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УЧЕЊЕ И ПРИМЕНА ПРИНЦИПА У
НАСТАВИ И ОБУЦИ
Милан Кончар1, Горан Филиповић1, Зденко Шиљак1, Горан Лазић1

РЕЗИМЕ
Циљ рада јесте приказ и објашњење облика учења, чиниоца успешног учења, метода учења и примена
принципа у настави и обуци у војнообразовном систему. Учење као део свакодневног живота је непрекидан процес
који се непрестано унапређује и допуњава. Кроз рад се осврћемо на то како што правилније и квалитетније учити.
Принципи у настави и обуци само су један, али битан, део тог процеса. Резултат рада јесу смернице како учити
и како примењивати поједине принципе. Закључак је да веома касно или никако у свом образовном и животном
веку не сазнамо како је правилно учити поједине теоретске или практичне ствари.
Кључне речи: учење, принципи, настава.

FORMS OF LEARNING AND PRINCIPLES
IN TEACHING AND TRAINING
Abstract
Main aim of the thes is show and explain the forms of learning, factors of successful learning, teaching methods
and applying the principles of teaching and training in the military education system. Learning as a part of everyday life is
an ongoing process that continually enhances and complements. Through the work to look back on how they learn better
and more correct. Principles of teaching and training are just one, but an essential part of this process. The result of the
work are the guidelines how to learn and how to apply certain principles. The conclusion is that very late or not at all in
their education and life expectancy does not know how to properly teach some theoretical or practical matters.
Keywords: learning principles, teaching.

1. УВОД
Значај учења је веома велик и код животиња, а камоли код људи. Човек учи да се
прилагођава средини у којој живи, а такође и да мења средину да би је боље прилагодио
својим потребама. Уколико не би било учења, човек не само што не би могао да се служи
својим искуством, већ ни искуством других људи, до којег он такође долази учењем. Тада би
свакој ситуацији морао да тражи нова решења, која му не би користила чак ни онда кад би се
у следећој прилици нашао у истој тој ситуацији. Према томе, без учења се не дâ замислити
не само напредак у животу, већ ни постојање било какве науке, културе или цивилизације.
Путем учења човек долази до свих тековина до којих је људски род дошао у прошлости. У
образовним системима знање стечено учењем треба да буде квалитетно, квалитет знања зависи
од квалитета наставе, а квалитет наставе од наставника. Правилна и квалитетна примена облика
учења и наставних принципа допринеће стицању знања појединца које ће га трајно мењати у
позитивном смислу.
1

Универзитет одбране, Војна академија, liksko@gmail.com
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2. ОДРЕЂЕЊЕ УЧЕЊА
Без учења човечанство не може да се замисли. Можда је најприхватљивија
дефиниција учења која под учењем подразумева „релативно трајно и прогресивно мењање
индивидуе, настало под утицајем средине и изазвано потребама јединке да се мења“.
[1] Наведена дефиниција указује на мењање личности које је прогресивно и искључује
мењање које није прогресивно (умор, болест, старост, различити облици зависности и сл.).
Учењем се стичу навике, моторне вештине, усвајају се знања и информације, друштвена
правила и социјалне норме, развијају се интересовања и мотиви, формирају се социјални
ставови, вредности и иделогије, развијају се и мењају особине личности итд.
3. ОБЛИЦИ УЧЕЊА
Према сложености процеса учење се дели да једноставно (класично условљавање,
инструментално учење) и сложено учење (учење по моделу, учење увиђањем). Према
намери учење се дели на намерно и ненамерно, а према садржају на моторно и вербално[2].
(1)
Условљавање. Условљавање је најједноставнији облик учења. Највише га је
проучавао и поставио готово све принципе условљавања руски физиолог Павлов. Учење
помоћу условног рефлекса састоји се у повезивању две дражи природне (безусловне) и
раније неутралне[3]. Успостављањем условног рефлекса неутрална драж постаје условна.
На тај начин условна драж изазива одговор који је раније био везан само за природну
драж. Условљавање је најчешћи облик учења мале деце до 3 или 4 године живота.
Помоћу условљавања деца стичу готово све вегетативне и хигијенске навике (навике
храњења, пражњења бешике и црева, чистоће, уредности итд.). Доцније је условљавање
све ређе и теже, јер одраслија деца све више уче свесно, помоћу виших облика учења.
Ипак, условљавање постоји током целог живота, премда оно касније није тако често
заступљено као у првим годинама живота.
Емоционално условљавање је врста класичног условљавања. Познат је пример
из историје психологије у којем је један од истакнутих истраживача учења, Вотсон,
експериментисао с малим Албертом (тзв. „случај Алберт“). Карактеристике ове реакције
су:
 да настаје веома брзо;
 да се лако генерализује;
 да се тешко гаси.
Условљавање другог реда је појава да условни рефлекс може настати и на основу
другог, већ створеног условног рефлекса назива се условљавање другог реда. Уколико се
у пару са условном дражи која изазива условну реакцију даје нека нова неутрална драж
и њихово заједничко појављивање се поновља довољан број пута, на нову (неутралну)
драж ће се такође јавити условна реакција. Условни рефлекси другог реда су слабији и
брже се гасе.
Генералиација дражи је појава формирања условног одговора не само на једну
драж, већ и на друге сличне или блиске дражи назива се генерализација дражи. Она је
посебно изражена код емоционалног условљавања. Што је сличност између дражи већа,
то је јача генерализована реакција.
Диференцијација је појава супротна генерализацији. При учењу нових облика
понашања процесима условљавања, постепено се дискриминира условна драж од других
сродних дражи. Док су у почетку реакције сличне изазване дражима блиској природној,
касније се условни одговор јавља само на праву драж.
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(2)
Инструментално учење. При инструменталном учењу организам је покренут на
активност неком потребом, а научено понашање се користи као инструмент за задовољење
неке потребе или мотива. Понашања бивају учвршћена или елиминисана у зависности
од ефекта који производе. Учвршћују се оне реакције које су позитивно поткрепљене,
а реакције којима не следи поткрепљење се елиминишу из репертоара понашања. То
се назива закон ефекта. Поткрепљење је последица по организам која се добија преко
дражи које следе након неког понашања. Позитивно поткрепљење изазивају за организам
пријатне дражи чије појављивање за последицу има задовољење неке потребе или
пријатност. Негативно поткрепљење, пак, повезано је са аверзивним дражима. То је
стање које настаје када организам својим понашањем спречи појаву аверзивне дражи или
прекине њено дејство (нпр. осећање олакшања, редукција напетости). Казна је аверзивна
драж која се не може избећи и служи не елиминацији непожељног понашања, већ само
његовој инхибицији.
Метода априксимације: Методу апроксимације је у оквиру инструменталног
учења разрадио Скинер[3]. Њоме се могу учити комплексни облици понашања. Награђује
се (поткрепљује) један елемент понашања који представља прву апроксимацију целовитог
комплексног понашања. Када се прва реакција учрвсти, критеријум награђивања се
повећава и тако све док се у целини не изгради жељено комплексно понашање.
(3)
Учење по моделу. Учење по моделу представља облик учења у којем особа
усваја нове или модификује раније научене облике понашања посматрањем реакција
особе - модела. Особа која учи није сама награђена за понашање, него је поткрепљење
викаријско2. За разлику од релативно спорог процеса инструменталног учења, учење по
моделу се одвија брзо и тако се усвајају већи делови или целовити обрасци понашања.
Модел често није свестан да његово понашање служи као узор за друге. У основи овог
учења су:
механизам имитације - код усвајања једноставнијих, споља видљивих понашања.
механизам идентификације - код усвајања комплекснијих понашања (вредности,
особине
личности, систем моралних норни итд.).
Ефекти излагања по моделу



Излагање моделу може на три начина утицати на понашање особе:

Учење новог понашања - посматрач од модела учи сасвим нове облике понашања.

Подстицање раније наученог понашања - понашање модела може подстаћи да се
код посматрача повећа учесталост неког раније наученог понашања.

