќи ги останатите земји, Република Македонија во 2007
година го имплементира Европскиот Закон за безбедност и здравје при работа,
со кој на сите организации според определени стандарди и прописи им се
наложува да подготви и спроведе соодветна обука на вработените, да
изработи елаборат за проценка на ризик на работното место и да ги измере
работните услови во кои работат, да спроведе медицински прегледи за секој
вработен и да врши испитувања на опремата и машините кои се користат при
процесот на работа.
Во светот направени се различни методологии за проценка на
трошоците во случај на несреќа на работното место. За жал во Република
Македонија сеуште се наоѓа во процес на градење на финална верзија на
методологија за проценка на трошоци. Трошоците кои можат да настанат во
случај на несреќа на работно место во голема мера може да го оптеретат
буџетот на претпријатијата и да ги изменат плановите за развој на
претпријатието поради непредвидени финансиски загуби, кои доведуваат и до
загуба на важни човечки ресусри, а со тоа и застој во претпирјатието.
Клучни зборови: безбедност, здравје, трошоци, ризик, методи
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Abstract

Republic of Macedonia is a country where employees in every type of industry
are everyday faced with various risks of injury and sometimes even death.
Inadequate working conditions, constant economic pressure, complicated internal
and external political events, inability of the social partners to fight for their role in the
society are just some of the many justifications of various investors that are involved
in the process of creating additional value to the projects. For that purpose in 2007,
Republic of Macedonia like the rest of the EU countries implements the European
Directives of safety and health at work. That means that all organizations must follow
the given standards and regulations of safety and health at work such as: applying
appropriate employee training, conducting regular medical examinations to the
employees, preparing a risk assessment study of the workplace, monitor and test the
equipment and the machines that are used in the everyday process of work.
Worldwide, various types of cost assessment methodology exist in case of
accident at work. Unfortunately Republic of Macedonia is in a process of building
final version of a system with proper cost assessment methodology. Costs that may
arise in the event of an accident at work can be of a great burden to the budget of a
project in every given industry leading to unforeseen financial losses, loss of time
and important human resourced, and therefore it may result with ending the working
project.

keywords: safety, health, costs, risk assesmant methodology
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Вовед
Односот помеѓу човекот и неговата работа и развојот на продуктивната
сила, станува се посложен. Со својата работна активност човекот не се
искажувал само како продуктивно лице, туку во класното општество дошло и до
оттргнување и дехуманизација на работата, т.е до јаз помеѓу човечката
генеричка суштина, односно помеѓу неговиот “карактер” и неговите работни
активности. Негативното влијание на средствата за работа и процесот на
работа на човекот, кое е изразено преку зголемениот број на повреди при
работа и професионални болести, добил се пошироки размери со развојот.
Повредите при работа и професионалните болести се предмет на проучување
од различни аспекти: технички, организациски, економски, психолошки,
медицински, социјални итн.
Здравјето и добрата состојба се основни цели и на индивидуите и на
општеството. Добрите работи услови се клучен елемент во остварување на
овие цели, и може да доведат до добри финансиски придобивки. Обратно,
подоброто разбирање на економските фактори и социјалните трошоци кои
произлегуваат од слаба работна средина може да доведат до подобри услови
за безбедност и здравје при работа и побезбедни работни практики.
Економските фактори се важни при донесување на било какви одлуки.
Но при одлуките на прашањата за човечкото здравје и безбедност при работа,
етичките и економските потреби често доаѓаат во комфликт. Ова е особено
важно онаму каде што економските фактори се гледаат само на краток период
или на премногу конструктивен начин.
Во светот, а и кај нас во Република Македонија Безбедноста и здравјето
при работа е дефинирана со Законот за работа, односно Законот за
безбедност и здравје при работа. За таа цел потребно е да се води грижа за
безбедноста и здравјето при работа и постојано да се следат измените кои ги
носат со себе овие закони.
Главната цел на истражувањето во магистарскиот труд ќе биде да се
воспостави една сопствена методологија за проценка на трошоците на една
компанија во случај на повреди (несреќи) на работно место или пак
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професионални заболувања кои предизвикуваат времени или трајни отсуства
од работа, а во крајна точка и смрт на работникот.
Во воведното поглавје ќе биде објаснето што всушност ни претставува
безбедност и здравјето при работа, кои се нејзините цели и од какво значење
се за компаниите, кои се стандардите со кои треба да се придржуваме при
имплементација за системот за безбедност и здравје при работа, се дел од
Меѓународната организација на трудот.
Понатаму ќе видиме со какви се ризици се среќаваат работниците при
самиот процес на работа, какви методи се користат за мерење на тие ризици и
кои мерки треба да се превземат со цел да дојде до нивно спречување.
Од голема важност за сите компании со цел остварување на подобри и
побезбедни услови за работа е да даваат се од себе вклучувајчи се во
процесот на заштита на вработените, кое исто така ќе доведе и до анамлени
трошоци за несреќи при работа.
Направена

е

cost-benefit

анализа,

извршено

е

моделирање

на

параметрите, добиени се функционални зависности на трошоците во однос на
бројот на несреќи и извршена е оптимизација во однос на трошоци за
превенција од несреќи во однос на веројатноста за нивна појава, како и
придбивките кои може да настанат со правилна оптимизација во однос на
трошоците.
Главна

цел

на

истражувањето

беше

да

се

развие

сопствена

методологија за проценка на трошоците на една компанија во случаи на
несреќи и професионално заболување на работното место. За таа цел
изработена е и програма која ќе ги мери трошоците и ќе прави анализа на
профитабилноста од инвестирањето во безбеднсота и здравјето при работа.
Понатаму, искористени се примери на компаративни методи на истражување
на резултатите од истражувањата на други автори кои развивале слични
методологии

за пресметка на

професионални

заболувања,

трошоците

методи

на

во случај

анализа

на

на

несреќи

или

параметрите

кои

учествуваат во градењето на тие методологии како и примена на cost-benefit
анализа за испитување на ефектите од превенција во создавањето нa
предуслови во работењето за намалување на ризикот од несреќа или
професионално заболување.
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1. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
1.1 Поим, содржина и значење на безбедноста и здравјето при работа
Безбедноста и здравјето при работа подразбира воспоставување на
услови за работа во кои се превземаат одредени мерки и активности со цел
заштита на животот и здравјето на вработените и други лица кои имаат право
на тоа. Во интерес на општеството, сите субјекти и секој поединец е да се
оствари највисоко ниво на безбедност и здравје при работа, непосакуваните
последици како што се повреда на работно место, професионално заболување
и заболување во врска со работата да се сведат на минимум, односно да се
остварат услови за работа во кои вработените ќе се чувствуваат убаво при
остварување на своите професионални задачи. За остварување на ваква цел
неопходен

е

системски

пристап

во

превентивното

функционирање

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. Нивна должност е да водат грижа за спроведување на
утврдени правила, мерки и стандарди за условите на работа и постојано да се
грижат да ги менуваат и усогласуваат со техничкиот и општественоекономскиот развој, со што би се унапредила безбедноста и ќе се зачува
здравјето на вработените.
Во современи услови заштитата на вработените како општествена
активност може а се гледа во поширока и потесна смисла. Во поширока смисла
тоа го обезбедува Закон за работни односи и социјално осигурување со кои се
уредуваат правата: на полно и скратено работни време, одмор и отсуство од
работа, на плата и други примања, на безбедносни услови за работа и посебна
заштита на жените, младите и инвалидни лица, право на здравствена заштита,
на помош и надокнада, права во случај на инвалидност и други права со коис е
гарантира социјална и материјална сигурност за во случај ан неспособност за
вршење на работата.
Во потесна смисла, под заштита се подразбира превземање на мерки и
активности со цел воспоставување на безбедни услови за разбота и заштита
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на работниците од ризици кои се јавуваат на работното место и во работаната
средина.
Содржината и условите на работа “вчера” и “денес” не се исти, туку се
менуваат со технолошкиот развој и ситуацијата во општеството во целина.
Покрај вообичаените физички ризици, секојденвно се појавуваат нови
опасности,нови ризици и нови

облици на загрозување на здравјето на

вработените, како што се на пример, факторите на организација на работниот
процес, социјалната клика, патологија на меѓучовечките односи и односот на
работното место и надвор од него. Исто така, модерните технологии со нови
содржини на работа имаат потреба

од нови знаења и постојана иновација на

знаењата, како за успешно вршење на работните задачи, така и за нивно
извршување на безбеден начин.
Поради

сите

овие

причини,

се

поизразени

се

потребите

за

мултидисциплинарен пристап со цел создавање на безбедни услови за работа
во кои покрај физички, се повеќе се штити и психичкиот интегритет на
вработените. Тоа подразбира промена во пристапот на оваа област како и
промена во мерките кои се превземаат во системот за безбедност и здравје
при работа. Затоа мерките кои се превземаат повеќе не се само технички, туку
и организациони, образовни, правни, економски, здравствени, психолошки,
ергономски и други. Овие промени условуваат и нов начин на организирање и
деловање на сите субјекти кои имаат одредени функции во системот за
безбедност и заштита при работа.
Важноста на бебзедноста и здравјето при работа се согледува од
човечка, социјална и економска гледна точка. За човековото значење се
заинтересирани сите носители на безбедност и здравје при работа, а особено
синдикатите и самите вработени. Социјалното значење во најголема мера се
изразува низ голем број на вработени кои ќе се повредат или ќе го изгубат
животот на работното место, почесто заболуваат, и притоа грижата за нив ја
превзема компанијата.
Од економска гледна точка, безбедноста и здравјето при работа се
согледува преку последиците од повреда на работа, професионални и други
болести, и се искажува преу одредени финансиски показатели кои зависат од
бројот и тежината на таквите случаи. Всушност, повредите при работа и
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професионалните болести, често се придружувани од дефекти и одсуство од
работа, со што се создаваат трошоци и надоместоци поради тоа што
работникот не работи, поради застојот кој се јавува во производството и што се
даваат значителна сума на средства за лекување на работникот, надоместок
за неговата плата и трошоци и надоместоци кои паѓаат на грбот на
работодавачот и фондот за социјално осигурување. И на овај начин,
безбедноста и здравјето на работа влијаат врз продуктивноста и економското
работење во претпријатието, како и на квалитетот и конкурентсноста на
производот на пазарот, така што работодавачот има непосреден интерес
мерките кои што обезбедуваат безбедност и здравје на работа бидат што
поефикасни. Затоа секое вложување во мерките за заштита за работодавачот
се корисна инвестиција.
Истовремено со подобра заштита на здравјето при работа и со
намалување на бројот на повреди на работа, професионални и други болести,
се намали товарот на фондовите за социјално осигурување со што директно се
одразува на количината на распределба на овие средства врз основа на
придонеси од националните буџети. Вложувањето во мерките за безбедност
при работа во целост влијаат врз националниот приход и стандардот врз сите
граѓани.
Како што гледаме грижата за заштита на здравјето и безбедноста на
вработените е значајна колку од страна на меанаџментот за човечки ресурси
но и од страна на економијата. На организациите им се потребни здрави
работници поради исполнување на потребите за работа, продуктивност но и од
економска страна на исплатливост на работата. Од друга страна, само
работниците кои се задоволни со заштита на своите легитимни права и
интереси од работниот однос може да бидат задоволни со својата работна
позиција во организацијата и да бидат успешни во својата работа.

1.2 Потекло и развој на безбедноста и здравјето при работа
Историски гледано, потребата за да се превземат одредени активности
со со што ќе се обезбеди безбедност на учесниците во работата, се појавила
уште со појавата на првите облици на работа, бидејќи секоја работа со себе
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носи помалку или повеќе опасност, но како организирана дејност се утврдува
дури во почетокот на XVIII век со развојот на индустриската дејност кога
настануваат и крупни промени во општеството – економските односи, кои
непосредно или посредно влијаат врз здравствената состојба на работниците.
Со се подобри и поусовршени средства за работа, а особено со напредокот
познат како “индустриска револуција” се зголемува и бројот на повреди на
работа како и болести кои се поврзани со работата, а со тоа расте и
незадоволството од условите за работа до степен што работниците се повеќе
имаат барања за подобрување на условите во работанта средина. Тогаш веќе
се формира работничко движење и здруженија на работници кои вршат
притисок на работодавците и државата кои се принудени овие односи да ги
регулираат во одредена законска рамка со кој им се обезбедува минимална
заштита на работниците, а со самото тоа и се зголемува економската
стабилност и социјален мир. Заштитата на работниците на работното место
како еден вид социјално осигурување за прв пат е воведено во еден дел од
Германија, а многу брзо се шири низ целата територија од Германија и целиот
свет, додека пак првите прописи од областа на заштита при работа за прв пат
се евидентирани во Англија.
Првита законски прописи кои се донесуваат на ограничување на
работното време на помладите работници и бремените жени, прописите кои
забрануваат работа на деца во фабриките, како и воведување на инспекција,
хигиенски нормативи и слично, се донесени во почетокот на XIX век, со што до
крајот на XIX век вече сите индустриски земји имале закони кои се однесувале
на заштита при работа. Веќе во XX век се донесени и закони со кои што се
уредуваат правата за надомест во случај на повреда на работа. Денес многу
работодавци