Инхибиција или дезинхибиција раније наученог понашања - да ли ће неко понашање
бити инхибирано или дезинхибирано зависиће од последица које трпи модел
(4)
Учење увиђањем. Распрострањено је мишљење да учити значи мислити,
размишљати... Самим тим учење где је највише ангажован мисаони процес можемо
сматрати најквалитетнијим и потребно га је највише користити. Учење увиђањем
представља највиши и најчешћи облик учења код човека. Особа се налази у некој
проблемској ситуацији коју не може да реши постојећим искуством, већ је потребно да нађе
нове начине понашања или одговоре на дату ситуацију. До решења проблемске ситуације
долази се увиђањем односа међу елементима проблемске ситуације, оног што је дато
и оног што је задато[2]. Ово учење другачије се зове учење путем решавања проблема,
2

Викаријско учење – премене понашања које су резултат посматрања како су други награђени или кажњени за своје
понашање

13

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

решавање проблема мишљењем, интелигентно решавање проблема. Карактеристике
учења увиђањем:

Проблем се решава ментално, а не моторно.

Изненадност проналажења решења проблема.

Кад је проблем решен одмах долази до елиминације погрешних одговора (нагла
елиминација грешака)

Постоји велики трансфер уоченог принципа - преношење решења на исте или
сличне ситуације.

Увид се јавља што брже што је непосреднији пут до решења

Могућност увида зависи од еволутивног степена развоја врсте.
4. ЧИНИОЦИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА
Може се слободно рећи да је учење најтежа активност и истовремено активност
која човека највише оплемењује током целог живота. Учење захтева време, ментално
и физичко напрезање, одрицање од тренутних задовољстава, али која су краткотрајна
и на дуже бескорисна. Већини је учење проблем, напор и дуго траје. Да би осетили
благодети учења неопходно га је примењивати намање 11-12 година, када се завршава
средњошколско образовање. Школски систем и настава треба да буду постављени тако да
ученицима буду занимљиви и да их мотивше. Међутим учење не може да почива само на
мотивацији већ и на спремности ученика да учи, реализацији учења и да се то учење буде
ефикасно. Да би ученик ефикасно учио неопходно га је научити и како да учи поједине
садржаје школског градива.
Неоподно је да сваки наставник у свом домену и својој области, почевши од
првог разреда, упућује и учи ученика како ће најлакше да савлада наставно градиво.
Тежиште овог процеса би било у прва четири разреда основне школе. У том периоду са
ученицима раде учитељи који су кроз школовање изучавали научне области које се баве
овом тематиком (психологија, педагошка психологија, дидактика, методика...). Даљим
наставком школовања ученици се сусрећу са предметним наставницима и професорима
који се током свог школовања нису сусретали са горе наведеним областима. Наставници
и професори на факултетима поседују знања из области свог иницијалног образовања,
али не и педагошко - психолошко - дидактичко-методичка знања неопходна за рад
у образовним установама. Да би наставници и професори могли што квалитетније да
преносе знање на ученике и студенте, а самим тим да их усмеравају како да уче и савладају
наставно градиво, неопходно је да заврше дидактичко-методичке курсеве. Код нас се ти
курсеви или не одржавају или им се поклања мала пажња тако да обично трају 2 дана,
што је веома мало. Сви наставници би морали познавати процес учења и промене које се
дешавају од почетка до завршетка тог процеса. Познавајући ток напретка у учењу могуће
је пратити ученика и утицати на његов коначан исход.
На Војној академији се организују курсеви за наставнике почетнике у трајању
од 10 радних дана и ту се проучава тематика из Војне андрагогије, Војне психологије,
методике, дидктике и из примењене информатике. Сваки старешина на крају курса
представља свој приступни рад пред комисијом која га оцењује. На крају курса добија
се уверење о похађању и исти је услов за бављење наставничким послом. Поред
наведеног битно је истаћи да кадети на Војној академији слушају и полажу испите из
предмета Војна андрагогија и Војна психологија, а такође се кроз реализацију војно стручних предмета сусрећу са методиком реализације истих. Све наведено даје велики
допринос у раду будућих старешина и наставника и представља квалитетан основ за
даље усавршавање. На успех учења поред наведеног утиче и здравље ученика, услови,
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коришћење најадекватнијих метода у настави, начини вредновања постигнућа и односи
између самих ученика. На основу свега наведеног као најважнији се истичу: радне навике
и методе и технике учења[2].
Радне навике можемо поделити на: навика места и времена, навика учења према
плану и навика рационалног коришћење времена. Навика места и времена подразумевају
да се учење обавља у одређено време на одређеном месту. Навика учења према плану
подразумевају унапред предвиђање времена и садржаја шта ће се учити. Потребно је
направити план за неколико дана унапред и детаљно га испланирати по садржају, данима
и сатима. План мора бити прилагођен личним способностима и расположивом времену.
Навика рационалног коришћења времена огледа се у односу на искоришћено време за
рад. Учење треба отпочети одмах не прекидајући га ситним пословима. При преласку на
различита градива добро је направити паузу, али не дужу од 15-20 минута.
Методе учења: Методе учења су начини организовања процеса учења како би
уз што мање утрошка времена и материјалних ресурса постигли што боље резултате. У
стручној литератури о учењу се говори о три методе: концентрисано или распоређено
учење, учење целине или по деловима и активно учење[2].
(1) Метод концентрисаног или распоређеног учења упућује нас на учење градива
одједном (концентрисано) или распоређеног по деловима тако да се учи помало дужи
временски период. Градво које није тешко и које је повезано у смисаону целину може
се учити концентрисано. Тешко, неповезано и незанимљиво градиво треба на дужи
период, више пута га понављајући.
(2) Учење целине или по деловима. Приликом учења одређеног градива проблем
представља да ли га учити у целости или га поделити на смислене целине и учити га
по деловима. Пракса је показала да је најбоље учити комбиновано, учити део по део,
а при томе понављати претходно.
(3) Активно учење. Да би оно што се учи успешно савладало неопходан је интелектуални
напор оног који учи, односно његова активност. Неопходно је размишљати о оном
о чему се учи. Према неким ауторима „добро памтити значи мислити о ономе што
се учи“[4]. Повезујући старо са новим, тражећи сличности и разлике истовремено
повезујући са стварима из живота ствара се целина која се тешко заборавља. Да би
активност била што већа и продуктивнија препоручљиво је да изучавање наставног
градива има следеће фазе: претходни преглед градива, постављање питања, читање
градива, преслишавање и завршни преглед.
 Претходни преглед градива – ново градиво-лекцију треба прочитати истог дана
кад је предавана без оптерећења да се научи и упоредити је са белешкама. Кад се
донесе одлука о учењу не треба одмах кренути на читање и понављање. Корисно
је сагледати најпре градиво-лекцију у целини, прочитати наслове, поднаслове и
оно што је аутор уџбеника већ сам подвукао (масним словима), прегледати слике,
графиконе и уочити битне елементе у градиву-лекцији.
 Постављање питања – Током учења потребно је постављати питања, шта је
суштина, шта је аутор хтео да каже, шта треба да се научи и која је практична
примена тог знања. Повезуј са познатим, нађи властити пример, самостално реши
проблем, задја проблем и реши га. Групиши проблеме ЗА и ПРОТИВ.
 Читање градива-уџбеника – овај фаза учења је обично већини прва и једина, а као
што видимо то је само један део у процесу савладавања градива. Читајући треба
да проналазимо срж и идеју текста и то тако да идемо од простијег ка сложенијег
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и од познатог ка непознатом. Читати треба са оловком у руци подвалечећи битно,
или правећи белешке.
 Преслишавање – фаза која се препоручује код оног што је претходно прочитано.
Ова фаза се примењује скоро код већине градива изузев код решавања решавања
логичких операција (математика, физика,инорматика и сл.). Корисно га је
употребљавати на свим нивоима школовања. Са преслишавањем треба обично
отпочети након другог читања, мада оно зависи од неколико фактора: тежине
материје, предзнања, способности памћења, интелигенције... Лекција се треба
поделити у смисаоне целине, научити их и преслишавати се једну по једну, а након
тога прочитати и преслишати се у целости. Преслишавање не сме да добије форму
учења напамет, изузев када се учи градиво логички неповезано (рецитације, говори
и сл.). Преслишавање треба да изрази разумевање градива, повезивање логичких
целина, па и исказивање својим речима, да можемо у сваком моменту причати о
било ком делу поједине целине без бојазни да ћемо изгубити нит.
 Завршни преглед градива – повезивање целокупног градива у што чвршћу целину.
Фаза која је карактеристична за факултетско образовање и која треба да се заврши
преслишавањем и да се примењује неколико дана више пута пред испит, али не и
на дан испита. На сам дан испита било би добро летимично погледати неке битне
садржаје више се подсећајући без преслишавања и учења.
Интезитет активног учења се постиже следећим редоследом: решавањем
проблема, дискутовањем, супростављањем мишљења, самосталним препричавањем,
израдом прегледа, бележењем, потцртавањем, читањем и на крају слушањем[5].
Наведени методи су најважнији методи у учењу. Ради што ефикаснијег учења
неопходно је методе примењивати у складу са конкретним градивом. Методе треба
примењивати и у складу са личношћу и на тај начин стварати своју сопствену технику
рада.
Битно је знати да и поред првилно примењених облика и метода учења након
извесног времена долази до заборављања наученог. По Ебингхаусу (1855) заборављање
наступа већ после двадесет минута и то 42% наученог, после једног сата заборављено је
56%, после девет сати 64%, после једног дана 66%, после два дана 72%, после шест дана
75%, а после месец дана 79%. Из наведеног произилази значај понављања градива.
5. НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ У НАСТАВИ И ОБУЦИ
Реч „принцип“ је латинског порекла и означава полазиште, руководеће начело,
основно правило, општи захтев који се мора уважавати и поштовати. Наставни
(дидактички) принципи представљају најопштија начела и захтеве којима се наставник
(извођач обуке) и полазници руководе у реализацији наставног процеса [6]. Наставни
принципи појединачно имају своју функционалну вредност и неопходно их је подједнако
уважавати и на тај начин стварати јединствену целину [7]. Само у јединственој целини
они своју функцију.
Општи принципи
Принцип научности и васпитне усмерености наставе
научно заснована настава темељи се на садржајима који су научно веродостојни,
неспорни и оријентисани у правцу савременог развоја науке;
начин обраде градива мора да буде заснован на науци;
од сваког извођача наставе се захтева да наставна средства, методе и поступке,
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организационе и наставне облике, као и вредновање резултата наставног рада,
примењује у складу са достигнућима дидактике и методике наставе, уз уважавање
тенденција и перспектива њиховог развоја;
настава мора увек да буде у функцији остваривања циља и задатака образовно васпитног рада, односно развоја интелектуалних, физичких, моралних, радних,
општекултурних и других способности полазника;
Принцип свесне активности
полазнике у наставном процесу учинити активним у свесном усвајању знања,
вештина и навика;
створити услове у којима ћe полазници бити у ситуацијама да свесно и активно
учествују у наставном раду, да им буду јасни циљ и смисао изучавања наставног
градива у целини и сваког његовог дeла;
полазник је равноправан с наставником у реализацији наставних задатака, а
не пасивни учесник који слуша и прима информације, податке, закључке и
генерализације.
Принцип очигледности
сазнајни процес у настави непосредно или посредно засновати на чулном искуству
полазника;
очигледност не сме да буде сама себи циљ, већ јој је сврха постизање веће
активности, лакше савладавање наставног градива, већа трајност знања, развијање
способности за примену наученог у пракси, развијање менталних способности,
изазивање одређених емоционалних учинака и формирање уверења.
Принцип систематичности и поступности
суштина систематичности испољава се у захтеву да се у наставном раду стичу
сређена и логички повезана знања;
систематичност се остварује: истицањем оног што је битно у садржају предмета,
свакој теми и наставној јединици; прегледним и логичким повезивањем обрађеног
градива са градивом које се обрађује и систематским понављањем ради сређивања
и довођења усвојених знања у складан логички систем;
поступност изражава захтев да се знања стичу поступно, корак по корак. To је
могуће ако се у наставном раду уважавају правила поступности:

од ближег ка даљем,

од једноставног ка сложеном,

од лакшег ка тежем и

од познатог ка непознатом.
Нпр. не може се извести обука у гађању ако пoлазници нису потпуно овладали
знањима и вештинама из руковања наоружањем.
Принцип примерености наставе узрасту полазника
суштина овог принципа је у захтеву да наставни paд буде примерен полазницима,
њиховим реалним психичким и физичким снагама, радним навикама,
прилагођености условима војничког живота и рада, могућности прилагођавања
војној терминологији, познавања језика који се примењује у обуци, уз уважавање
њихових жеља и потреба;
садржаји не смеју да буду ни прелаки, нити претешки. Сувише лаки садржаји
не захтевају никакав напор, што демотивише и гаси сваки интерес за њихово
изучавање. Претешки садржаји су, пак, неприступачни и несавладиви, па се,
самим тим, и не могу ставити у функцију развоја полазникових снага.
Принцип трајности знања, вештина и навика
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сврха усвајања знања, вештина и навика је њихова примена у пракси, у животу и
раду;
знања која се стичу уз пуну заинтересованост и свестрану активност полазника и
у непосредној вези с праксом су трајнија;
понављање и вежбање има основну сврху да утврди и продуби усвојено градиво и
предупреди његово заборављање;
много је значајније постизање високог степена квалитета знања, посебно по
тежишним (практичним) садржајима него познавање многих чињеница, нпр.
тежинске и дужинске вредности оружја, муниције и опреме, опис и рад делова
оружја, опис застоја и сл.
Принцип повезаности теорије с праксом
потребно је теорију и праксу посматрати у међусобној повезаности;
Повезивање теорије с праксом остварује се коришћењем најпогоднијих објеката,
разноврсних наставних средстава (природних објеката и предмета, модела, алата,
уређаја, инструмената, компјутера, симулатора и сл.), различитих наставних
метода и њихових варијаната (метода демонстрација, вежбања и сл.), различитих
организационих облика (семинара, вежби) и различитих наставних облика
(фронталног, групног и индивидуалног).
Посебни принципи
Принцип приближавања наставе реалности борбених услова
основни задатак обуке је оспособљавање и припремање војника, кадета и кандидата
за успешно деловање и беспрекорно извршавање задатака у условима савременог
рата;
потребно је да услови у којима се изводи обука буду што више прилагођени
потребама и карактеристикама савременог рата, односно захтевима који из њега
произилазе;
то се остварује се коришћењем различитих наставних објеката и средстава,
стварањем наставних ситуација које захтевају решавање различитих проблема
које намеће ратна стварност, излагањем војника, кадета и кандидата физичким и
психичким напорима који су присутни при извршавању борбених задатака, итд.
Принцип постизања врхунске обучености
смањење губитака у борби и оштећења на борбеним средствима, као и несрећни
случајеви приликом употребе наоружања и муниције, зависи од степена обучености
војника и посада у вештом руковању оружјем и извршавању ватрених задатака;
постизање врхунских наставних норми у обучености војника и посада у миру, у
условима који су исти или тежи од ратних услова, може се у рату веома позитивно
одразити на њихову борбену вредност и обратно;
нпр., нишанџија који споро заузима елементе за гађање, иако је добро обучен у
прецизном гађању, биће неефикасан и уништен у борби, ноћу, у насељеном месту,
у шуми и сл.
Принцип јединства индивидуалне и колективне обучености
Овај принцип налаже да се у обуци посада тенка постигне потпуна обученост
сваког појединца за своју улогу, с једне стране, и да се посада обуче као целине у
колективном (тимском) раду, с друге стране.
Принцип непрекидности обуке у гађању
принцип произилази из потребе сталне образовне активности и сталног одржавања
високог нивоа обучености кадета, кандидата, војника, посада и јединице у гађању;
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то се постиже кондиционим вежбама планираним у радно време, извођењем
обуке и гађања предвиђених планом и програмом за период после изведене фазе
заједничке обуке јединица, понављањем значајнијих припремних и јединачних
бојних гађања и сл.
Принцип дидактичке евокације ослободилачких ратова
суштина овог принципа - у захтеву да се образовно - васпитни paд повеже са
искуствима из ослободилачких ратова и да се ослони на њих;
принцип има 3 компоненте:

морално-психолошку,

војностручну,

образовно-васпитну.
Најпознатија примена овог принципа је изучавање Колубарске битке не само
код нас него и у страним Војним академијама као пример планирања, организовања и
реализације борбених дејстава.
6. ЗАКЉУЧАК
У раду је приказано објашњење учења, процеса који доприноси трајној промени
личности у у прогресивном смислу. Самим тим допринос учења немерљив. Да би
учење било квалитетно потребно је примењивати одговарајући облик учења у складу са
градивом које се изучава. Сваки облик подразумева и одговарајућу метод учења како би
оно било што пре усвојено, запамћено и употребљиво. Важну улогу имају и принципи у
наставно-образовном раду.
Из свега овог простиче нераскидива веза наставника и горе наведеног дела. Веома је
битно да наставници познају све ствари везане за процес учења и да правилно усмеравају
ученике у том процесу. Правилном и организованом применом допринеће се, бржем и
квалитетнијем усвајању знања, уштеди времена, могућности да се више и непосредније
ради са ученицима у процесу проширења и надоградње знања мимо постојећих наставних
планова и програма.
Коначан закључак је да сви који раде у процесу преношења знања треба да поседују,
поред свог иницијалног, и знања из психологије, педагогије, андрагогије, дидактике и
методике.
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ПРИМЕНА СИМУЛАЦИОНОГ СОФТВЕРА У ТОКУ
ОСПОСОБЉАВАЊА
Александaр Милић1, Бранко Мићановић1, Срђан Дувњак1

Резиме
Припрема кадета Војне академије за извршавање задатака у јединицама Војске Србије захтева
широк спектар теоријског знања и одређених вештина. Наставни процес омогућава стицање и проверу
теоријског знања, док се кроз вежбе у практичним облицима наставе развијају одређене вештине потребне
за командни кадар. Велику потешкоћу представља немогућност стварања реалних борбених (ратних)
услова у којима се доносе и извршавају одлуке. Начин за превазилажење наведеног проблема је примена
одговарајућих симулационих софтвера. Реализацијом вежби у Центру за симулације, применом методе
експеримента, стварају се услови да кадети у реалном времену могу сагледати брзину промене ситуације на
терену, утицај непријатеља и последице донете одлуке. Предност симулација изражена је кроз: могућност
реализације вежбе у више понављања са различитим улазним параметрима; могуће је извршити поређење
предности, правилно и правовремено донете одлуке, или последице, погрешне или неблаговремно донете
одлуке; могућност провере нових средстава која се не налазе у опреми јединица (сагледати степен утицаја
нових средстава на могућности властитих јединица). Примена нових технологија омогућава: унапређење
процеса обучавања и оспособљавања, енормне уштеде финансијских средстава, могућност провере нових
техничких достигнућа, безбедан рад уз велики број понављања, учење на грешкама и сталне измене услова
извођења операција.
Кључне речи: настава, обука, симулације, терен, борбене операције.