именуваат

одговорни

лица

за

заштита

при

работа

на

вработените, започнуваат обуки и програми од областа на безбедноста при
работа, ангажираат доктори и слично, се со цел да се подобрат мерките на
заштита при работа.
Исто како и во другите држави така и во Република Македонија се
воспоставени мерки за заштита од повреди на работа, се врши грижа за
условите во кои работниците ги извршуваат своите работни задачи како и
унапредување на здравјето на сите учесници во работниот процес. По
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осамостојувањето на Република Македонија донесен е Закон за заштита при
работа кој првенствено бил насочен кон заштита на работниците, односно се
однесувал на последиците а не на решавање на причините за настанување на
повреди или професионални болести на работниците на работното место и во
работната околина. Со усвојувањето на Законот за безбедност и здравје при
работа во 2009 година и измените и дополнувањата во 2011 година регулиран
е еден значаен сегмент во работата односно безбедноста и здравјето при
работа кај секој работодавач без оглед на дејноста со која се занимава.
1.3 Стандарди за безбедност и здравје при работа и инструменти на МОТ
Свеста за важноста на заштитата на здравјето и безбедноста на
вработените при работа се повеќе доаѓаа до израз во светот на бизнисот,
заедно со подигнување на свеста за значењето на човечките ресурси и нивниот
придонес во вредност на организацијата. Голем придонес во јакнењето на оваа
свест имаа државните институции и закони, кои што директно се однесуваат на
заштитата на здравјето и безбедноста на вработените. Сепак, за ефикасно
спроведување на законите од областа на безбедноста и други потребни мерки
за заштита, се појавила потреба од систем за управување којшто ќе се базира
на другите системи за контрола, и ќе обезбеди имплементација на сите
потребни мерки за заштита при работа и ќе биде еден вид на контрола кој ги
штити, како работниците, така и самата организација.
Опстанок на секој деловен субјект во се поизразената конкуренција
зависи од два основни услови, односно, непрекинатото подобрување на
квалитетот на организација, на процесот на производство и услуги и
намалување на трошоците на работење. 1 Конкурентната способност во главно
се мери преку квалитетот на производот односно услугата, цената и рокот на
испорака. Со цел намалување на вкупните трошоци, а со тоа и намалување на
цената на чинење, се прават разни мерења на вкупните трошоци и трошоците
за квалитет кој покажуваат дека тоа може да се постигне со намалување на
трошоците за неквалитет како што се трошоците кои произлегуваат од шкарт,
губење, трошоци за доработка, лоша организација и сл. и трошоците за

1

Спасов, С., Производствен менаџмент Економски факултет Скопје 1998
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контрола.2 Сето ова доведува до цена на производ или услуга која е
конкурентна на пазарот, ги задоволува барањата на купувачите со цената и
квалитетот и зголемено присуство и побарувачка на пазарот. Намалувањето на
трошоците на неквалитет позитивно влијае на деловниот резултат на субјектот
односно на неговата продуктивност, економичност, ефективност, ефикасност,
рентабилност и профитабилност.
Активностите на планот за безбедност и заштита на здравјето при
работа и хуманизацијата на условите на работа се постојана грижа и приоритет
во активностите на Меѓународната организација на трудот (МОТ) – единствена
слецијализирана агенција на Обединетите нации со трипартитна структура
(влада, работодавачи, синдикати). Основана е во 1919, а од 1945 година во во
рамки на Обединетите Нации, Меѓународната организација на трудот денес е
вистински парламент во светот на работата и правила (конвенции и препораки)
за сите области и подрачја во стетот на работата.
Под поимот “услови за работа”, Меѓународната организација на трудот
подразбира заработка на вработените (работно време, неделен одмор,
платено отсуство, ноќна смена), безбедност и заштита на здравтето при работа
(општ пристап и заштита на здравјето на вработените и безбедност и
работното место, заштита од посебни ризици и специфични услови во
индустриските гранки и сектори во економијата), социјални служиби, станбени
прашања и слободно време.
Безбедност и заштита на здравјето при работа е предмет на обработка
на една од четирите општи дирекции на Меѓународната организација на
трудот. Тоа е Генералната дирекција за условите на работа и социјално
осигурување. Во рамките на неа постои Одделение за условите за работа и
работната средина поделена на три служби:
- Служба за безбедност и заштита на здравјето при работа
- Меѓународен центар за информирање за безбедноста и заштитата на
здравјето при работа, и
- Служба за условите на работа и подобрување на животниот стандард на
работникот.

2

Heltra, M.,Proektovanje menadzment sistema zivotne i radne sredine Univerzitet Singidunum Beograd 2010
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Службата за безбедност и здравје при работа при работата го следи
спроведувањето на конвенциите и препораките, состојбата и општите услови
во областа на безбедност и здравје при работа во светски размери. Службата
непосредно е одговорна за спроведување на новите глобални програми на
Меѓународната организација на трудот за безбедноста и заштита на здравјето
при работа и заштита на животната средина чија основна цел е да се намали
бројот на несреќи и повреди на работно место како и професионални
заболувања.
Во областа на безбедноста и здравјето при работа се појавил системот
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), со кој на
деловните субјекти им се овозможува да управуваат со ризиците по
безбедност при работа и да се делува кон нивно континуирано подобрување и
со кој се пропишуваат барањата за управување со здравјето и безбедноста на
работа. Стандардот OHSAS 18001 е применлив во сите организации кои сакаат
да се воспостави ефикасен систем за заштита на своите вработени од сите
идентификувани ризици на работното место и кои сакаат да:
- воспостават систем на управување со безбедноста и здравјето при
работа, со цел да се отстрани или намали ризикот на вработените и другите
заинтересирани страни, кои можат да бидат изложени на ризици произлезени
од неговите активности.
- го применуваат, одржуваат и континуирано да го подобруваат системот
за управување со заштита на здравјето и безбедноста на работа,
- се обезбеди усогласеност со законските потреби и сопствената
политика на заштита на здравјето и безбедноста на работа,
- бараат сертификација/регистрација на својот систем на управување со
безбедноста и здравјето на работа од страна на надворешна организација.
Стандардот OHSAS 18001 е стандард наменет за оценка на заштитата
на здравјето и безбедноста при работа на организацијата и се користи за
сертификација.

Проверка

на

примените

на

овој

стандард

вршат

сертификациони тела, кои, после позитивната оценка, издаваат сертификат за
усогласеност.
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Овој станрад во потполност е компатибилен со стандардите ISO 9001 и
стандардот ISO 14001, и поради тоа многу лесно се интегира со овие
стандарди.
Доколку организациите го применуваат стандардот OHSAS 18001,
клиентите се сигурни дека нема да има одложување и доцнење на
договорените зделки поради несакани последици по здравјето и безбедноста
на вработените,

истражување

на надлежните органи,

превземање на

одговорност за несреќни случаи и др.

1.4 Планирање и имплементација на системот за безбедност и здравје при
работа
Индустријализацијата и автоматизацијата на производството на светско
ниво и развојот на алатки и технологија за чија примена е неопходна посебна
обука и создавање на безбедни услови за работа, особено во градежништвото,
хемиската индустрија и сличните области, довела до инциденти во кои голем
број на луѓе може да завршат со посериозни последици. Работодавачите имаат
морална должност да им ги обезбедат сите услови со цел да се намалат или
отстранат ризиците од повреди и заболувања на вработените.
Несреќните

случаи,

повредите

на

работа

и

професионалните

заболувања не влијаат негативно само за вработените и нивните семејства,
туку и за работодавачите кои преку трошоците од штетите на објектите и
опремата, трошоците за лекување на повредените, застојот на производството
и слично, може да имаат сериозни финансиски загуби.
Системот

за

управување

со

безбедност

и

здравје

при

работа

претставува дел од вкупниот систем на управување на организацијата кој се
користи за да развие и примене политика на здравје и безбедност при работа и
да управува со своите опасности по здравјето и безбедноста при работа.
Со цел на адекватен начин да се примене стандардот OHSAS 18001
неопходно е да се идентификуваат сите можни опасности, да се направи
проценка на висината на нивното влијание и да се дефинира начинот на кој ќе
се контролираат. Според тоа се форимраат цели кои мораат да бидат во склад
со законските регулативи бидејќи еден од основните барања на стандардот е
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комплетна усогласеност со законските регулативи во државата во која се врши
работата. Како резултат на тоа произлегуваат и програми кои ги дефинираат
начините

и

динамиката

на

нивната

реализација.

Доколку

врховното

раководство на адекватен начин се фокусира на импелемтација и примена на
стандардот

OHSAS

18001,

неговата

примена

носи

многу

предности,

вклучувајќи ги:
- Поголема продуктивност на вработените
- намалување на повредите и заболувањата на вработените
- намалување на трошоците кое се должи на заминување на
вработените на боледување
- намалување на трошоците кое се должи на оштетување на опремата
и/или средствата
- зголемување на угледот на организацијата и довербата на купувачите.
Со цел соодветно функционирање на системот за безбедност и здравје
при работа (Сл.1.1) потребно е да има ефективен социјален дијалог помеѓу
работниците и нивните претставници кои преку директна вклученост и
консултација целосно ќе учествуваат во управувањето со безбедноста и
здравјето во организацијата. Системот ќе биде успешен во оној момент кога
заинтересираните страни ќе имаат дефинирани одговорности во неговото
водење и притоа целосно учествуваат во импелентацијата преку дијалог и
соработка.
Потребата од тоа да се обезбедат знаења за системот и инструкции за
ажурирање на промените во системот за безбедност и здравје при работа,
континуирано се вршат обуки за безбедност и здравје при работа. Со добра
комуникација помеѓу различните нивоа на организацијата и соодветно
решавање на грижите на работниците поврзани со безбедноста и здравјето при
работа може да се воспостави и соодветен систем.
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Сл. 1.1 Национален систем за безбедност и здравје при работа моделиран од
одредбите на инструментите на МОТ за безбедност и здравје при работа
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2. ПОИМ И ДЕФИНИЦИИ ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНОТО МЕСТО
Системот за проценка на ризик е промовиран во документите не МОТ, а
особено во Европската социјална повелба од 1996 год. и Насоките за проценка
на ризик во ЕУ-Луксембург од 1996 год. Предуслов за успешна примена и
спроведување на мерките за безбедност и здравје на работно место и во
работаната околина кај работодавачите, е проценката на ризик од повреди на
работно место или оштетување на здравјето, односно заболување на
вработените. Проценката на ризик од повреди на работно место или
заболување на вработените, се заснова на утврдување на штетностите и
опасностите на работното место и во работната околина кои можат да
предизвикаат повреда на работно место и/или професионално заболување и
веројатност за нивните настани.
Обврска на работодавачите е врз основа на природата на активностите
кои ги обавуваат вработените во претпријатието или установата, да извршат
проценка на ризик од аспект на безбедност и здравје на вработените, помеѓу
другото, земајќи ги во обзир изборот на средства за работа, условите во
работната средина, средствата и опремата за лична заштита на работно место,
материјалите кои ги користат во процесот на работа, прилагоденоста на
работното место и работната средина на вработените и сл. Врз основа на
резултатите кои се добиени сопроценка на ризикот од повреди на работно
место и/или професионалните заболувања,
обезбеди
безбедност

подобрување,
и

здравје

односно
на

работодавачот е должен да

доведување

работното

место

на
и

потребното

работната

ниво

на

околина

на

претпријатието или институцијата кое ќе се постигне со превземање на
соодветни превентивни мерки или доколку е потребно и менување на
работните и производните процеси.
Постапката за проценка на ризик на работно место и во работната
средина се воведува со цел, опасностите и штетностите целосно да се
елиминираат. Меѓутоа, бидејќи најчесто тоа не е можно, потребно е нивото на
опасност или штетност да се сведе на минимум. Со воведување на принципи
за проценка на ризик и спроведување на пропишани процедури за проценка,
работодавачот може многу ефикасно да ги согледа безбедноста и состојбата
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на работните услови на своите работни места и во работната средина

во

своето претпријатие или институција, и притоа финансиските средства кои е
должен да ги издвојува за пдобрување на безбедноста и условите за работа
правилно да ги насочи кон решавање на конкретно одредени недостатоци или
неправилности поврзани со оваа проблематика.
Проценката на ризик е важен чекор во заштитата на работниците и
работниот процес како и законска обврска. Проценката на ризик им помага на
работодавачите да се фокусираат на ризиците кои се навистина важни на
работното место – оние кои во себе имаат потенцијал да доедат до
настанување на повреди. Во многу случаи едноставни мерки можат да доведат
до контрола на ризикот, како на пример, да се осигураме истурената течност
веднаш да се избрише со што нема да дојде до лизгање на вработените, или
фиоките да се држат затворени како не би се повредиле на истите. Тоа се
едноставни, ефтини и ефективни мерки кои на работодавачите можат да им
осигураат заштита и безбедност на вработените.
Исто така не треба да се занемарат ни финансиските причини. Постојат
видливи докази,од пракса на фирмите, дека ефикасното управување со
системот за безбеднос ти здравје при работа допринесува до успех во
работењето. Трошоците за лошиот систем за безбедност и здравје при работа,
односно настанувањето на несреќи при работа се бројни: изгубеното време
додека производството не се воспостави повторно, трошоците за поправка на
опремата и објектите ако се оштетени, губиток на искусна работна сила,
замена на повредениот работник, платата, ниското ниво на морал на
вработените,

ниското

ниво

на

продуктивност,

времето

потрошено

за

утврдување на причините на настанување на повредите и документирање,
потенцијални проблеми поврзани со угледот на компанијата. Работодавачите
имаат морална обврска да направат се што е во нивна моќ да им псогураат на
вработените здрави и безбедни услови за работа.

2.1 Видови на опасности и ризици на работното место
Проценката на ризик на работното место и работната средина се
заснова на утврдување на можните видови на опасности и ризици на работното
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место и работната средина, врз основа на кои се врши проценка на ризик од
настанување на повреди и оштетување на здравјето на работникот.
Опасностите и ризиците се грушираат врз основа на нивната природа
видовите.

2.1.1 Групирање на опасностите:
a) механички опасности кои се појавуваат со користење на опремата за
работа и тоа:
- недоволна безбедност поради ротирачките или подвижните делови;
- слободно движење на деловите или материјалите кои можат да им нанесат
повреди на вработените;
- внатрешен транспорт и движење на работните машини или возила, како и
поместување на одредена опрема за работа;
- користење на опасни средства за работа кои можат да предизвикаат
експлозија или пожар;
- неможноста или ограниченоста за навремено отстранување од местото на
работа, изложеноста на затворање, механички удар и
- други фактори кои можат да се појават како мехнички извор и опасност.
б)

опасности кои се појавуваат во врска со карактеристиките на

работното место и тоа:
- опасни површини (подови, површини со кои вработените доаѓаат во допир а
кои имаат остри рабови – шајки, груби површини, испакнати делови, итн);
- работа на висина или во длабочина (во насока на прописите за безбедност и
здравје при работа)
- работа во тесни, ограничени или опасни простори, (на пример помеѓу два или
повеќе фиксирани делови, помеѓу подвижни делови или возила, работа во
затворен простор кој е недоволно осветлен или проветрен и сл.);
- можност за лизгање ( водена или лизгава површина);
- физичка нестабилност на работното место;
- можните последици или пречки при задолжителната употреба на средства
или опрема за лична заштита;
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- влијание при извршување на работниот процес со користење на несоодветни
или неприлагодени методи за работа и
- други опасности кои можат да се појават во врска со карактеристиките на
работното место (начинот на работа и користењето на средства и опрема за
лична заштита на работно место која го оптоварува вработениот).
в) опасности кои се појавуваат при користење на електрична енергија и
тоа:
- опасност од директен контакт со делови на електричната инсталација и
опрема под напон; ризик од индиректен контакт со напон;
- опасност од термичките ефекти кои ги развива електричната опрема и
инсталација (прегревање, пожар, експлозија, електричен лак или искра и сл.);
- опасности поради удар од гром и последици од атмосферско празнење:
-

опасности

од штетните

ефекти

и

влијанието на електростатичките

наелектризирања и
- други опасности кои можат да се појават во врска со користење на
електричната енергија.