THE USE OF SIMULATION SOFTWARE DURING TRAINING
Abstract
Preparation of cadets of the Military Academy to carry out tasks in the units of the Army of Serbia requires a wide range of theoretical knowledge and specific skills. The teaching process allows the acquisition and
verification of theoretical knowledge, while the exercises in practical forms of education develop certain skills
necessary for commanders. Great difficulty is the inability to create real combat (war) conditions under which they
make decisions and act on them. The way to overcome problems listed above is the use of appropriate simulation
software. Performing exercises at the Center for Simulation, using the methods of the experiment, the conditions
are created for cadets in real time, to recognize the speed of change in the situation on the field, the influence of the
enemy and the consequences of decisions made. The advantage of simulations is expressed through: the possibility
of doing the exercises in multiple repetitions with different input parameters; it is possible to compare the benefits,
proper and timely made decisions and the consequences, incorrect or tardy decisions; ability to check new resources that are not found in the equipment unit (consider the degree of influence of new funds on the possibilities of our
own units).
The use of new technology allows: to improve the training process and training, enormous savings in financial
resources, ability to test new technical achievements, safe work with a large number of repetitions, learning from
mistakes and constant changes in conditions of operations.
Keywords: teaching, training, simulation, field, combat operations.
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1. УВОД
Једно од темељних полазишта за осмишљавање наставних планова и планирање
наставног процес заснива се на потребама образовног профила завршног производа
високошколске установе. У случају Војне академије, то је лице способно да командује
јединицом ранга вода у току извршавања задатака у оквиру борбене операције.
Сагледавајући стечена искуства током различитих операција на нашим просторима у
ближој и даљој историји, ишчитавајући публикована искуства других учесника различитих
операција широм света и потребе система одбране долази се до спектра потребних знања
које свршени кадети Војне академије треба да поседују. Поред различитог свеобухватног
теоријског знања, кадети морају поседовати различите вештине карактеристичне за
професионално војно лице.
Наставни процес захтева сталну надоградњу и имплементацију нових техника
и технологија усмерених ка усвајању знања. Међутим, потреба овладавања одређеним
вештинама несме бити ограничена немогућношћу примене одређених радњи и поступака
условљених различитим факторима. Овакво становиште почива на чињеници да се ратна
дешавања и борбени услови не могу одлагати за неко боље, лакше и одговарајуће време.
Као могући начин квалитетне припреме младих командира, за извођење задатака у
току борбених операција, пронађен је у примену одговарајућих савремених технологија
заснованих на симулационим софтверима. Наведена чињеница је за потребе обучавања
војног кадра и кроз праксу (војски других држава) проверена и усавршена. Услед
многобројних позитивних показатеља симулациони софтвер је примењен у процесу
оспособљавања и обучавања кадета Војне академије за извршавање задатака у току
борбених операција.
Стечена сазнања (кроз реализацију вежби путем симулационог софтвера) у
великој мери олакшавају сагледавање различитих услова планирања и извођења борбених
операција, уочавање могућих решења, учење на одређеним грешкама, провере одређених
одлука и указивање на могућа побољшања.
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСПОСОБЉАВАЊА И ОБУЧАВАЊА КАДЕТА
Војна академија Универзитета одбране у Београду (у даљем тексту: Војна
академија), једна је од водећих наставних, научноистраживачких и стручних установа
у домену одбране и безбедности. Извршава, као основну мисију, промовисање,
ширење и унапређење знања и учења кадета Војне академије у циљу оспособљавања
и обучавања за дужности командира вода у јединицама Војске Србије и Министарства
одбране. Извршавање наведених задатака захтева константан рад на примени стечених
искустава из праксе, праћењу публикованих садржаја о савременим сазнањима других
високошколских установа и сагледавању могућности за имплементацију нових сазнања
у циљу повећања степена квалитета наставе.
Комплексност наставног процеса у Војној академији манифестује се кроз два
сегмента: у првом, потребом усвајања одређеног нивоа знања из општег и стручноспецијалистичког дела, а у другом се исказује тежиште на овладавању специфичним
вештинама, одговарајућег степена, кроз садржаје обучавања.
За потребе рада, пажња ће бити усмерена на други сегмент наставног процеса и
потребу овладавања специфичним вештинама за професионално војно лице (командира
вода). Разлог усмеравања јесте у чињеници да савремено доба захтева одређене
(специфичне) вештине које су наметнуте потребом извођења операција у новим
(сложеним) оквирима. Такве операције се често називају генералним именом савремене
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операције. Карактеристике савремених операција су: „нелинеарност у физичком смислу,
асиметричност, интегрисаност снага и обезбеђења, дистрибуираност, доминантан
маневар, прецизност, свеобухватна заштићеност, фокусирана логистика, информациона
супериорност, мултидимензионалност у простору и једновременост“. [1]
Митар Ковач, као карактеристике савремених операција, наглашава: „коришћење
високо софистицираног оружја и опреме (ради постизања што веће надмоћи над
непријатељем и остварања дефинисаних циљева); наношење удара по читавој дубини
непријатељевог распореда; селективно наношење удара не само по оружаним снагама
непријатеља, већ и по његовим најважнијим привредним и инфраструктурним објектима,
који имају непосредан и значајан утицај на ток и исход сукоба; растреситост распореда
снага у операцији; повећање брзине извођења операција; усклађеност дејства снага у
операцијама; организацију садејства видовских, родовских и специјалних јединица;
економију снага у операцији; високу активност јединица и непрекидност извођења
борбених дејстава и честе маневре снагама“. [2]
О важности дефинисања критеријума савремених операција сведоче
и карактеристике операција наведене у Доктрини операција Војске Србије:
„вишедимензионалност, прецизност, нелинеарност у времену и простору извођења,
дистрибуираност садржаја, једновременост у дејству, интегрисаност снага,
интероперабилност и поштовање међународног хуманитарног права у употреби војне
силе“.[3]
У контексту наведеног, битно за операције, је следеће: снаге извршавају задатке
у читавом борбеном простору који је веома флуидан и простире се на целокупну зону
операције; изражена потреба према захтевима за брзим протоком информација у циљу
правовременог и целисходног доношења одлука; неопходна интеграција војних снага
са здруженим, мултинационалним и невладиним партнерима; максимално коришћење
борбених и неборбених ресурса; савремена транспортна и борбена средства омогућавају
једновремено извођење операције у четири сфере (копно, море, ваздушни простор и
космос); изражена надмоћ једне стране; велика заступљеност асиметричног наступања
и одговора страна; извођење удара по оружаним снагама, као и по привредним и
инфраструктурним објектима; присиљеност на растресити распоред снага у зони
операције; контролисана и усмерена употреба различитих међународних организација
и институција; значајно коришћење различитих средстава медија у циљу обавештајне
делатности; злоупотреба јавног мњења; учестало позивање на заштиту људских права и
слобода, демократије, као и њихова злоупотреба, итд.
Представљене карактеристике савремених операција намећу потребу
оспособљавања командног кадра за брзо промишљање и доношење квалитетне и
сврсисходне одлуке у таквим условима. Основа за доношење одлуке темељи се на
поседовању: одређеног нивоа теоријског знања о извођењу операција и одређеног степена
искуства о начинима извршавања задатака у конкретним операцијама. Непостојање
одређеног степена искуства је круцијалан проблем у оспособљавању командног кадра.
У том циљу се приступило увођењу одговарајућег симулационог софтвера у процес
обучавања за наменске дужности.
3. УОПШТЕ О СИМУЛАЦИОНИМ ПРОГРАМИМА
У циљу приближавања будућих реалних борбених ситуација, војничком и
командном кадру, у армијама других држава су развијани различити симулатори2 са
Симулатор - уређај који техничким моделом неког реалног система имитира рад одређеног постројења или његовог
дела, који вештачки, у лабораторији, ствара услове који постоје у стварности; служе за проучавање рада разних система
и постројења или за обуку људи. Средином 80-их година ХХ века развијен је Advanced Combat Direction and Electronic
Warfare simulator. Њеховим побољшањем настала је током 90-их година нова генерација Close Combat Tactical Trainer
(CCTT) умрежених симулатора. (прим.аут)
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идејом примене симулација3 у процесу обучавања за извршавање задатака у борбеном
окружењу.[4] Предности савремених симулатора огледају се у могућности стварања,
„осећаја реалне ситуације визуелних приказа и звучних ефеката, и компјутерско праћење
свих ‘параметара4[5]’ појединаца или тима који се налази на обуци на неком симулатору5“.
[6]
Поред важних карактеристика: вишестраност, независност, отвореност,
интерактивност, одвијање у стварном времену и обрада се врши на основу научних и
емпиријских резултата [6] важно је истаћи да системи симулација имају и оправданост
примене која се заснива на: немогућности стварања одређених реалних догађаја
или активности (рата, земљотреса, поплава и сл.); опасности стварања појединих
ситуација и чињеници да одређене елементе (систем, људство и опрему) није могуће
тек тако ангажовати због трошкова или потребних дозвола и одобрења. Само постојање
оправдања за коришћење симулација може се допунити појединим предностима као што
су: потреба ангажовања мањег броја лица током симулација у односу на број лица за
реализацију обуке у теренским условима; мањи број ангажованих лица директно повлачи
смањење финансијских трошкова (пропорционално броју ангажованих лица); знатно
већа безбедност учесника у симулацијама у односу на безбедност људства у току рада
у теренским условима; омогућена је заштита животне средине (не користе се средства
која би током теренских вежби могла изазвати загађење или било какву штету); време
трајања симулација је умногоме краће од времена трајања теренских вежби; време као
метеоролошку појаву је могуће контролисати током вежби у симулационим модулима
(што није могуће током теренских услова); контролом појединих услова, одређује
се степен утицаја на људство, наоружање и опрему; провера и унапређење појединих
тактичких радњи и поступака; постојање могућности увежбавања учесника у одређеним
вештинама (комуникација, командовање, контрола и размена информација); развијање
и контрола појединачног, заједничког и тимског рада; реално представљање дешавања
(најприближније условима) на изабраном терену; могућност мерења постављених и
остварених циљева обуке; приказ ситуација које на други начин није могуће приказати
због цене или безбедносних захтева; омогућавање реалног одзива на донете одлуке и
примењене планове употребе; погодности за: креирање и увежбавање јединица било
ког састава, опремљености и јачине, различитих задатака и мисија (у различитим
ситуацијама).
Постојање великог броја позитивних показатеља примене симулација, не ослобађа
обавезе сагледавања и негативних одлика симулација. Учесници симулација дају свој
печат субјективним осећајима приликом вежбања, нарочито уколико су први пут укључени
у овакав вид обучавања. Могућност провере донете одлуке кроз одређена дешавања
(секвенце), путем симулација, важно је искористити управо у циљу сагледавања појединих
негативних показатеља одлука. Такви резултати омогућавају учесницима да сагледају
последице лоше процене и неадекватне одлуке. Наредна негативна карактеристика
симулација представљена је кроз немогућност представљања нивоа морала, страха,
обучености, као и неких других субјективних и објективних утицаја на људство и само
Симулације представљају акт коришћења рачунарских програма који репрезентују апстрактан модел реалног система,
ради проучавања и анализе реалног система и његовог понашања под одређеним условима.(прим.аут)
4
Могу се пратити следећи показатељи: попуњеност муницијом, санитетским материјалом, потребе за медици-нском
помоћи, мобилност, техничка исправност, успешност ватре, број остварних ватрених циљева, степен извршених
радова на одређеном задатку, проходност терена, време одлагања у току извршења задатка и мноштво других. (прим.
аут.) Оцена параметара модела је поступак експерименталног одређивања вредности параметара који се појављују у
математичком опису модела. – Рачунарска симулација, Сaобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2007, стр. 9.
5
Данас CCTT обухвата, симулаторе тенкова М1А1, М1А2, оклопних борбених возила М2А2, М113 и FIST-V,
теренског возила HMMWW и тип хеликоптера „апач“.
3
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окружење. Услед наведених карактеристика симулација, свака држава за своје потребе
врши процену потребних квалитета система који ће се примењивати.
3.1. Основне карактеристике симулацијског система ЈАНУС
JANUS6 је конструктивни симулациони софтвер дизајниран за обуку команди до
нивоа бригаде у коме се креирају реалне тактичке супозиције и даје потпуна слика једне
операције тактичког или оперативног нивоа. Тренутно се примењује верзија JANUS
(Т) - за обуку у борбеним дејствима, која је: интерактивна, шестострана, затворена,
непредвидива, теренско – борбена симулација коју карактерише прецизна графика у боји.
Систем JANUS пружа могућност понављања целокупне „битке“ или појединих
сегмената, односно извршење временског скока и прескакања појединих сегмената.
Могућност аутоматског снимања свих активности и поновног приказивања омогућава
добру и потпунију анализу активности учесника током вежбе у симулацији. У радним
станицама раде оператери који изршавају задатке вођења пиона у реалном времену. На
такав начин стварају се оптималне могућности да командири водова и командири чета
издају наређења и упутства везана за њихов рад. Интерфејс на монитору омогућава
приказ генерисаних и негенерисаних икона којима управљају оператери.
Карактеристике рачунарског система омогућавају поуздано утврђивање квантитативних показатеља који су подршка доношењу одлуке. У току процене се израчунавају,
обрађују и припремају подаци за доносиоца одлуке, који су важни у циљу прорачуна
могућности властитих снага. Предност система је изражена у прецизном одређивању
ватрених могућности и каснијем одређивању борбених могућности услед потребе за
адекватним груписањем снага у односу на очекиване снаге непријатеља, како би се
обезбеди-ли услови за успешно извршење постављених циљева.
4. ПРИМЕНА СИМУЛАЦИЈА У ОБУЦИ КАДЕТА
За приказ могућности симулационог модела искоришћен је задатак који је развијен
за потребе докторског рада и каријерног усавршавања старешина и кадета. Кадети су у
кабинетским условима решавали задатак на карти и донели одлуку о могућем ангажовању
јединице на извршавању додељеног задатка. У симулационом моделу се анализирају
могуће варијанте ангажовања пионирских јединица на задацима израде противоклопних
минских поља.
а) Почетни елементи анализе модела
Изабрани терен (кроз реалне димензије зоне операције, брдско-планински простор
са природним преградама и ослонцима, маневарским простором) осликава стварни простор
на коме ће се изводити операција. Дефинисана зона извођења операције омогућава реално
ангажовање захтеваних снага за извршење додељене мисије и задатака. У циљу реалног
поређења модела коришћени су мерљиви индикатори: а) број ангажованог људства на
задацима; б) број потребних мина; в) број израђених ПО м/п у јединици времена; г) време
утрошено за израду ПО минских поља; д) димензије израђених ПО минских поља и ђ)
потребни транспортни капацитети употребљени за израду ПО минских поља.
Као полазна основа поређења, претходно су дефинисани одређени заједнички
ставови у циљу изједначавања почетних елемената, као што су: време (као метео појава);
Manuel de l’Opérateur – JANUS FR9-V1.0 – La Division Simulation et Recherche Opérationnel de L’état-major de L’armée
de terre, 2009.
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степен обучености људства; избор маневарског земљишта; завршене претходне радње
(избор и означавање граница места рада); средства за рад се налазе на моторним возилима;
састави јединица су усаглашени са реалним могућностима; током фазе-1 није испољено
дејство непријатеља, а у фази-2 је изражено дејство непријатеља; примењују се усвојене
норме за стандардне активности (за активности које нису до сада коришћене, усвојене су
норме на основу публикованих искустава војски других држава).
б) Реализација вежбе

Претходно донете одлуке кадетима служе као водиља у фази припреме за рад
у симулационом моделу. Јединице и средства су постављени на местима у складу са
њиховим предвиђеним ангажовањем. У контролисаним условима, када није испољено
дејство неприја-теља, сваки модел ангажовања је извршио постављени задатак. (Слика 1)

Слика 1. Изглед израђеног минског поља

За наредну проверу, врши се увођење снага непријатеља у циљу сагледавања
услова у којима се изводе дејства и на који начин такво деловање усложава извршење
додељеног задатка. Имајући у виду да се ради о новим и сложеним условима за кадете,
симулациони модели су идеални за реално сагледавање борбених услова.
Претходно заузети ставови, засновани на теоријским знањима, и формиране одлуке
о дејству и начину организовања током реализације додељеног задатка подвргавају се
провери. Овде треба указати на могућност, исказану кроз сценарио вежбе и одговарајућа
одобрења директора вежбе, измене начина деловања непријатељских јединица и ван
усвојених доктринарних начела. На оваква начин се проверавају донете одлуке са
аспекта свеукупног сагледавања оперативног окружења и предвиђања могућих дејстава
непријатеља.
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Слика 2. Дејство непријатеља на јединицу током израде минског поља

Имајући у виду да се током вежби на терену могу користити само средства која се
налазе у опреми јединица, поставља се питање како проверити одређена средства која се
не налазе у опреми властитих јединица, али се користе у опреми јединица војски других
држава? На овом примеру се још једном може сагледати предност симулационих модела.
У бази симулационог софтвера се налазе, или се могу димензионисати, средства
са потребним и одговарајућим карактеристикама за специфичне потребе. На тај начин
избегавају се ограничења у избору средстава за извршење задатака и проверу њиховог
утицаја на задатак.
У овом случају се користе средства за даљинско минирање на кратким даљинама
које наше јединице не поседују.[7] Без обзира на ту чињеницу, та средства су уврштена
у опрему (у оквиру једног од симулационих модела) јединице и проверен је њихов
потенцијал (могућности) на извршење додељеног задатка.(Слика 3.)

Слика 3. Примена нових средстава током израде минског поља
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Примена различитих модела (заснованих на одлукама кадета) омогућила је
добијање одговарајућих различитих резултата којима се може успоставити одређена
листа предности или мана појединих модела. У табели 1 су приказани остварени мерљиви
резултати.
Поређење извршено на такав начин даје јасну слику о предностима, манама и
проблемима на које треба обратити пажњу приликом доношења одлуке о ангажовању
јединице на задацима израде минских поља у току извођења борбених операција.
Табела 1. Остварене вредности модела у Центру за симулације
Индикатор

Фаза
операције

1

2

Ранг
3

1.

Број
ангажованог
људства за
израду м/п

РРед.
бр.

Модел 1

Модел 2

Модел 3

Модел 4

4

5

6

7

24

27

51

5

ранг

2

3

4

1

Ф-2
ранг

24
2

27
3

51
4

5
1

1000 ПТ
мине;

1000 ПТ мине;
1 мпл

1200 касетне
ПТ мине

Ф-1

Ф-1

2.

Потребна
средстава за
израду

ранг

4.

Број
израђених м/п

Време
потребно за
израду м/п

1

1

1000 ПТ
**

1000 ПТ
мине;

1000 ПТ мине;

мине

1 мпл***

1 мпл

1200 касетне
ПТ мине

1
1
1
/
/

1
1
1
/
/

1
1
1
/
/

1
1
1
2
1

Ф-1

10ч 10’

3ч 51’

ранг
Ф-2

4
0ч 52’

3
0ч 48’

2
1ч 13’

1
14’

/

/

/

1

3 м/в

3 м/в

6 м/в

1 м/в

2

2

3

1

3 м/в

3 м/в

6 м/в

1 м/в

2

2

3

1

2

3

4

1

ранг
Ф-1
ранг
Ф-2
ранг

Ф-1
Потребни
транспортни
капацитети

1 мпл
1

ранг

5.

1000 ПТ
мине
1

Ф-2

3.