2.1.2 Ризиците се групираат во:
a) ризици кои настануваат или се појавуваат при процесот на работа:
- хемиски ризици, прашина и чад (дишење, гушење, внезување во организмот,
пробив во телото преку кожата, изгореници, труење и сл.);
- физички ризици (бучава и вибрации);
- биолошки ризици (инфекции, изложеност на микроорганизмите и алергени);
- штетното влијание на микроклимата (висока или ниска температура, влажност
и брзина на струење на воздухот);
- несоодветна – недоволна осветленост;
- штетното влијание на зрачењето (топлинско, јонизирачко или нејоноизирачко,
ласерко, ултразвучно);
- штетни климатски влијанија (работа на отворено);
- ризици кои настануваат со користење на опасни материи во производството,
транспортот, пакувањето, складирањето или уништувањето;
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- други ризици кои се појавуваат при работниот процес а кои можат да бидат
причина за повреда на работно место на вработените, професионални
заболувања или заболувања поврзани со работата;
б) ризици кои произлегуваат од психичкиот и психофизиолошкиот напор
кои се врзуваат за работното мести и работата која ја обавуваат вработените,
како што се:
- напор или физичка работа (рачно пренесување на товар, туркање или
влечење на товар, разни долгорочни зголемени физички активности и сл.);
- нефизиолшка положба на телото (долготрајно стоење, седење, клечење и
сл.);
- напор при вршење на одредени активности кои предизвикуваат психолошко
оптеретување (стрес, монотонија и сл.);
- одговорност за примање и пренесување на информации, користење на
соодветното знаење и способност, одговорност и правила на однесување,
одговорност за брза промена на работните процедури, интензитет во работата,
просторна зависност на работното место, конфликтни ситуации, работа со
странки и пари, недоволна мотивација за работа, одговорност во раководењето
и сл.).
в) ризици поврзани со организацијата на работа како што се:
- задржување на работно место подолго од работното време (прекувремена
работа), работа во смени, скратено работно време, ноќна смена, приправност
во случај на интервенција и сл.).
г) останати ризици кои се појавуваат на работните места, како што се:
- ризици кои ги предизвикуваат други лица (насилство према лицата кои
работат на шалтери, лица во обезбедување и сл.);
- работа со животни;
- работа во атмосфера со висок или низок притисок;
- работа во близина на вода или под површинаа на водата.
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2.2 Правила и подготовка за проценка на ризик на работното место
Проценката на ризикот и управувањето со него со тек на време започна
да станува засебна дисциплина. Со себе носи свои сопствени теории и
принципи кои од голема важност е да се земат во обзир при проценката на
ризикот.
Можеме да кажеме дека апсолутна сигурност на работното место не
може да постои, односно сигурност всушност ни претставува состојба која има
прифатливо ниво на ризик. Пример, И покрај тоа што постои веројатност некоја
опасност да може да предизвика несреќа на илјада години, не е можно да се
отцени дали таа несреќа ќе се случи еднаш во илјада години, сто години или
утре. Од таа причина потребно е веднаш да се превземат превентивни мерки.
Имајќи го во предвид горенаведеното, работниците мора постојано да
бидат свесни на опасностите кои можат да се појават на работното место, и со
тоа своето однесување при работа да го прилагодат на ризиците кои можат да
настанат при извршување на истата. Меѓутоа за да можат да постапат на тој
начин потребна им е релевантна информација за постоечките опасности, за
избегнување на ризикот и заштита на сопственото здравје. Според тоа
проценката на ризик не би имала смисла доколку информацијата за ризиците
не биде проследена до работниците.
Безбедноста и здравјето при работа мора да се осигураат земајќи ги во
предвиди сите постоечки околности кои што се поврзани со таа работа т.е.
земајќи го во предвид не само спречивањето на несреќи, отстранување на
опасните алатки и материјали, сигурност на техничката опрема и процесот,
туку и ситуациите кои што доведуваат кај вработените зголемено физичко и
психичко заморување или стрес. Покрај тоа потребно е да се земе во обзир и
човечкиот фактор, психо – социјалните аспекти, стресот и насилството на
работното место. Најбитно е заштитата на работникот да се насочи кон нивно
задоволство и социјална сигурност.
Покрај другото прифатливото ниво на ризик зависи и од технолошкиот
развој, културната сигурност, посветеноста на работодавачот, географската
положба, или други аспекти. Пример: Оние ризици кои биле прифатливи пред
педесет години не мора да значи дека мораат да бидат прифатливи и денес,
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ризиците кои се прифатливи во една држава, не мора да бидат прифатливи и
во

друга,

голем

дел

од

ризиците

остануваат

неприфатливи

бидејќи

технолошкиот развиток донесува решенија за нив. Прифатливоста за нивото на
ризикот може да произлзе од Законите во област на безбедност и здравје при
работа, меѓународните и националните стандарди, техничките спецификации и
норми, споредните правила на сигурност, насоките и принципите на добра
пракса.
Иако работите не одат секогаш онакако како што се планирани, сепак
можно е да се спречат несреќите или нивните причинители да се сведат на
најниско можно ниво. Со секојдневното работење се појавуваат разни ризици
кои се составен дел од секоја работна активност, но затоа е потребно да се
врши проценка на истите и да се држат под контрола.
Проценката на ризик е внимателно истражување на се она што може да
предизвика штета кај работниците, со што ќе се провери дали се превземени
сите потребни мерки на претпазливост или треба да се превземат и
дополнителни со што би се спречиле опасностите.
Различните пристапи можат да бидат ефективни во различни околности.
Без обзир на тоа постојат неколку основни чекори кои е важно да е превземат,
а тоа се:
- да се открие што се може да им наштете на работниците односно што може
да предизвика несакани ситуации т.е. да се препознае опасноста,
- да се направи проценка на нивото на ризик,
- да се направи проценка дали нивото на ризик е прифатливо,
- да е разгледа дали постоечките мерки се соодветни за заштита на
работниците и имотот,
- да се одредат и да се прифатат превентивни и корективни мерки, доколку е
потребно,
- да се запозна раководството со утврдените ризици и потебните мерки кои
треба да се превземат со цел да се воспостави работата на сигурен начин,
- да се проследат информациите за ризиците и заштита на нивните работници
и/или нивните претставници како би се однесувале на сигурен начин.
Првенствено за заштита на работникот е одговорен работодавачот,
потоа раководството кое мора да може да препозна опасност, да ги процени
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ризиците кои произлегуваат од нив и да се усвојат соодветните мерки на
сигурност. Тоа значи дека и раководството треба да биде оспособено да може
да го процени ризикот. Не само раководството туку и работниците треба да се
однесуваат разумно и да имаат чувство за сето она што е опасно на работното
место, односно работниците мора да бидат известени за опасностите и
ризиците кои можат да настанат. Меѓутоа често ни раководството ни
работниците не можат да препознаат ризк и да ги откријат сите опасности,
затоа е потребно да се повика стучно лице кое ќе направи проценка на ризик.
Проценката на ризик мора да се применува како долгороќен процес
односно како состав за препознавање и постојано следење на опасностите и
штетностите на работа. Работодавачот мора да се осигура постапката за
проценка да се повторува и тоа после:
- секој смртен случај или повреда на работа,
- признати професионални болести
- извршно решение на инспекторатот за труд,
- промените во процесот на работа кои можат да имаат штетни последици врз
здравјето и сигурноста на работникот,
- најмалку на секои две години.
Процесот на процека на ризик всушност ни е еден вид олеснување со
кое се откриваат што е она што може да биде опасно при извршувањето на
работните активности, помага при усвојување и примена на соодветните
корективни мерки. Истоврмеено проценката на ризик може да се користи со
цел да се претпостави што може да се случи, и да предизвика повреда. Тоа
овозможува усвојување на превентивни мерки со кои би се спречиле
недостатоците и оштетувањата.
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Организацијата за проценката на ризик мора да ги содржи следните
фази (Сл.2.1)
ФАЗА ПРИПРЕМА
- Осигурување на вистинската посветеност на менаџментот за
проценка на ризик
- Изработка на Акциски план за спроведување проценка на ризик
- Вклучување на раководството и сите вработени
- Именување на работа група за проценка на ризик
- Осигурување и собирање на информации

ПОСТАПКА ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК
- Препознавање на опасности и опасни ситуации
- Препознавање на сите личности кои можат да бидат изложени
- Препознавање на карактеристиките и фреквенција на
изложеност
- Проценка на ризик = веројатност за штета * последици штетни
во вистински околности
- Истражување на можностите за отстранување или контрола на
ризик
- Одредување на постапките по приоритет и одлука за мерките
- Документирање на проценката

ФАЗА НА ПРИМЕНА
- Примена на мерки
- Мерење на ефикасност на псотапките
- Ревидирање (доколку се воведени промени, или периодично)
- Примена на состав за следење на проценка на ризикот
Сл. 2.1 Фази за проценка на ризик
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Работодавачите мора внимателно да сев подготват и осмислат што ќе
направат со цел квалитетно да ја спроведат псотапката за проценка на ризик и
применат мерки кои се неопходни за сигурност и здравје на работникот.
Стручните лица зазаштита при работа мора да играат активна улога во
движењето и управувањето со постапката за проценка на ризик и со тоа да ја
мотивираат управата за давање на поткрепа во таа постапка. Припремната
фаза е најбитна за успешна организација и спроведување на проценак на
ризикот. Поради тоа препорачливо е да се следат следните чекори:
1.

Осигурување

на

вистинската

определеност

за

управата

за

спроведување на проценка на ризик – Проценката на ризик кој се спроведува
со сите процести на работа кај работодавачите мора активно да ги вклучува
сите работнити и раководители. Едно од важните барања е викос степен на
определеност на менаџментот за соработка во проценката на ризикот.
Менаџментот мора да игра активна улога во припремата на Акцискиот план за
проценка на ризик, и јасно да го покаже своето активно вклучување и интерес
за успешност за изведување на работата, да пружа активна потпора и да
осигура финансиски средства за примена и спроведување на превентивни и
корективни мерки кои прозилегуваат од завршената проценак на ризик.
2. Изработка на Акциски план за спроведување на проценка на ризик –
при изработка на Акцискиот план треба да се консултураат представниците на
работниците. Планот мора да биде планиран и предвиден:
- организација, координација, временски распоред и започнување на постапка,
- именување на луѓа одговорни за поединечни чекори,
- именување на компетентни луѓе за спроведување на проценка,
-

вклучување

на

рабоникот и

нивните представници:

почетна обука,

препознавање на опасност, ревизија, следење,
- осигурување на потребни ифнормации, обуки, средства и поткрепа на
членовите на работните групи кои ја вршат проценката,
- документирање на проценката на ризик и План на мерки со кои ќе се намали
нивото на ризик, потоа осигурување на документите за Проценка на ризик,
неговите резултати и воведените мерки со работнитите или нивните
представници или со Одборот за заштита при работа, доколку е организиран,
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- следење на превентивни и корективни мерки како би се одржала нивната
ефикаснот.
3. Уклучување на раководството и сите работници – Работниците имаат
законска обврска за соработуваат со работодавачот, неговиот претставник и
стручносто лице за заштита на работа, како и со претставникот на работниците
во пронаоѓањето на решенија за сите прашања кои се однесуваат на сигурност
и здравје при работа како што го нала Законот за заштита при работа.
Работниците и нивните представници имаат право и должност да:
- бидат консултирани при договорите околу организирањето на проценакта на
ризик и при именување на лицата кои ќе ги извршуваат задачите,
- соработуваат при препознавање на опасностите и вреднувањето на ризикот,
- ги предупредат своите надредени или работодавачите на ризикот кои го
воочиле,
- известат за било каква неправилност, отстапка или промена на работното
место,
- соработуват, со што работодавачите ќе можат да осигураат сигурна работна
околина,
- бидат вклучени во постапката на одлучување за превентини и корективни
мерки кои ќе се спроведуваат,
- бидат известени за мерките кои ќе се применат.
4. Формирање на работна група за проценка на ризик – Проценката на
ризик може да ја прави работодавачот сам, особено со мали претпријатија во
кои се вршат едноставни, неспецифични работи, но според важеките прописи
задолжителен е документот за Проценка на опасноста да се даде да го овери
овластена фирма. Меѓутоа, во многу случаи постои потреба за многу поголема
проценка на ризик во која учествуваат и стручни лица во подрачјето на
безбедност и заштита при работа и искусни проценители. Правилникот за
изработка на проенка на опасноста наложува, за изработка на проценката на
ризик треба да е именуваат една или повеќе работни групи. Работната група
мора да вклучува барем три стручни лица. Успешноста за проценка на ризик и
воспоставувањето на соодветни мерки за заштита од негативни влијанија врз
работата најмногу зависи од искуството на проценителот и донесувањето на
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одлуки, како и од нивната способност да ги вклучат сите работници,
раководители и раководството во проценката на ризикот.
5. Осигурување и прибирање на информации- Лицата кои спроведуваат
проценка на ризик, ги прибираат потребните информации паралелно ов повеќе
извори, кои се;
- сопствено набљудување на работното место,
- интервјуирање на работникот, раководството и особено стручните лица,
- техничка, технолошка и друга документација
а)

техничка

документација

за

работната

опрема,

технологија

и

материјалите,
б) сигурносрно технички листови,
в) организација и начин на работа,
г) технички барања на работниот процес,
д) пишани насоки и упатства;
ѓ) податоци за несреќи, повреди, професионални болести, боловања,
е) податоци за избегнување на несреќи или повреди,
ж) информации за дефекти и опасни случувања,
з) изнештај на инспекторатот од внатрешниот надзор итн.