Модели израде ПО* минских поља

ранг
Ф-2
ранг

РАНГ МОДЕЛА
* противоклопна
** противтенковске мине
*** минополагач
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5. ЗАКЉУЧАК
Планирање и извођење борбених операција на карти у кабинетском простору је
могуће извршити једино у случају када се поседује практично борбено искуство. Међутим,
са друге стране, уколико се лица кроз процес оспособљавања и обучавања не проведу
кроз одређене борбене ситуације на који начин ће стећи искуство? Реално сагледавајући
стање, није за очекивати да ће свака генерација кадета имати могућност обучавања кроз
ратна дешавања и учешће у борбеним операцијама. Истовремено, уважавајући напред
наведено, није за очекивати да је могуће добити квалитетан кадар.
У таквим савременим условима, у циљу стварања оспособљеног кадра, једино
прихватљиво решење јесте у примени симулационих софтвера. Њиховом применом
стварају се услови најприближнији реалним борбеним условима који омогућавају да
кадети сагледају: велики број различитих услова у којима се одвијају борбене операције,
њихове утицаје на планирање и извођење борбених операција, реалне могућности
средстава којима јединице располажу, редослед радњи и активности током извршавања
додељених задатака, ограничења условљена карактеристикама терена и времена, потребна
знања из различитих области, одређена ограничења која произилазе из ограничености
капацитета ресурса и нивоа економске оправданости извођења борбених операција.
Планирање и извођење обуке применом симулационог софтвера пред наставнике
поставља значајне обавезе. Осмишљавање задатка са одговарајућом ситуацијом и израда
сценарија, а кроз одређене супозиције мора бити најприближније реалној. Велика база
различитих средстава омогућава успостављање односа, између две сукобљене стране,
који може представљати различите ситуације на терену. Истовремено, избором терена,
временских услова, степена морала код играјућих јединица, степена исправности
технике могу се кадетима дочарати реални проблеми са којима се могу сусрести у
стварној ситуацији. У процесу доношења одлуке наставник треба да усмерава кадета
кроз одређене ситуације са циљем припреме за наредне супозиције.
Основна опасност примене симулационог софтвера у настави и обуци јесте
у чињеници да кадети могу мислити да се ради о обичној ратној игрици за значајним
карактеристикама и потенцијалом. Међутим, обавеза наставника је да кадетима представи
симулацију кроз чињеницу да се ради о борбеној ситуацији у којој се свака донета одлука
мери бројем људских живота који су спашени или изгубљени.
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СТАТИСТИЧКА Z-SCORE МЕРА АСОЦИЈАТИВНИХ ПРАВИЛА О
КОРИШЋЕЊУ ВЕБ САЈТОВА
Маја Димитријевић1, Зита Бошњак2
Резиме
Откривање асоцијативних правила о коришћењу веб-а налази широку примену у апликацијама
електронског пословањау циљу унапређења ефикасности коришћења веб-а. Познат је проблем генерисања
превеликог броја асоцијативних правила, међу којима је тешко издвојити стварно корисна правила. У овом
раду овај проблем се ублажава вршењем елиминације статистички очекиваних асоцијативних правила
коришћењем Z-score мере. Извршени су експерименти на стварном скупу података, при чему се анализира
учинак елиминације у односу на вредности support и confidence мере елиминисаних правила. Разматра
се коришћење нестандардних мера интересантности приликом рангирања асоцијативних правила о
коришћењу веб сајтова, које би узеле у обзир повезаност веб сајтова хиперлинк структуром.
Кључне речи: откривање асоцијативних правила, подаци о коришћењу веб сајтова, статистичка
Z-score мера

STATISTICAL Z-SCORE MEASURE APPLIED TO WEB USAGE ASSOCIATION RULES
Abstract
Discovery of association rule in web usage data has been widely applied in e-business and for increasing
the web usage efficiency. The goal of this paper is to alleviate the well known problem of generating huge numbers
of association rules, among which it becomes hard to extract truly useful rules. We eliminate statisticially expected
rules, based on their Z-score mesure. Experiments are conducted on the real life data set. The focus of the analysis
is the efficiency of the elimination considering the values of the support and confidence measures of the eliminated rules. The usage of non-standard interestingness measures for ranking the remaining association rules, which
would consider the web site hyperlink structure is discussed.
Keywords: association rule discovery, web usage data, statistical Z-score measure

1. увод
Откривање асоцијативних правила у великим базама једна је од најчешће коришћених
метода у оквиру популарне истраживачке области „Откривање знања у базама података“
(Knowledge Discovery in Databases – KDD). Према једној од дефиниција, откривање
знања у базама података је “нетривијални процес идентификовања валидних, претходно
непознатих, потенцијално корисних, кориснику разумљивих патерна у подацима” [6].
Процес откривања знања у базама података састоји се из више корака, као што је
приказано на слици 1.1. Ту се подразумева селекција података из базе података, њихово
претпроцесирање и трансформација. Потом се на тако припремљене податке примењују
методе чији је циљ откривање патерна у подацима. Овај централни, аналитички део KDD
процеса је издвојен као посебна научно-истраживачка дисциплина под називом data mining (рударење података) [10]. Последњи корак KDD процеса je евалуација откривених
патерна, при чему се неки од њих могу интерпретирати као ново знање [6].
1
2
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МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМА У
МЕНАЏМЕНТУ ПРОИЗВОДЊЕ
Иван Билић1

РЕЗИМЕ
Да би опстало на тржишту, предузеће мора да задовољи захтеве купаца с обзиром на квалитет,
цену и рок испоруке. С обзиром на повећање броја радних налога, одређивање приоритета производње
захтева примену савремених алата заснованих на вештачкој интелигенцији.
Експертни системи представљају једну од најзначајнијих области истраживања вештачке
интелигенције. Њихова снага лежи у могућности да у сваком тренутку закључивања имају на располагању
сво знање из неке области и да то знање могу за кратко време консултовати и извући неке закључке.
У раду је размотрена могућност примене експертних система у менаџменту производње. Показан је
пример експертног система који на основу одређених атрибута одређује класу приоритета радних налога.
Кључне речи: Експертни системи, менаџмент, терминирање производње

POSSIBILITIES OF APPLYING EXPERT SYSTEMS IN PRODUCTION
MANAGEMENT
	abstract
In order for a company to survive in the market, it is required to meet the customers’ requirements with
regard to quality, price and delivery time. With the increases in the number of work orders, production scheduling
now requires the usage of modern tools based on artificial intelligence.
Expert systems represent one of the most important research areas of artificial intelligence. Their power lies
in the possibility of having access to all the knowledge from some area, at any decision-making moment, and that
this knowledge can be consulted and conclusion drawn in a short time.
The paper describes the possibility of application of expert systems in the production management. It has
been shown example of an expert system that will determine the class of priority work orders based on specific
attribute.
Keywords: Expert systems, management, production scheduling