2.3 Постапка за проценка на ризик на работното место
Постапката за проценка на ризик (Сл.2.2) е логичен редослед на чекори
кои се спроведени систематски поради анализа и вреднување на ризикот.
Постојат многу начини и методи кои се користат за препознавање на опасности
и вреднување на ризикот. Секоја од нив има свои предноти и недостатоци, па
затоа е битно да се избере соодветен метод. Оваа насока представува и
препорачува методи за проценка на ризик во пет чекори, кои ги поддржуваат
основните принципи за проценка и намалување на ризик. Според оваа насока
проценката на ризик треба да помине низ сите работни места кај
работодавачот, односно за сите работни постапки и работи кои ги изведуваат
поединечни работници а влегуваат во договорот за врботување. Ваквиот
пристап е оправдан бидејќи овозможува добар преглед на сите опасности и
мерки кои се поврзани со поединци.
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Во продолжение следува постапката за проценка на ризик во пет чекори.

Чекор 1

Препознавање на опасностите и опасните ситуации
Препознавање на опасностите кои би можеле да
предизвикаат штета.
Предвидување на ситуациите и околностите на работа
кои можат да доведат до тоа да потенцијалните
опасности предизвикаат штета, повреда или болест

Чекор 2

Препознавање на тој кој е изложен и на кој начин
препознавање на работниците и другите луѓе кои
можат да бидат изложени ан оапсности.
Утврдувањање на кој начин, колку често и колку долго
работниците се изложени на опасности

Чекор 3

Проценка на ризик
Проценка на веорјатноста за настанување на опасните
ситуации и тежината на можните последици.
Заклучок за разните постоечки ризици.

Чекор 4

Документирање и забележување на резултатите за
проценка на ризик
Документирање на препознатите опасности, ситуации и
карактеристики на изложеност.
Забележување на резултатите за проценка на ризик.

Чекор 5

Одлучување за превентивните и корективни мерки
Утврдување на соодветни активности и работа за
отстранување или намалување на ризикот на најниско
можно ниво.
Одредување на приоритети во спроведување на
превентивни и корективни мерки.
Сл. 2.2 Постапка за проценка на ризик во пет чекори
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО
Методологијата за спроведување на проценка на ризик се дефинира како
алгоритам, алатки и методи на постапка за оценување, а процедурата за
спроведување на постапката за проценка на ризик се дефинира

со

стандардизирана серија на чекори кои обезбедуваат спроведување на
постапки во склад со препораките на соодветните закони, прописи и
препораките.
Проценката на ризик првенствено е емпириски процес на донесување
инженерски одлуки врз основа на знаења и искуства со цел зголемување на
безбедноста и здравјето на работа со користење на избрани и до сега признати
и познати методи. Во светот постојат голем број на признати методи за
проценка на ризик форимрани од страна на различни здруженија и асоцијации.
Ниту една метода за проценка на ризик не пропишува избор на превентивни
мерки за намалување, отстранување и спречување на ризик.
Правилниот избор на методи за проценка на ризик и работната средина
овозможува адекватна примена на мерки, со кои би се обезбедило безбедно
работно место и работна средина, како и намалена веројатност дека ќе дојде
до појава на заболувања и повреди на вработените.
Во зависност од критериумите за проценка на ризик сите методи кои се
применуваат во областа на безбедност и зравје при работа можеме да ги
поделеме на:
1. Квантитативна;
2. Полуквантитативни;
3. Квалитативна.
3.1. Квалитативна проценка на ризик
Квалитативната проценка на ризик произлегува од основната форма:
Ризик = Веројатност на настанот x Последици од настанот
при што потребно е и двата влијателни фактори да бидат искажани како бројни
вредности. Во овој случај, ризикот како резултат на нумеричка вредност, е
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потполно кватификован. Општо земено веројатноста на настаните претставува
како негова фреквенција по единица време или активност, додека последиците
се претставени како нумеричка загуба (финансиски, изгубени работни денови и
слично).
Квалитативната метода за проценка на ризик се базира на личното
искуство и мислењето на учесниците во тимот за проценка на ризик и/или со
користењето

на

расположливите

квалитативни,

ненумерички

податоци.

Ваквиот пристап не бара многу податоци од претходните штетни настани,
причини и последици, но условува крајниот резултат од проценката на ризик да
биде описно, квалитативно искажана величина на ризик (пример, висок ризик,
умерен ризик и сл.).
Квалитативните методи користат зборови како ретко, неверојатно, можно
е, веројатно или скоро сигурно како би ги опишале веројатностите од појава на
несакани дејствија и зборови како што се, фатални, сериозни, мали или
занемарливи како би ги опишале големините на штатата – последиците. Во
квалитативниот метод за проценка на ризик најчесто се користат субјективни
критериуми, кои се мерат со квалитативни скали. Проценката е од субјективна
природа па поради тоа и е подложна на грешки. Во пракса оптимално се
користат квалитативни скали со три до седум квалитативни описи, што бара да
има

истражен

стручен

пристап

на

анализа

за

потенцијални

опасности/штетности. Методите со помалку од три квалитативни описи не се
интересни за факторите на ризик, а со повеќе од седум, доведуваат до
значајни потешкотии од субјективен карактер, поврзани со неможноста
учесниците во тимот за проценка на ризик доста прецизно да го препознаат
квалитативниот опис на факторите за ризик.

3.1.1 Матрица за проценка на ризик
Проценката на ризик со квалитативен метод подразбира користење на
ненумерички, односно квалитативно опишани податоци. Во оваа група на
методи за проценка на ризик спаѓаат матриците на ризик (матрици за
рангирање на ризикот).
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Учесниците во тимот за проценка на ризик често во рбаотата користат
матрици за ризк за воспоставување логичка поврзаност на последиците и
веројатностите во преценување на ризикот за претходно идентификувани
опасности/штетности. Исто така, се користат како едноставен дефиниран начин
на обезбедување не степенот, односно нивото на поединечниот ризик кој се
проценува.
Типичните квалитативни методи за проценка на ризик представени се со
следните матрици за проценка на ризик:
- матрица на ризик 4x6 (MIL-STD-882C)
- матрица на ризик 5x5 (AS/NZS 4360: 2004)
- матрица на ризик 3x3 (OHSAS стандард).
Во препораките за примена на OHSAS стандардот на Европската
агенција за безбедност и здравје при работа се препорачува матрицата 3x3
која е прикажана на Сл. 3.

36

РАЗВИВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
НЕСРЕЌИ И ЗАБОЛУВАЊА НА РАБОТНОТО МЕСТО

ВЕРОЈАТНОСТ

ПОСЛЕДИЦИ

Умеренинесреќите и
болестите не
предизвикуваат
трајни последици
(лесни повреди,
иритација на око,
главоболка итн.)

Средни –
несреќите и
болестите
предизвикуваат
средни, но не и
долготрајни
последици
(изгореници од
втор степен на
одредени места
од телото,
алергии итн.)

Големи –
несреќите и
болестите кои
предизвикуваат
теѓки и постојани
последици и/или
смрт
(ампутирање,
инвалидитет,
рак, изгореници
од втор или трет
степен и на
голема
површина од
телото итн.)

МАЛ (1)

МАЛ (1)

СРЕДЕН (2)

МАЛ (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (1)

СРЕДЕН (2)

ВИСОК (1)

ВИСОК (1)

Неверојатно – не би
требало да се случат во
текот на целата кариера на
работникот
Веројатно – може да се
случат само неколку пати
во текот на
приофесионалната
кариера на работникот
Многу веројатно – може
да се случат повеќе пати
во текот на
професионалната кариера
на работникот

3

Висок ризик

2

Среден
ризик

1

Мал ризик

Неприфатлив
ризик

Разботно место со зголемен
ризик

Прифатлив ризик

Работното место не е со
зголемен ризик

Сл. 3.1 Матрица за проценка на ризик OHSAS стандард

3. 2 Поликвантитативна (комбинирана) метода за проценка на ризик
Полуквантитативните (комбинирани) методи за процнека на ризик имаат
широка примена во праксата, бидејќи често не е можно да се процени
веројатноста

за

појава

на

несакани

настани

и

големина

на

последиците.Проценката и рангирањето на овие големини се заснова на
искуството и знаењето на учесникот во тимот за проценка на ризик.
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Заедничко за сите поликвалитативни методи за проценка на ризик е тоа
дека преместувањето

на

квалитативните во

квантитативни

оценки

на

поединечни фактори на ризик користат пристап на рангирање. На секој степен
на квалитативна оценка се додава ранг- некоја произволна бројна вредност.
Изборот на методи кои ќе се применат за проценак на ризик не е ограничен но
е важно да се исполнат сите услови за следење на реализацијата на проценка.
За проценка на ризикот најчесто се користат полуквантитативни методи.
Постојат три пристапи за проценка на ризик кај полуквантитативните методи и
тоа:


матрична метода за проценка на ризик (комбинација

од мартица и

табела):


табеларна метода за проценка на ризик (комбинација од табела –
образец од сите елементи за проценка на ризик, како и смаиот ризик)



графичка метода за проценка на ризик.

3.2.1 Матрична метода за проценка на ризик
Првиот пристап на проценка на ризик според полуквантитативна метода
се заснова на формирање на матрица на база на комбинација од табела и
подматрица, за проценка на ризик како производ од веројатноста за појава на
несакани настани и негови последици.
Една од најважните полуквантитативни методи за проценка на ризик е
матрицата 5x5 која е заснована на признати и познати методи AUVA
(Allegemeine Unfall Versicherungs Anstalt – метода на австирско здружение на
производители на целулоза и хартија) и BG (Berufs Genossenschaften – метода
на германски стручни инжинери).
За одредување на постоечката состојба на безбедност и здравје прир
абота и во работната средина се користи чек листа , која ги опфаќа сите
прашања кои се поврзани со барањата за безбдност и здравје при работа.
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3.2.2 Табеларна метода за проценка на ризик
Вториот пристап за проценка на ризик користи веќе постоечки методи со
формирани табели, кои содржат квалитативни описи и квантитативни,
нумерички вредности на сите фактори на ризик потребни за проценка на ризик.
Кај KINNEY И PILZ табеларните методи за проценка на ризик, кој воедно
се и најкористени кај нас, за препознавање на опасностите/штетностите се
користи список на опасности/штетности од стандардот EN ISO - 14121 – 1:2007
и EN ISO 14121 – 2:2007, а кај нас Правилник за проценка на ризик на работно
место и во работната средина.
а) KINNEY метода
Според KINNEY методот ризикот се пресметува со користење на
следната форма
R = V x U x P,
како производ од следните фактори на ризик:


веројатност на повредување/заболување (V)



зачестеност и време на изложеност на опасности/штетности (U)



последици, односно тежина на можните повреди или заболувања (P).

б) PILZ метода
Според PILZ методот ризикот се пресметува со користење на следната
форма
R = V x U x P x B,
како производ од следните фактори на ризик:


веројатност од повреди/заболувања (V)



зачестеност од изложеноста на опасности/штетности (U)



последици од можни повреди илиз аболувања (P)



број на лица изложени на опасности/штетности (B).
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3.2.3 Графичка метода за проценка на ризик
G. F. Kinney и A. D. Wiruth развиле графичка метода за проценка на ризик
која има за цел да прави анализа на ризиците и оправданоста на трошоците за
применетите корективни мерки. Оваа графичка метода се состои од два
формирани номограми:


номограм за анализа на ризик и



номограм за анализа на оправданоста на трошоците.

3.3. Квантитативна метода за проценка на ризик
Квантитативната метода за проценка на ризик подразбира изразување
на ризикот во очекувани парични трошоци на годишно ниво. Некои организации
би прифатиле ваков начин на анализа на ризикот (Сл.3.2)

бидејќи би им

овозможило планирање на паричните средства за безбедност и здравје при
работа. На тој начин на менаџментот имс е овозможува и без познавање на
техничките поединости на системот да донесат одлуки. Сепак треба да се има
во предвид дека некои ресурси не може секогаш да се искажат и планираат
трошоците, па со тоа и резултатот не би ја прикаѓувал реалната состојба.
Квантитативните критериуми користат нумерички вредности со кои ќе се
опишат нескааните настани и големината на штетите – последиците.3

3

Adamović, Ţ., Voskresenski, V., Tul, P.; Održavanje na bazi rizika, prvo izdanje, Društvo za tehničku
dijagnostiku Srbije, Beograd, 2007
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Сл.3.2 Анализа на ризикот

3.4 Мерки за намалување и спречување на ризикот на работно место
Врз основа на претходно проценетиот ризик на рбаотно мести и во
работната средина, се утврдуваат и начините и мерките за отстранување и/или
намалување на ризикот на најниско можно ниво. За сите идентификувани
опасности и штетности и соодветните проценки на ризик, најпрвин се наведни
постоечки мерки за заштита и воочени недостатоци, а потоа се дефинираат и
мерките кои треба да с еприменат во наредниот период. Исто така дефинирани
се и одговорни лица и рокови за спроведување на овие мерки. За
спроведување на мерките за отстранување на опасностите/штетностите и/или
намалување на ризикот се грижи работодавачот непосредно или преку лица
одредени за безбедност и здравје при работа.
Мерките кои се утврдуваат за отстранување на опасностите/штетностите
и/или намалувањето на ризикот се:
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одржување во исправна состојба и вршење на прегледи и испитувања на
средства за работа;



обезбедување на пропишани услови за безбедност и здравје при работа
во работната средина;



оспособување на вработените за безбедна и здрава работа:



обезбедување на средства и опрема за лична заштита при работа, нивно
одржување и испитување;



упатување на вработените на претходните и периодични лекарски
прегледи во склад со оценките на службите за професионални
здравствени услуги и др.
При дефинирање на начинот и мерките за отстранување, намалување

или спречување на ризикот се тргнува од следните приоритети:
1. Елиминација на опасностите или намалување на ризикот преку
спроведување на редизајн на техничките процеси и/или реконструкција на
средствата за работа.
2. Изместување на работното место надвор од опасната зона.
3. Користење на заштитини направи и други средства за заштита
4. Користење на средства за лична заштита
5. Спроведување

на

(обука,информирање,развој

огранизациони
на

безбедни

мерки

работни

на

навики,

заштита
значи

на

предупредување, звучна и светлосна сигнализација).
Врз основа на оценката од медицина на трудот, работодавачот со Акт за
проценка на ризик утврдува посебни здравствени услови кои вработените мора
да ги исполнуваат на работното место со зголемен ризик или за употреба
односно ракување со одредена опема за работа.
По спроведените постапки за преглед на организацијата на работа,
препознавање и утврдување на опасности и штетности, проценувањето на
ризик во однос на опасностите и штетностите и утврдувањето на начинот и
мерките

за

отстранување,

намалување

или

спречување

на

ризикот,

работодавачот носи заклучок кој е во склад со Законот за безбедност и здравје
при работа.
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Табела 1.1: Мерки за отстранување, намалување или спречување на ризикот

4. ФУНКЦИИ И УЛОГА
ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

НА

МЕНАЏМЕНТОТ

ВО

БЕЗБЕДНОСТА

И

Многу организации кои денес имаат работат имаа и некои планови за
безбедност, но постојат и такви кои воопшто ги немаат. Тие планови се
состојтот од заштитни мерки, планови за вонредни ситуации и прописи за
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безбедност, кои може да бидат од корист како водичи за безбедноста во
компанијата. Треба да се напомене дека иако физичкото обезбедување во
голема мера засенето, тоа е и денес основна задача, односно основна мерка
на менаџментот за безбедност.
Денешните организации мораат да работат во сложено опкружување
каде постојат различни оперативни и технички мрежи кои овозможуваат работа
но и представуваат ризик. Овие мрежи постојано се менуваат и еволуираат, ја
зголемуваат изложеноста на организацијата, но представуваат и потенцијал за
раст. Важно прашање кое мора да се спомене тука е: Како може да се
интегрира безбедноста на сите нивоа на работење во организацијата? Денеска
безбедноста на процесот на работење се дефинира како “заштита на луѓето и
имотот од периодични и катастрофални несреќи кои може да бидат последица
на непланирани или неочекувани одстапувања во процесот." Тоа значи дека
безбедноста

на

работниот

процес

представува

значаен

елемент

во

организацијата во избегнувањето на човечки жртви и финансиски загуби. Во
врска со тоа, уптавувањето со безбедноста во работењето, може да се
дефинира како “систем на научен безбедносен менањмент кој подразбира
известување за елементите на работењето како што се, планови за безбедност
и заштита при работа, инсталација, и сл. во случај да се воведат нови
инсталации,

трансфер

или

модификација

на

опасни

постојки

поради

превенција од сериозни непланирани ситуации”. 4
Плановите за безбедност често делуваат одвоено од плановите на
процесот на работење и често постојат статички документи, одвоени од
операциите или од активностите на стратешкиот менаџмент а се далеку од
динамичниот пристап кој го бара безбедноста. Но, постоењето на такви
планови може да се содзаде впечаток да се спроведат добри постапки во
безбедноста, што може да ја спречи организацијата да превземе неопходан
холистички став. Со други зборови, “плановите за безбедност може да бидат
препрека за постигнување на соодветното ниво на безбедност“5. Со цел да се
избегне тоа, менаџментот за безбедност и стратегијата за безбедност мора да
4

Relation between occupational safety management and firm performance, Safety Science, Volume 47, Issue
7, August 2009, Pages 980-991 Fernandez-Muniz, B.; Montes-Peon, J.M.; Vazquez-Ordas, C.J.
5

www.jha.ac/articles/a060.pdf
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биде доволно динамична да одржи чекор со организациите и технолошките
промени. Безбедносниот менаџмент мора да ја поддржи организацијата во
напорите да биде флексибилна и да се прилагодува на средината како и тоа да
даде

значаен

допинор

во

вкупната

и

долгорочна

еластичност

на

организацијата.
За решавање на многу од овие прашања, потребно е да се управува со
безбедноста на ефикасен и ефективен начин. За таа цел, во последните
години развиен е систем на управување со безбедност.
За да може системот на управување со безбедноста да биде ефективен
и да се постигне намалување на несаканите ситуации, мора да се интегрира во
секојдневната работа на организацијата и да ги охрабрува работниците да се
однесуваат безбедно и да се вклучат во него, за што од голема важност да
имаат поддршка од највисокото раководство на организацијата. Системот на
управување со безбедноста мора да биде сеопфатен, да ја зема во обзир
интеракцијата со другите управувачки системи, како што се управување со
квалитет и шивотната средина, мора да биде заснован на филозофија не
непрекинато подобрување да оди кон извонредно подобрување. Успехот на
менаџментот за безбедност зависи од интеграцијата на безбедноста во сите
аспекти на функционирање на организацијата. Нивото до кое е интегиран
системот на управување со безбедност во поголемите системи на менаџментот
и управувањето со ризикот во организацијата, зависи од развиеноста на
безбедносната култута и системот за безбедност, но и од сложеноста на
самата организација.
Имплементацијата на системот за безбедност зависи од иницијативата
на највисокото раководство. Основните учинители кои допринесуваат за
неговиот успех се недостатак на посветеност, разбирање и компетентност.
Овие елементи влијаат и на успехот на менаџментот за безбедност.
Посветеноста значи дека раководството е она кое мора да се залажи за
ефикасна примена на принципите за системот за безбедност. Разбирањето се
однесува на тоа раководителите да ја разберат природата и принципите за
управување со безбедноста, а компетентноста на тоа дали политиката и
процедурите одговараат, и се прифатени и примени на соодветен начин на
сите нивоа во организацијата.
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4.1. Управување со перформансите на системот за безбедност
Работата во сложено опкружување бара и големи средства и може да
влијае на профитабилнсота на организацијата. Заштитата на финансисктата
состојба и стабилноста на организацијата е едно од главните прашања со кои
се занимава менаџментот. Сетоа тоа доведува до големи предизвици за многу
активности во склоп на организацијата, а особено со системот за безбедност.
Трошоците директно влијаат на работењето на организацијата, па затоа им се
посветува и големо внимание. Одговорните менаџери за финансии пробуваат
да “и намалат сите трошоци и да направат директна врска помеѓу вложувањето
и

добивката”.

Менаџментот

за

безбедност

не

представува

исклучок.

Вложувањето во безбедноста може да влијае на профитабилнсота на
компанијата. Затоа често се случува организациите за безбедноста да го
набљудуваат како нешто што не донесува корист. Сепак, за да услугата биде
квалитетна, мора да се вложува и да се подигне нејзиниот квалитет. Со оглед
на динамичната промена во соврмееното опкружување, јасно е дека секоја
организација која сака да опстане мора долгорочно да размислува за тоа на кој
начин ќе вложува финансиски средства.

5. ПОСТОЕЧКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА
СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ
Во Република Македонија, во голем дел од организациите се воведени,
или се во фаза на воведување, системот за безбеднсот и здравје при работа,
системот за заштита на животна средин, системот за заштита од пожари и сл.
Овие системи во суштина се потполно одвоени едни од други и помеѓу нив има
многу малку контакт, размена на информации и соработка.
Индикаторите за работа на поединечни служби кои се здружени за
безбеднсот на работата, се во склад со работата на организацијата исто така
се фрагментирани. Во областите во кои добро се развиени и воведени
стандарди и ревизија, надзорот и контролата се однесуваат на следење на
состојбата и известување за одстапувањата под поставените стандарди.
Проблемот натанува во областите кои не се законски регулирани и во кои
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раководството не обрнува доволно внимание. Иако самите обврски на луќето
кои работат во тој дел прилично јасни, факт е дека немаат повратна
информација за степенот на работата која ја обавуваат во организацијата.
Показателите на таа работа се сведуваат на собирање податоци и
испаќање на избештаи за несреќите кои се слиуќиле или се избегнале и
евентуалните штети кои настанале покрај нив. Извештаите, во главнос е
испраќаат на повисокото раководство, а самите вработени немаат повратна
информација за тоа што се одлучува на повисоко ниво. Луѓето кои се
задолжени за управување со службите од областа на безбедност и заштита не
се во голема мера запознати со стратегијата и политиката на безбедност, туку
нивните управувачки активности се сведуваат на краткорочно планирање со
цел спроведување на секојдневни обврски.
Најчесто индикаторите се однесуваат на бројот и фреквенцијата на
појавените безбедносни проблеми и износто на штета кој настанал со тие
појави, независно од тоа за која конктерна работа станува збор. Пример, за
службата за заштита од пожар, јасно е дека индикаторо е бројот на
детектирани пожари, односно бројот на пожари кои се детектирани навремено,
штетата настаната за време на пожарот и сл. Овие податоци најчесто по пат на
редовни извештаи се испраќаат до високото раководство, а најголемо
внимание се дава на тоа дали имало сериозни повреди на работа и можноста
за наплата на штетите од осигурителните компании.
Сетоа тоа укажува дека вистинските показатели ефективност и
ефикасност пи работата на овие служби не се развиени и/или не се
применуваат.
5.1 Можност за проценка на ефективноста и ефикасноста на системот за
управување со безбедност
Со цел непрекинато подобрување , мерењето на перформансите има
значајна улога во:
 утврдување и следење на успехот во однос на поставените долгорочни
цели,
 утврдување на можности за воведување на подбрување, и
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 споредба

на

перформансите

со

внатрешните

и

надворешните

стандарди.
Кога се утврдува правецот на стратешки активности потребно е да се
проценат перформансите на организацијата со цел да се одреди кои се
предностите и слабостите, како и тоа да може да се подигне квалитетот и
продуктивноста на активностите кои ги спроведува организацијата.
Како што е кажано, утврдувањето на перформансите на системот за
управување со безбедност пред се се однесува на одредувањето на неговите
ефективности и ефикасности. Тоа подразбира и одредување на трошоци кои
настануваат при функционирањето на овој систем. Овие трошоци мора да
бидат вистинското мерило на средствата и работата кои се вложуваат во
безбедносните активности. Освен тоа, трошоците покажуваат на тоа колку
безбеднсота е важна за раководството, односно влијаат на подигање на свеста
за значењето на безбедноста на организацијата во целина.
Трошоците за инвестирање во безбедноста, може да се класифицираат
како:
 превентивни трошоци,
 трошоци за проценка, и
 трошоци кои настануваат после несреќите.
Превентивните трошоци се однесуваат на односите за проектирање,
имплементација и одржување на системот за управување со безбедноста. Тие
се испланирани однапред и настануваат уште пред да почне да функционира
системот. Во рамките на овие трошоци блегуваат:
 одредување на потребите и специфичностите на производот и/или
услугата од аспект на безбедност,
 планирање, односно одредување на плановите за безбедност, сигурност,
надзор и сл.
 осмислување и одржување на системот за управување со безбедноста на
менаџментот,
 обука – развивање, припрема и одржување на програмата.
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Трошоците за проценка се однесуваат на одредување на загрозеноста
на

организацијата.

Се

разгледуваат

принципи,

ризици

и

закани

кои

произлегуваат од самата организација, како и на оние кои произлегуваат од
нејзиното непосредно и посредно опкружување. Тука може да се вметнат
трошоците

за

верификација,

односно

проверка

на

усогласеноста

на

организационите активности со стандардите за безбедност, безбедноста за
проверка на потенцијални клиени и деловни соработници и сл.
Трошоците кои настануваат со инцидентот може да се поделат на оние
кои настануваат за време на дефекти и несреќи кои настануваат поради
грешките во организацијата и оние кои настануваат поради надворешни
причини и елементарни непогоди. Овие трошоци се однесуваат на вложување
во поправка на опремата, отстранување на штетата, заздравување на
повредените работници и сл.
Вложувањето во превентивни активности треба да даде одерен поврта,
кој може да се измери преку:
 намалување на трошоците кои настануваат за време на несреќата,
 намалување на трошоците за проценка,
 зголемена продуктивност на вработените,
 зголемено доверба од страна на клиентите и сл.
На овој начин безбедноста директно влијае на зголемениот профит на
организацијата. Постои уште еден модел за утврдување на трошоците за
системот за безбедност, односно модел на трошоците за псотапка, кој ги дели
трошоците за безбедност и ги дели на:
 трошоци за давање на безбедност и прилагодување на тие стандарди и
на,
 трошоци кои настануваат како последица на штетите настанати за време
на некоја несреќа.
Со цел да се утврди, разбере и исплати вложувањето во безбедноста,
потребно е да се исполант следните услови:
 највисокото раководство треба да биде заинтересирано за утврдување на
вистинските трошоци и вложувања во безбедноста,
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 потребно е да се осмисли систем и менаџерски тим за утврдување на
трошоци за безбедност кои ќе анализираат и известуваат за сите трошоци кои
се поврзани со безбедноста,
 да се воведе обука за трошоците кои настануваат поради загрозување на
безбедноста, со цел сите вработени да псотанат свесни колу е финансиски
неопходно да се водене подобрување во оваа област, и
 вклучување на сите вработени во безбедносниот процес,
Кога еднаш ќе се воведе системот за управување со безбедноста, тој
треба да стане динамичен и да има позитивно вијание на остварување на
мисијата, долгорочните и краткорочните цели на организацијата.
Поради мерење на перформансите на системот за управување со
безбедноста, потребно е критериумите да бидат 6:
 намерни, недвосмислени и лесно разбирливи,
 достапни на доредени тимови во роганизацијата,
 засновани на правилни податоци,
 такви да собирањето на податоците биде во склад со нормалните
активности,
 способни да поттикнат подобрување,
 поврзани со критични цели и основни двигатели на организацијата
Постојат четири основни чекори за воспоставување на систем за мерење
на перформансите (Сл.5.1):
 безбедносните цели на организацијата се конвертираат во посакуваните
стандарди,
 развивање на критериуми кои овозможуваат споредба на посакуваните
безбедносни стандарди со постигнатата состојвба на безбедност,
 утврдување на подстапувања,
 превземање на корективни акции.

6

Jacquith, A., Security metrics – replacing fear, insecurity and doubt, Addison&Wesley, 2007
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Утврување
Разбирање на
на
перформансите
критериуми

Утврдување
на целите

Превземање
на
корективни
активности

Имплементација и ревизија
Сл 5.1: Чекори во мерењето на перформансите

6. ПРОЦЕНКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ТРОШОЦИ НА КОЛЕКТИВНИ ПОВРЕДИ И
БОЛЕСТИ
Многу од најважните прашања за безбедноста и здравјето при работа се
често и најмалку истражувани. Знаеме дека болестите поврзани со работата
играат многу поголема улога во морталитетот и морбидитетот отколку
повредите поврзани со работата, односно знаеме многу повеќе за вториот
отколку за првиот. Слично на тоа, тоа е можеби случај кој предизвикува
попреченост и предвремена смрт од работа во лоши врмеенски услови и е
многу поголем проблем во земјите во развој отколку во развиените земји. Ова
може да се објасни, но не и да се оправда на крајот, со забелешка дека тое е
многу лесно да се проучи работата и безбедноста во општества со изобилство
на водење на евиденција.
Улогата за економската перспектива во истражувањето за заштита при
работа не е очигледна. Не треба целите за заштита при работа да се постигнат
за нивните внатрешне здравствени придобивки? Зошто ни е потребно да се
пресметаат економските трошоци на лошите услови за работа? Националното
законодавство и меѓународните договори, како што се Промотивната рамка на
МОТ за безбедност и Конвенцијата за здравство, 2006 (број 187), обично
комбинираат разговори за подобрување на безбедноста и здравјето со
признавање на економските придобивки од заштитата при работа. Тие
наведуваат за тоа голем број на причини:
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Тие имаат голема улога во подигање на свеста и зајакнувањето на

стимулации за значајни политики за заштита при работа на сите нивоа, од
страна

на

претпријатието

на

националното

законодавство.

Всушност,

отсуството на економски студии за заштита при работа во земјите во развој е
во корелација со отсуство на признавање дека безбедноста и здравјето при
работа има клучна улога во самиот развој.


Економска анализа може не само да ги открие вкупните трошоци при

лоши услови за работа, но исто така и како тие се дистрибуираат меѓу главните
засегнати страни, работодавачите, работниците и пошироката заедница. Ова
може да послужи да се мотивираат засегнати страни и да укажуве на аспекти
на системот на заштитата при работа во која се екстернализирни трошоците и
не успеваат да обезбедат соодветна мотивација.


Идентификување на економските трошоци од не подобрувањето на

работните услови може да направи да биде можно да се споредат трошоците
за активност и неактивност во исти единици. Ова може да го извести
носителите на одлуки на нето трошоците од политиките презентирани пред нив
- информации кои инаку не би ги имале.
 Економска анализа може да помогне во идентификување на одредени
ризици или сектори за безбедност и здравје кои треба да се однесува како
приоритетно прашање.
 Економската анализа може да ја олесни интеграцијата на политика
правејќи ги повидливи врските помеѓу безбедноста и здравјето при работа и
другите мерки и политики.
Сите овие цели се однесуваат на посебен начин во контекст на земјите
во развој. Утврдување на цената на повреди и болести поврзани со работата
во суштина е процес од два чекори: најпрво е потребно да се има
епидемиолошки податоци на стапките на здравствени настани од интерес, а
потоа да се утврдат нивните економски трошоци.
Економскиот чекор се состои во идентификување на трошоците на товар
на работодавачите, работниците и пошироката заедница кои произлегуваат со
цел да се спречат повредите и болестите. Трошоци на работодавачот се
предмет на интензивна. Општо земено, овие трошоци се поделени на
"директни" и "индиректни" трошоци. Директните трошоци ги
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плаќања направени од страна на фирмите за работниците кои претрпеле
повреда или болест или за медицински услуги за да ги покријат трошоците за
лекување. Индиректните трошоци првенствено се изгубени, задоцнети или го
деградираат производство. Додека мерењето на директните трошоци обично е
релативно јасно, во последните неколку години се појавија неколку прашања во
врска со мерење на индиректните трошоци:
1) Дали може да се претпостави дека непланираните отсуства на
работникот мора да резултираат со излезна загуба? Некои истражувачи го
гледаат ова како корисно поедноставување на претпоставката, но други се
држат на ставот дека претпријатијата можат нормално да се реорганизираат
привремено со цел да се направат кратки непристрасности. Поддржувачите на
оваа втора перспектива ги имаат произведено проценките за дел од отсуствата
што резултираат со вистински загуби во производството.
2) Тоа исто така може да биде и случај дека отсуството на работникот кој
претрпел неочекувана штета по здравјето влијае на неговата работа или
неговите колеги. Ова може да биде случај ако опремата или материјалите се
оштетени за време на несреќата, ако работниот процес вклучува значајни
интеракцији, ако е тешко да се замени работникот, и ако навременоста е важна
во поглед на состојбата на пазарот на фирмата. Истражувачите откриле
"отсуство на мултипликатори", коефициент на адекватност на индиректните
трошоци за исчезнати плати на работниците, значително повеќе од еден.
3) Поимот "присуство на работа" се користи за да се искаже
однесувањето на намалувањето на квалитетот на работата или интензитет се
должи на штета по здравјето, иако оштетен работник не е присутен на работа.
Повторно, емпириски истражувања покажаа дека пристуството на работа може
да биде исто толку важно како и предизвикувањето на индиректните трошоци
како што е отсуство од работа.
Трошоците на работникот првенствено се материјални, во форма на
изгубени приходи и медицински трошоци кои не се заменети или отстранети од
работодавачите или надомест за осигурување на работодавачот. Некои
економисти сметаат дека на болката и страдањето може да се даде монетарен
еквивалент преку прашалник или преку анализа на пазарот.
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Трошоците за општеството се манифестираат преку програми со кои ги
обештетуваат работниците и работодавачите или директно ги финансираат
давателите на здравствени услуги кога финансирањето не е поврзано со
здравјето на самите настани.
6.1

Зошто

да

се

прави

проценка

на

економсиките

трошоци

за

професионални повреди и заболувања?
Интересот на економијата за заштитата при работа е релативно нов, со
проценки на трошоците на национално ниво се појавува само во последните 20
години. На почеток главната цел на оваа работа беше подигнување на свеста,
но со тек на време и другите цели станаа сè повеќе важни. Важно е да се
потроши повеќе време за целите на истражување на трошоците, бидејќи тие ги
обезбедуваат основите за утврдување на тоа дали работата е успешна.
Сепак најважно е да се расчисти дилемата околу тоа дека понекогаш се
покренати против подобрување на заштитата при работа. Дали проценките на
економските трошоци на лоши работни услови значи дека економските
фактори, а не принципите на човековите права и јавното здравство треба да ја
водат политиката? Всушност, правото на безбедна и здрава работна средина е
признаено како прашање на статутот на национално и меѓународно ниво.
Во практична смисла, додека посветеноста на здравјето на работниците
и благосостојба би можел да биде доволен водич,

доказ е дека и

подобрувањата на заштитата при работа се економски корисни и обично имаат
своја улога. Ова е јасно на ниво на претпријатие, каде што една долга
традиција во управувањето со човечките ресурси упатува на тоа дека лошите
услови за работа покажуваат на продуктивноста и трошоците за задржување.
Се тврди дека инвестициите во заштитата при работа, треба да се
оценуваат за да се утврди дали тие ја носат позитивната стапка на поврат. Од
етичка гледна точка ова ќе треба да им се суди како технолошки вишок, во
најдобар случај, но несомнено е дека економските аргументи даваат
дополнителна мотивација за менаџерите.
Истиот процес може да се

види

на национално ниво.

Секоја

индустријализирана земја има национални закони и се придржува кон
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меѓународните конвенции што ги принудува да го заштитат здравјето и
безбедноста на својата работна сила, сепак застапниците на заштитата при
работа откриле дека е корисно да се покажат економските трошоци од
паѓањето на работата. "Безбедност во бројките", еден од највисокиот профил
на публикации на МОТ во областа на заштитата при работа, укажува на тоа
дека 4 отсто од глобалниот приход е изгубен поради професионални повреди и
болести, откритие што е цитирано од целиот свет безброј пати . Меѓународната
Организација на Трудот, 2003 во својата студија за безбедност и здравје при
работа во САД, истакнува дека, смрт и болести кои произлегуваат од
трошоците на работното место имаат многу поголем публицитет на ризици во
општеството. Не постои начин да се знае каква улога одиграа тие студии во
општествениот консензус што довело до

формирање наоколу проактивна

политика за заштита при работа во повеќето индустријализирани земји, но
нивната важност во јавниот домен и ресурсите што продолжуваат да бидат
наменети за ажурирање и подобрување на нив двете укажуваат на тоа дека
тие имаат моќ да ги мотивираат.
7. ОСВРТ НА COST – BENEFIT АНАЛИЗАТА
Harberger и Jenkis (2002) ја дефинираат cost-benefit анализата како збир
на алатки за насочување на одлуките за тоа дали да се земе или не одреден
курс на дејствување. Pearce (1988); Snell (1997); Preez (2004) ја дефинираат
cost – benefit анализата како методологија за проценка на трошоците и
придобивките

што

овозможуваат

да

се

направат

бројни

споредби

и

предвидувања на придобивки и трошоци кои треба да се разгледаат, односно
да се измерат и да се пристапи кон собирање на истите. Постојат голем број на
различни дефиниции и погледи на cost-benefit анализата.
Оригиналната теоретска основа за cost – benefit анализата, како техника
на економска проценка за јавни инвестиции била поставена во 1930 година
кога корпусот на инженери на САД создале методологија за да се оправдаат
проектите на конгресот (Лагас, 1999). Првата систематска употреба на cost –
benefit анализата била во САД во врска со програмите за инвестиции во
водните ресурси во Северна Америка во 1930-тите. Било забележано дека
масовните јавни расходи кои што се преземаат за развој на избраните речни
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долини и јавните придобивки од таквите шеми, се сметаат за несигурни. Од
1930-тите, cost – benefit анализата е популарна алатка за оценување на
проекти во јавниот сектор и е една од најстарите техники кои се развиени во
САД за да се проценат импликациите на алтернативни шеми на водните
ресурси, со што нејзината примена брзо се прошири и на различни активности
во јавниот сектор во сите делови на светот.
7.1 Теоретски приказ на cost – benefit анализата, рамка за безбедност и
здравје при работа
На Сл. 7.1 е претставен теоретскиот дизајн на cost – benefit анализата
преку различни типови на бенифиции, безбедносни истражувања и дирекни/
индирекни трошоци од несреќи. На рамката се прикажани различни типови на
трошоци од настанати несреќи предизвикани по вина на работодавачот во
одредена индустрија како последица на избегнувањето кон придржување на
мерките и принципите што се зададени со менаџметот за безбедност и здравје
при работа. Овие трошоци знаат да бидат клучни во економската издржливост
на самиот проект. Спрема тоа трошоците од овај карактер ги распределуваме
во две групи: трошоци настанати за подобрување на безбедноста на
работниците и намалување на ризикот за несреќа и трошоци настанати како
последица на повреда на работик поради непочитување на стандардите за
безбедност и здравје при работа.
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Сл. 7.1: Методи кои се користат за мерење на cost – benefit анализата

7.2 Економски трошоци за спречување на несреќи
Трошоците за спречување на несреќите се трошоците за средствата
потрошени од страна на изведувачите во спроведувањето на мерките за
здравје и безбедност, со цел да се усогласат со нивните обврски за здравје и
безбедност. Тоа се однесува на мерките кои изведувачите се обврзани од да ги
стават на место. Може да се утврди дека нивното ригорозно спроведување
треба да доведе до намалување на стапката на несреќи на работно место и,
следствено, подобрување на производството и продуктивноста, работна
мотивација, личните односи на работното место, како и подобрување на
корпоративниот имиџ на организацијата.
За да се процени нивото на имплементација на мерки за здравје и
безбедност во различните категории на изведувачи во примерокот, и да се
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осигура дека споредбите се направени на иста основа и се одразуваат на
различни нивоа на промет, стапките се имплементирани во анализата на
податоците.
7.3 Трошоци во секторот за безбедност и здравје при работа
Една од потешките работи е планирањето на износот на трошоци во
секторот за безбедност и здравје на работниците во било која индустија при
остварување на зададен проект во одреден временски период. За полесно да
се утврдат трошоците, спрема типот ги класифицираме во три категории: 1.
Трошоци за набавка на опрема и заштита на работниците за запазување на
мерките и стандардите за безбедност и здравје 2. Дирекни трошоци кои се
настанати како последица на настаната несреќа каде се запазени мерките за
безбедност 3. Индирекни трошоци од настанати несреќи.
Дирекни трошоци –

тука спаѓаат сите трошоци кои покриваат

здравствено осигурување, трошоци за настаната штета на објекти и возила,
првни трошоци и трошоците за сите видови повреди и онеспособуња како и
смрт на работникот при настаната несреќа.
Индирекни трошоци - се однесува на трошоци кои не ги покрива
здравственото осигурување а се последица на несреќа при работа (Сл. 7.2). Во
оваа категорија спаѓаат трошоци од несреќи настанати за време на: чистење и
одржување на работната опрема, ослободување од непотребниот отпад,
конултирање и советувње со експерти, прекувремена работа...
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Сл. 7.2: Дефиниции за индиректни трошочни ставки

Ефекти од трошоци при несреќа
Последиците од настанатите несреќи влијаат не само на работодавачите
туку и на работниците, соработниците, нивните фамилии па и на целото
опшество. На Сл. 9 се илустрирани ефектите од трошоци како последица на
настаната несреќа.
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Несреќата на работа и нејзините последователни трошоци се од голем
товар врз економијата на работодавачите, работниците и опшеството. Спрема
тоа трошоците во вложување на опрема и трошоците за запазување на
мерките за безбедност и здравје се далеку поисплатливи во однос на
трошоците кои произлегуваат од настаната несреќа и нејзините последици како
и за работодавачот така и за работниците а и за целото опшество. (Сл.7.3)

Сл. 7.3: Ефекти од трошоците за несреќи

8. БЕНЕФИЦИИ ОД ЕФЕКТИВЕН СИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
Придобивките ни го претставуваат збирот на износите што луѓето ќе
бидат подготвени да платат за да ги добијат посакуваните резултати. Тие се
однесуваат на намалување на жртви, големи повреди и трошоци за здравјето,
исто така, намалување на финансиските загуби поради несреќи, подобрување
на производството и подобрување на имиџот на компанијата преку спречување
на појава на несреќи (Танг et al., 2004, Mossink, 2002 и HSE, 2006 година).
Трошоците и бенефициите се користат за да понудат директни и индиректни
импликации за изградба на здравјето и безбедноста на вработените.
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8.1 Директни придобивки
Директните придобивки на системот за безбедност и здравје при работа
вклучуваат заштеда на трошоците. Дополнителните заштеди надвор од
трошоците на несреќа вклучуваат и заштеда на време, трошоците за
здравствена заштита и на можно намалување на трошоците на несреќи како
резултат на подобрување. Директните придобивки вклучуваат: намалување на
премиите за осигурување; намалување на трошоците за судските постапки;
намалување на трошоците за болни; подобрување на производството и
стапката на продуктивност и намалување на стапката на несреќи која доведува
до намалување на материјалната штета.
8.2 Индиректни придобивки
Индиректните придобивки вклучуваат намалување на отсуството од
работа; подобрување на корпоративните слики, подобрено задоволство при
работата, намалување на боледувањето, загубено време, прекувремена
работа и чистење. Придобивките кои произлегуваат од подобрување на
здравјето и безбедноста во индустриите, најверојатно, ќе се таложат на
изведувачите и општеството. Ова би можело да се смета како главна причини
зошто подобрување на здравјето и безбедноста во индустријата е исплатливо.
Употребата на cost – benefit анализата за да се пресмета максималната корист
е од фундаментално значење за индустриите. Еден од методите за пресметка
на придобивките од намалување на несреќите е проценка на моемнталните
трошоци кои ќе бидат избегнати доколку се намалат несреќите. Намалувањето
на трошоците од несреќите може директно да се префрли како придобивка на
изведувачите. Во индустриите, клинетите имаат потреба од подобри вредности
од нивните проекти, а компаниите имаат потреба од разумен профит со цел да
си ја осигураат својата иднина на долг временски период. Изведувачите треба
да бидат убедени во придобивките од инвестициите во системот за безбедност
и здравје при работа и да се осигураат дека ќе имаат повраток на средствата
исто како и задоволство на вработените.
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8.3 Мерење на трошоците и придобивките
Со цел да се постигне намалување на несреќите во индустриите,
потребно е мерење на трошоците и придобивките. Во мерењето на трошоците
и придобивките, важни се два концепти во cost – benefit анализата, а тоа се
финансиските трошоци и трошоците за ресурси.
Финансиските трошоци се монетарни вредности на вистинските стоки и
услуги кои се користени во извршување на одредена политика, спроведување
на програма за доставување на услугата на пример. трошоци за материјал,
работна сила, објекти, информации и други трошоци кои обично имаат пазарни
вредности и лесно можат да се изразат во монетарна смисла. Трошоците за
ресурси од друга страна се однесуваат на придобивките кои би можеле да се
постигнат, а биле вработени со ресурсите кои би можеле да се искористат во
нивната следна најдобра алтернативна употреба при недостаток

на овие

придобивки во трошоците на проектот.
Во случај на мерење на фаталност, проблеми можат да се јават со
ставање на вредност за човечкиот живот, како и трошоците за повреди. Сепак,
тие може да се изразат во монетарна смисла. Во контекст на оваа рамка, тие
се наведени како директни и индиректни трошоци на несреќата. Трошоците и
придобивките може да се мерат едни со други, со цел да се генерираат
критериумите за донесување на одлуки.
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8.4 Одлуки – параметри за анализа на инвестициите – методи кои се
користат за cost – benefit анализата
Постојат три критериуми кои се користат во процесот на донесување на
одлуки. Тие се:
1. NPV - Net Present Value = Моментална нето вредност
Разликата помеѓу сегашната вредност на паричните приливи и
сегашната вредност на готовински одливи. NPV (Моментална нето вредност)
се користи за да се анализира профитабилноста на инвестиција или проект.

каде што:
-

Ct = нето прилив на парични средства во текот на периодот,

-

C0 = почетна инвестиција,

-

r = есконтна стапка (стапката на поврат која може да се заработи со
инвестиција во финансиските пазари со сличен ризик; опортунитетниот
трошок на капиталот),

-

t = број на временски периоди.

Ако се занимавате со пари и проценки, тогаш

сте обврзани да се

среќаваме со функција на Моменатална нето вредност (NPV). Ако не ја знаете
суштината на истата

тоа би можело да ве чини и задржување на вашата

работа!
Да земеме еден едноставен проект – Да претпоставиме дека ќе купиме
акции на берза за USD 100. Можете да добиете дивиденда во износ од 10
американски долари во текот на првата година, 20 американски долари, во
втората година, 40 американски долари во третата година и тогаш ќе ги
продадете акзиите за 140 американски долари. Да видиме што ќе се случи ако
би можеле да имаме алтернатива тие пари да ги ставиме во банката на 10%
каматна стапка, дали би добиле ?
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За таа цел изработена е пресметка за NPV – Net Present Value –
Моменталната нето вредност во EXCEL каде ќе ги уочиме разликите за
пресметка на NPV според првите принципи и според користењето на
функцијата во Excel.
Насловната страна е дадена на сликата што следи:

Сл. 8.1 Насловна страна на програма за пресметка на Моментална нето вредност
(NPV)

Обично кога ќе го започнеме проектот, ние ќе претпоставиме дека оваа
инвестиција е направен однапред (На ден 0). Потоа приходите, трошоците и
готовината ќе почнат да течат. Бидејќи инвестицијата е направена на ден 0, тоа
не треба да биде намалена.
Но, кога ќе ја користите функцијата за моменатлната нето вредност
(NPV), ексел внатрешно прави претпоставка дека дури и првиот паричен тек е
на крајот од годината (само по себе, тоа не е во ред, но во нормални
околности, ќе се направи однапред исплата!).
Така, правото на користење на функцијата ќе биде да се додаде на
првиот готовина без отстапки, а потоа користете ја функцијата за момнтална
нето вредност (NPV) за дисконтирање на остатокот од паричните текови.
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Ако само ја користите функцијата за моментална нето вредност (NPV) на сите парични текови, а потоа својствена
претпоставка е дека дури и првиот паричен тек е на крајот на годината.
Во продолжение прикажана е пресметката:

Сл. 8.2 Пресметка на Моментална нето вредност (NPV) - 1
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И кога ќе се земе во предвид 0 ден односно на крајот на периодот

Сл. 8.3 Пресметка на Моментална нето вредност (NPV) - 2
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Во продолжение даден е и приказ на пресметка со користење на NPV функција во ексел но исто така за да се
избегнат можни грешки може да се користи и помоќната функција XNPV која го зема во предвид и периодот на
пресметката односно соодветниот датум.

Сл. 8.4 Пресметка на Моментална нето вредност (NPV) - 3
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Со користење на наредбата XNPV следи во продолжение:

Сл. 8.5 Пресметка на Моментална нето вредност (NPV) , со наредбата XNPV

Моменталната нето вредност мора да e позитивна, и притоа мора да се
направи избор и да се избере највисоката моменталната нето вредност. Сепак
моменталната нето вредност ја анализира профитабилноста на инвестицијата
и има свои проблеми како што се селектирана дисконтна стапка. Трошоците и
придобивките

од спречување на несреќи

се директни

и

индиректни,

моменталната нето вредност ќе ги земе во предвид само директните трошоци,
а не и индиректните трошоци и бенефиции. Ова значи дека без оглед на
резултатите кои ќе се добијат тоа ќе биде некомплетно. Треба да се напомене
дека истражувањето се фокусира на трошоците и придобивките (директни и
индиректни) на спречување на несреќите, па според тоа моменталната нето
вредност не може да се користи за да се пресметаат трошоците и
придобивките од спречувањето на несреќите.

2. IRR - Internal rate of return – Внатрешна стапка на враќање
Внатрешна стапка на поврат (IRR) или економска стапка е стапката на
поврат која се користи за мерење и споредба на профитабилноста на
инвестициите.
NPV(r) = 0 - Дисконтна стапка прави моменталната нето вредност на сите
парични текови од одреден проект да бидат еднакви на нула.
Во методот на внатрешна стапка на поврат (IRR), критериумот за
прифаќање на проектот е дека IRR мора да ја надмине социјалната дисконтна
стапка. Со оглед на двата независни проекти и буџетски ограничувања, треба
да се избера оној со повисока внатрешна стапка на поврат пред оној со пониска
стапка. Внатрешната стапка на поврат е дека стапката на попуст што ја прави
целиот систем – придобивки и трошоци – еднаква на нула:

Внатрешната стапка на поврат е уште еден метод за утврдување на
вредноста која не зависи од определувањето на дисконтната стапка и ја
изразува вредноста во однос на процент. Внатрешната стапка на поврат се
базира на претпоставката дека тековите на трошоците се реинвестираат во
внатрешната стапка на поврат. Затоа, внатрешна стапка на поврат не може да
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се користи за пресметување на трошоците и придобивките, бидејќи внатрешна
стапка на поврат може да даде резултати кои се во спротивност со
рангирањето врз основа на методот за моментална нето вредност.
3. BCR – Benefit Cost Ratio – Стапка на придобивки од трошоците
Стапка на придобивки од трошоците се дефинира како однос на
сегашната вредност на бенефиции во однос на сегашната вредност на
трошоците:

Критериум за прифаќање на проектот е дека намалената стапка на
придобивки од трошоците не смее да надмине еден. За изборите меѓу
меѓусебно исклучените проекти најдобро прифаќање ќе биде да се избере
проект со највисока вредност на стапката на придобивки од трошоците. Сепак,
типичен проблем со дисконтната стапка е добивање на точни парични текови.
4. WTP - Willingness to pay – Подготвеност да се плати
Друг метод е подготвеноста да се плати. Подготвеноста да се плати се
подобрување на здравјето е во функција на подобрување на продуктивноста и
се изразува како:
WTP = PP + CS
Каде PP = платената сума
CS = потрошувачки вишок
Подготвеноста да се плати се одразува на висината дека некој кој нема
производ ќе биде подготвен да плати за тоа. Тоа го претставува максималниот
износ на пари кој лицата се подготвени да го платат во замена за подобрување
на околностите или потрошувачкиот вишок, изведен со политиката на
користење.
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Изборот со кој се соочува одлучувачот е која од овие методи да се
применуваат во cost – benefit анализата за превенција на несреќите на проекти.
Ако се усвои намален метод моментална нето вредност, се поставува
прашањето за соодветната стапка на попуст. Во такви исклучителни случаи се
чини дека нема повеќе да има оправдување за дисконтирање на идните
придобивки на кои ќе уживаат изведувачите во индустријата. Моменталната
нето вредност претставува ефикасен метод за да се донесат, при што е
прифатлива и во согласностсо нив. Сепак, cost – benefit анализата се фокусира
само на/или на средството или режим за моемнталната нето вредност или
внатрешна стапка на поврат која не обезбеди доволно информации за
полноважно одлучува каде проекти може да биде неизвесни.
Методот на подготвенот да се плати (WTP) исто така, има потенцијал да
придонесе за намалување на трошоците и може да биде соодветно да се
пресмета во корист на спречување несреќа врз основа на индивидуалната
подготвеност да го плати. Ова значи дека кога се применува на политиката за
превенција на несреќа, таа ќе се обиде да се добие износот што изведувачите
се подготвени да го платат за да се подобри здравјето и безбедноста на
вработените во претпријатието. Меѓутоа, овој метод нема да ги даде реалните
трошоци за спречување на несреќа кој што се ограничени на тоа колкав е износ
кој изведувачите се подготвени да го платат. Стапката на придобивки од
трошоците е поедноставена форма преку која изведувачите можат да ги
оценат придобивките од превенција на несреќи во однос на нивните
инвестиции за мерките за безбедност и здравје. Затоа, стапката на придобивки
од трошоците ќе биде усвоена во пресметките на трошоците и придобивките од
превенција од несреќа за водење на изведувачите во процесот на донесување
одлуки. Mishan (1982) истакна дека cost – benefit анализата мора да потекнува
од параметрите на анализа целосно од рационално економските критериуми и
без оглед на какви било политички определени вредности. Ова значи дека
пресметките на придобивки и трошоци треба да се направи врз база на чист
економски принцип.
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8.5 Економски трошоци за спречување на несреќи
Трошоците за спречување на несреќите се трошоците за средствата
потрошени од страна на изведувачите во спроведувањето на мерките за
здравје и безбедност, со цел да се усогласат со нивните обврски за здравје и
безбедност. Тоа се однесува на мерките кои изведувачите се обврзани од да ги
стават на место. Може да се утврди дека нивното ригорозно спроведување
треба да доведе до намалување на стапката на несреќи на работно место и,
следствено, подобрување на производството и продуктивноста, работна
мотивација, личните односи на работното место, како и подобрување на
корпоративниот имиџ на организацијата.
За да се процени нивото на имплементација на мерки за здравје и
безбедност во различните категории на изведувачи во примерокот, и да се
осигура дека споредбите се направени на иста основа и се одразуваат на
различни нивоа на промет, стапките се имплементирани во анализата на
податоците.
8.6 Досегашни истражувања – компаративна анализа на методи за
пресметка на трошоци кои најчесто се користат во светот (примери)
Методологијата за управување со трошоците претставува проучување
на два или повеќе прости модели кои го опфаќаат процесот на произвотство од
веројатност и влијание. Проучувањето на индивидуален ризик е доста тешко
бидејќи во предвид потребно е да се земат повеќе фактори како што е трошок,
време, настани и промени во пазарот на труд.
Во

докторската

дисертација

на

Универзитетот

Вулверхемптон

–

В.Британија под наслов “Development of cost benefit analysis model of accident
prevention on construction projects”

од Elias Okede Ikpe MSc, проучувани се

проблемите со трошоците во сферата на градежништвето во В.Британија.
Се проценува годишниот трошок за британските работодавци да се
усогласат со здравствени и безбедносни услови што треба да биде до £
18000000000 во кои градежната индустрија придонеува со £ 2billion. До денес,
здравјето и безбедноста на работа се уште се смета како скапо и
контрапродуктивно во градежната индустрија. Ова истражување на односот
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помеѓу трошоците и превентивна од овие бенефиции е со цел да се обрне
внимание на економските последици од ефективен / неефикасен менаџмент на
здравјето и безбедноста од страна на изведувачите во Велика Британија
градежната индустрија. Потребата да се испитаат трошоците за спречување
несреќа во однос на вкупните придобивки на несреќа превенција е неопходно.
А квантитативните истражувања во методологија на овие трошоци и
бенефиции во рамките на Велика Британија градежната индустрија беа основ
за создавање на соодветниот модел. Од анализата на соодносот на мали
изведувачи што трошат релативно повисок процент на нивниот промет во
вкупно санирање на несреќата во однос на средни и големи изведувачи,
средни изведувачи го трошат поголемиот дел од нивниот промет за
спречување несреќа во однос на големите изведувачи. Резултатите исто така
покажуваат дека малите и средните изведувачи добиле релативно повисок
процент на нивната заработка во вкупните придобивките на превенција на
несреќа во однос на големите изведувачи од односот приближно 3: 1.
Односите меѓу трошоците и придобивките беа испитани. Трошоците за
спречување несреќа беа (p <0,005) поврзани со придобивките на превенција на
несреќа. Овие зсоодноси биле моделирани при користење на едноставна
линеарна регресија, и од овие модели може да се заклучи од резултатите што
повеќе изведувачи трошат на спречување несреќа на повеќе тие произлегуваат
придобивките од спречување несреќа, која ќе се подобри здравјето и
безбедноста на ефикасноста на градилиштата. II Развиениот модел подоцна
беше потврден користење на експерти и практичари мислење од Велика
Британија во градежната индустрија. Ова разви модел што треба да обезбеди
добри насоки да им помогне на изведувачите во развојот на ефективен и
ефикасен здравствен систем и управување со безбедноста во градежната
индустрија.
Victor Hrymak и Jose Perezgonzalez од Dublin Institute of Technology во
трудот “The Costs and Effects of Workplac Accidents:20 Case Studies from Ireland”
ги проучувале моделите на трошоци во прехрамбената индустрија во Ирска.
Моделот кој го предлагаат за проценката на трошоците дава интересни
сознанија кои ќе бидат од корист во создавањето на сопствената методологија
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за пресметка на трошоците при несреќа и професионално заболување во
Р.Македонија.
Prof.

Genserik

Reniers

Delft

University

of

Technology

KULeuven,

Uantwerpen во својот труд Operational Safety and Prevention Economics ги дава
следните фрапантни податоци од статистиката на ЕУ:
Дневен 18.900 несреќи при работа во Европа (ЕУ-27, податоци од 2007
година),
• од кои 13.700 резултат во боледувањето со траење од најмалку едeн
ден
• од кои 4100 резултат во боледувањето со траење од најмалку една
месец
• од кои 275 доведе до трајна неспособност за работа
• од кои 16 смртни случаи
Наброени се и некои факти за трошоците поврзани со овие несреќи:
• Трошоците на работодавците во Франција поради несреќи на
работното место и во врска со лошо здравје на работа (студија во Велика
Британија): 4,5-8,9 милијарди € (ЕУ, 2011)
• придобивките наспроти трошоците сооднос врз основа на 56 проекти за
превенција варира помеѓу 1,21 и 2,18 (benOSH студии на случај, ЕУ, 2011)
• Според голема студија (вклучувајќи 300 компании), 75% од компаниите
укажуваат на тоа дека дополнителни инвестиции во безбедноста ќе доведе да
трошоци на компанијата се исти или ќе има намалување на долг рок (ISSA,
2012).
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ЗАКЛУЧОК
Со цел поуспешно и побезбедно работење, неопходно е да се превземат
сите мерки, методи и техники со цел подобрување на условите за работа, а со
самото тоа и квалитетот на услугите. Безбедноста и ззаштитата на здравјето
при работа е едно од најосновните права на секој човек, затоа што само
безбедна работа, здрава и безбедна работна средина може да овозможи
проуктивна работа и живот. Цел на безбедноста и здравјето при работа е
обезбедување на такви услови на работа со кои во најмала мерка може да се
намалат повредите при работа, професиналните заболувања и болестите
поврзани со работата.
Зголемениот обем на работа на компаниите довел и до потребата од
поголема проценка на ризик која покрај тоа што е од големо значење за
заштитата на работниците и работниот процес претствавува и законска
обврска на сите компании. Видовме дека проценката на ризик е онаа која им
помага на работодавачите да се фокусираат на ризиците кои се навистина
важни на работното место – односно оние кои доколку се појават може да
доведат до настанување на повреди.
Во магистерскиот труд опишани се различните методи за проценка на
ризикот кој може да настане со самиот процес на работење, доколку не се
врши соодветна анализа и не се почитуваат мерките дадени со закон за
заштита при работа. Сo вистинскиот избор на методи за проценка на ризик во
работната средина би се обезбедиле соодветни мерки за безбдна работна
средина како и намалена веројатност да додје до појава на заболувања и
повреди на вработените, а со тоа и дополнителни трошоци за нивно лекување.
Од

аспект

на

трошоците

за

инвестирање

во

безбедноста,

во

магистерскиот труд поделени се на три дела и тоа: превентивни трошоци (тоа
се трошоците кои се потребни за имплементација на системот за управување
со безбедноста и сдравјето при работа); трошоци за проценка (тоа се
трошоците за изработка на елаботар за проценка на ризик, трошоци за
проверка на ризиците и закани со кои се сретнува компанијата во текот на
своето работење); трошоци кои настануваат псоле несреќите (тоа се
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трошоците кои настануваат за време на повреди и несреќи поради грешките во
компанијата како и поради надворешни причини и елементарни непогоди.
Една од потешките работи на секоја индустрија е планирањето на
износот на трошоци кои ќе се потрошат во секторот за безбедност и здравје на
работниците при остварување на зададените задачи во одреден временски
период. Cost- benefit анализата претставува еден вид на методологија за
проценка на трошоците и придобивките кои помагаат во тоа да се направат
бројни споредби и предвидувања на придобивки и трошоци кои треба да се
разгледаат.
Во магистерскиот труд развиена е методологија за проценка на
трошоците на една компанија во случаи на несреќи и професионално
заболување на работното место, какви можат да бидат трошоците, како да се
постигне намалување на трошоците и на кој начин да се предвидат тие
трошоци. За таа цел изработена е програма која ги мери трошоците и прави
анализа на профитабилноста од инвестирањето во безбеднсота и здравјето
при работа.
Преку примерите на истражувањата на други автори видовме и други
слични методологии за пресметка на трошоците во случај на несреќи или
професионални заболувања како и методи за анализа на параметрите кои
учествуваат во градењето на тие методологии и cost-benefit анализа за
испитување на ефектите од превенција во создавањето на предуслови во
работењето за намалување на ризикот од несреќа или професионално
заболување.
Сепак колку и да се трудиме да се подобрат условите поврзани со
безбеднсота и здравјето при работа, као и добро имплементираниот систем за
безбедност и здавје при работа сепак и понатаму имаме несреќи и повреди при
работа, кои пак доведуваат и до зголементи трошоци поврзани со безбеднсота
из дравјето на вработените. Методологиијата која е развиена во овој
магистерски труд ќе може да се применува во повеќе индустрии и се очекува
да доведе до значајни материјални заштеди на компаниите во однос на
ислаќање на оштета за поведи на вработените, оштети при професионални
заболувања, авдокатски и судски трошоци и сл. Акцискиот план за реализација
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на планираните активности ќе биде растоварен од временски прекини заради
несреќите и заболувањата, ќе донесе заштеди по однос на губење на
материјални оштети заради доцнење на временските рокови за реализација и
сл.
Се надевам дека оваа методологија ќе може да се надоградува и
усовршува

и

ќе

отвори

простор

за

истражувања на повисоко и посложено ниво.

77

натамошни

мултидисциплинани

РАЗВИВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
НЕСРЕЌИ И ЗАБОЛУВАЊА НА РАБОТНОТО МЕСТО

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
Книги и списанија
1. Печијарески Љ. “Избрани проблеми од менаџмент и развој на човечки
ресурси”; Економски факултет, Прилеп, 2007
2. D-r Danilo Z. Markovic, “Sociologija zastite na radu”, prvo izdanje, Beograd, 1981
3. Spasic, D. , “Ekonomika zastite na radu”. Nis, 2003
4. Todorovic, M. (2010) Znacaj organizacije rada i organizacije zastite na radu u cilju
smanjenja broja povreda na radu, u: 50 godina organizovane zastite na radu u Srbiji,
Nacionalna konferencija sa Megunarodnim ucescem, Zbornik radova, Nis, Fakultet zastite
na radu
5. Roxane, L., “Occupational safety and health and economic performance in small
and medium sized enterprises”, Europian Agency of Safety and Health at Work, Luxembourg
2009
6. Novica Staletovic; Izbor metode za procenu rizika, Beograd 2011
7. Prakticna smjernica za procjenu rizika na radu, Hrvatski zavod za zastita zdravlje i
sigurnost na radu, Zagreb, 2011
8. Д-р Александар Гроздановски, Стратегија за унапредување на безбедност и
здравје при работа во Република Македонија преку активно учество на граѓански
организации : 2015-2019, Скопје : Македонско здружение за заштита при работа, 2015
9. Estimating the Economic Costs of Occupational Injuries and Illnesses in Developing
Countries: Essential Information for Decision-Makers, International Labour Organization,
2012
10.

Beatson, M. and M. Coleman., International Comparisons of the Economic

Costs of Work Accidents and Work-Related Ill-Health, in J. Mossink and F. Licher (eds.)
Costs and Benefits of Occupational Safety and Health: Proceedings of the European
Conference on Costs and Benefits of Occupational Safety and Health 1997
11. Role of beliefs in accident and risk analysis and prevention Safety Science,
Volume 47, Issue 6, July 2009, Baram, M.
12. Relation between occupational safety management and firm performance Safety
Science, Volume 47, Issue 7, August 2009, Fernandez-Muniz, B.; Montes-Peon, J.M.;
Vazquez-Ordas, C.J.
13. A method for assessing health and safety management systems from the
resilience engineering perspective Safety Science, Volume 47, Issue 8, October 2009,
Costella, M.F.; Saurin, T.A.; de Macedo Guimaraes, L.B.

78

РАЗВИВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
НЕСРЕЌИ И ЗАБОЛУВАЊА НА РАБОТНОТО МЕСТО
14. Nisipeanu, S., Stepa, R., Occupational Health and Safety Management Systems
According to OHSAS 18001:1999, LIBRA Publishing House, 2003
15. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to
encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal of the
European Communities L 183 of 29 June 1989
16. Snell, M. (1997) Cost-Benefit Analysis for Engineers and Planners. Thomas
Telford Ltd UК
17. Oxenburgh, M. & Marlow, P. (1996) The Productivity Assessment Tool: Computer
Based Cost Benefit Analysis Model for the Economic Assessment of Occupational Health
and Safety Interventions in the Workplace. Journal of Research-ECON Proceeding
18. Marjolein de Weerd (TNO); Rory Tierney (Matrix); Birgit van Duuren-Stuurman
(TNO); Evelina Bertranou (Matrix), Estimating the cost of accidents and ill-health at work: A
review of methodologies, European Risk Observatory, 2014
19. Software Development for Estimating the Cost of Injuries and Man-hour Downtime
in Hydropower Plant, Nigeria a Case Study, Aweda, J.O.* and Ojo, M.A. Faculty of
Engineering & Technology, Department of Mechanical Engineering University of Ilorin,
P.M.B. 1515, Ilorin, Nigeria
20. Elias Okede Ikpe MSc, DEVELOPMENT OF COST BENEFIT ANALYSIS MODEL
OF ACCIDENT PREVENTION ON CONSTRUCTION PROJECTS , PhD dissertation,
Wolverhampton University, Great Britain, 2011
21. Victor Hrymak, Jose Perezgonzalez, The Costs and Effects of Workplac
Accidents:20 Case Studies, Dublin Institute of Technology Ireland, 2013
22. Genserik Reniers, Operational Safety and Prevention Economics, Delft University
of Technology KULeuven, Anterpwen, Belgium, 2011
23. Marjolein de Weerd, Rory Tierney, Birgit van Duuren-Stuurman -European Agency
for Safety and Health at Work, Estimating the cost of accidents and ill health at work –a
review of a methodologies, Europian risk observatory, Brisel, 2014
24. Marjolein de Weerd, Rory Tierney, Birgit van Duuren-Stuurman -European Agency
for Safety and Health at Work,Estimating the cost of accidents and ill-health at work –
executive summary, Europian risk observatory, Brisel, 2014
25. Loke, Y.Y, Tan W.J, Manickam K., Heng P., Tjong, C., Lim G.K, Gan S.L., Takala
J, Economic Cost of Work – related Injuries and Ill-health in Singapore, WSH Institute,
Singapore, 2013

79

РАЗВИВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА
НЕСРЕЌИ И ЗАБОЛУВАЊА НА РАБОТНОТО МЕСТО

Интернет страни:
1. http://www.mtsp.gov.mk/
2. http://www.moh.gov.mk/
3. http://www.mzzpr.org.mk/
4. http://www.pravo.org.mk
5. http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
6. http://www.hse.gov.uk/leadership/benefits.htm
7. https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/business-benefits-good-health-and-safetywork
8. http://union.org.nz/what-cost-health-and-safety-representative-undertake-healthand-safety-representative-training-courses
9. http://union.org.nz/news/2012/human-health-and-safety-or-cost-benefit-analysis

Закони
1. Закон за безбедност и здравје при работа
2. Закон за работните односи
3. Закон за здравствена заштита
4. Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на МОТ Скопје
2012
5. Стандард ОНЅАЅ 18001:2007 Менаџмент на системи за безбедност и здравје
при работа
6. Правилник за безбедност и здравје при работа при употреба на опрема за
работа

80