1. УВОД
Циљ сваког предузећа је обликовати такву организациону структуру која ће
омогућити стабилно пословање, оптимално искоришћење материјалних и људских
ресурса те омогућити брзо реаговање на утицаје из околине. Од предузећа се захтева
прилагодљива организациона структура која омогућава предузећу не само прилагођавање
променама, већ и учествовање у њиховом креирању, подстицању, диктирању, али и
иницирању. Дијаметрално супротан захтев овом је релативна стабилност пословања што
се омогућава кроз специјализацију и рационализацију пословања уз знатно снижавање
трошкова. Зато је задатак успоставити равнотежу између стабилности и прилагодљивости.
Да би предузеће успело опстати на тржишту од њега се захтева да задовољи
захтеве купца с обзиром на квалитет, цену и рок испоруке. Наведени критеријуми могу
1
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се остварити само уз реструктурирање постојећих предузећа, увођењем савремених
технологија, променама организационих облика и учешћем мотивисаног особља, како у
фази одлучивања тако и у фази реализације послова.
Искуства из производње показала су честа кашњења због сложених услова
производње на коју утиче велики број фактора који доводе до значајних одступања
рокова испоруке, што доводи до потребе за непланским ангажовањем додатног рада са
повећаним трошковима производње. Главни узроци оваквог одступања су [4]:
- неадекватно одређивање приоритета,
- неприлагођени модели терминирања производње.
Данас се од руководства производног предузећа тражи да у што краћем року донесе
што поузданије одлуке. Важност доношења правовремених и добрих одлука не може
произаћи из непоузданих и непотпуних података, као и неадекватних модела приоритета
и терминирања.
Свакодневно повећање броја радних налога у производњи захтева и примену
нових алата заснованих на вештачкој интелигенцији како у производном процесу тако
и при одређивању приоритета распореда технолошких операција на изради и монтажи
делова, склопова и производа.
Постоји велики број програмских пакета који су примењиви код серијске
производње, а базирани су на методама планирања ресурса и производње (Material
Planning Resources, MPR), интегрисаном управљању производњом (Manufacturing
Resource Planning, MRP) и производњи без залиха (Just In Time, JIT).
Постоји и велики број програмских пакета за појединачну производњу, односно
производњу која има карактер пројекта, који се базирају на методама и техникама
мрежног планирања.
Уочено је непостојање веза између планова за појединачну производњу и термина
израде елемената у циљу задовољења рокова из планова продаје како би се из рокова
плана пројекта аутоматски добили рокови производње и набавке материјала, рокови
израде делова и склопова.
У ту сврху развијени су различити алгоритми за одређивање приоритета, а тиме
и редоследа обављања операција у производним капацитетима који узимају у обзир
редослед пристизања и дужину трајања операције. Примери таквих правила су: према
редоследу операција, према дужини трајања, према датуму испоруке, према постотку
завршеног посла, према сличности операција, према реду чекања, случајан распоред...
Неки од ових примера укључују и примену вештачке интелигенције при решавању
проблема распореда.
Узимајући све ово у обзир, експертни системи могу бити успешно коришћени у
сврху одређивања приоритета при планирању производње.
2. ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ
Експертни системи (ЕС) представљају једну од најзначајнијих области
истраживања вештачке интелигенције. То су програми који решавају реалне проблеме
из области медицине, финансија, војне проблеме и др. који иначе захтевају људску
експертизу. При томе они резонују слично људима и то на основу знања из ограниченог
домена. Њихова снага лежи управо у могућности да у сваком тренутку закључивања имају
на располагању сво знање из неке области и да захваљујући великој брзини рачунара то
знање могу за кратко време консултовати и извући неке закључке. Они не могу решити
проблеме које ни људи нису у стању да реше.
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ЕС представљају интелигентне рачунарске програме који садрже експертско
знање то јест знање какво би имали стручњаци или стручњак (експерт) из те области. ЕС
знање смештају у базу знања која се користи преко механизама закључивања.
Разлог за примену ЕС је да знање из разних специфичних области људске делатности
постане доступније кроз примену рачунарских програма. Они не могу потпуно заменити
људе експерте, нарочито у погледу креативности, и коришћења општег знања (из обичног
живота и других области), али они имају и неке од предности над људима (људско знање
може временом да се губи нарочито ако људи оду на одмор или оду из предузећа).
ЕС представљају ефективан алат за решавање комплексних проблема који
захтевају много људског искуства, а које нормално поседују експерти из дате области.
Они су доказали своју вредност у веома различитим областима људске делатности.
ЕС су истраживани како са теоријског аспекта, тако и са становишта примене.
Истраживања у области ЕС и њихове примене су значајно напредовала у последњих
двадесетак година [6].
Приликом решавања одређених проблема, у пракси се често наилази на
специфичне, а понекад и непознате проблеме, које експерти за дату област решавају
на индиректан начин. ЕС, у таквим случајевима, следе логику и принципе одлучивања
експерата. Такође, ЕС као и човек могу да доносе вишеструке закључке, да им додељују
значајност и приоритет. ЕС имају способност резоновања и о непознатом, у мери у
којој то имају и експерти из дате области и у том смислу ЕС се значајно приближавају
људском начину рада и размишљања, што није случај код класичних општих програма.
Због тога се класични, општи програми најчешће и не примењују за решавање оваквог
типа проблема.
ЕС су настали као наставак развоја класичних програма, који се углавном заснивају
на представљању и употреби података, алгоритама, цикличних процеса, нумерички су
орјентисани, процеси су секвенцијални и није могуће добити објашњење како се дошло до
неког резултата и због чега. Насупрот њима, ЕС се заснивају на представљању и употреби
знања, хеуристици, процесима закључивања, симболички су орјентисани, процеси су
активни и могуће је добити објашњење како су дошли до одређеног резултата и због
чега. Затим, док је код класичних програмских система пожељно, често и неопходно, све
потребне податке за прорачун или анализу обезбедити пре почетка рада, ЕС, као и човек,
решавају проблеме према датој ситуацији, која се мења од случаја до случаја. Поред тога
још један важан елеменат погодности који нуде ЕС је фактор извесности (сигурности,
поузданости). Наиме, у случају рада са непознатим, или пак недовољно прецизним или
поузданим подацима, постоји могућност наставка решавања проблема, уз примену фактора
сигурности, поузданости, извесности, који се може дефинисати у различитим распонима
(зависно од ЕС и зависно од жеља и од одговора корисника). ЕС у току консултација
усмерава одгранавања у одговарајућим правцима и доводи до потребних решења. ЕС при
томе упозоравају кориснике да је добијено решење са одређеним степеном сигурности –
извесности и да га као таквог треба и узети у обзир у даљем раду.
Структура експертног система је дата на слици 1.
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База
знања
(правила)

Радна
меморија
(чињенице)

Систем
закључавања

Опција
објашњења

Опција
стицања
знања

Кориснички
интерфејс

Слика 1. Структура експертног система

База знања - садржи скуп продукционих правила, па се некад назива и
продукционом меморијом.
Систем закључивања - испитује задовољеност сваког правила, прави листу
приоритета правила и извшава правила по листи приоритета. Генерално, постоје два
типа закључивања: унапред и уназад. Закључивање унапред је резоновање од чињеница
према закључцима, а закључивање уназад је од хипотеза, дакле потенцијалних закључака
које треба доказати ка чињеницама. Неки алати подржавају закључивање унапред, а неки
уназад. Постоје и такви алати који подржавају оба вида закључивања. Избор начина
закључивања зависи од проблема. За дијагностичке проблеме су генерално подеснији
системи са закључивањем уназад, док се за прогнозирање, надгледање (мониторинг) и
контролу користи метод закључивања унапред.
Радна меморија - садржи глобалну базу чињеница.
Опција објашњења - показује кориснику начин резоновања система.
Опција стицања знања - представља аутоматизован начин стицања знања.
Аутоматско генерисање нових правила применом поступка индукције је својство неких
новијих алата за развој ЕС.
Кориснички интерфејс - је механизам помоћу кога експертни систем и корисник
међусобно “комуницирају”, може бити у облику једноставног текстуалног дисплеја, а
може бити и персонални рачунара.
Примена експертних система се може наћи у следећим областима [1]:
- управљање индустријским процесима,
- праћење рада медицинских уређаја,
- аутономно кретање возила,
- аутоматски пилоти,
- управљање сателитима,
- оперативно и тактичко управљање војном опремом,
- анализе сложених финансијских трансакција...
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За разлику од класичних програма у којима корисник задаје улазне податке које
рачунар обрађује, а затим саопштава одређене резултате до којих је дошао, не дајући
кориснику информације о начину на који се дошло до одговарајућег решења, ЕС
образлажу начин и процедуру изналажења конкретног решења. На пример, уколико је
ЕС из области медицине, студенти могу да виде који подаци и које везе између података
су биле потребне једном експерту да би поставио одговарајућу дијагнозу.
3. ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФУНКЦИЈИ МЕНАЏМЕНТА
ЕС су нашли своје, могло би се рећи значајно, место и у области менаџмента.
У већој мери су почели да се развијају почетком деведестих година прошлог века да
би данас постали незамењиви. ЕС су главна област примене вештачке интелигенције у
менаџменту. Број радова из ове области последњих година континуирано расте и постоји
тенденција да постане област менаџмента са најинтензивнијим развојем. Ефикасно се могу
применити за планирање разних пословних и маркетиншко-логистичких експеримената,
развој метода избора најповољнијих опција, предвиђање структуре пословног подухвата,
синтезу пословног подухвата и пословни инжињеринг и реинжињеринг. ЕС се посебно
и у великој мери развијају и примењују у области управљања предузећима, а посебно
се могу користити за чување и управљање знањем. Због широког опсега могућности и
комплексности поља која се односе на избор оптималних услова управљања увођење
погодног ЕС може значајно да помогне кориснику. Циљ је обезбедити такве ЕС који се
могу несметано користити у било којој врсти предузећа и у том окружењу да могу помоћи
у избору начина рада, избору опреме, оптимизацији разних параметара, избору састава
радних тимова и кадрова уопште, оптимизацији метода, анализи репродуктивности и
робустности појединих пословних поступака, тестирању итд.
Успех и ограничења сваког појединог ЕС у било којој области, а посебно у области
менаџмента, уско су повезани са могућношћу провере исправности рада ЕС (колико
се одлуке и предлози ЕС слажу са мишљењем експерата), са могућношћу поправке и
допуне ЕС у току развоја и тестирања, као и у току касније примене. Неопходно је да ЕС
задовоље потребне евалуационе критеријуме, као и да се уочени проблеми и мањкавости
могу отклонити без већих системских захвата или измене структуре података.
ЕС се у менаџменту могу користити да помажу и у решавању уско специјализованих
проблема, евалуацији и оптимизацији пословних експеримената или у решавању групе
проблема који се могу решавати применом одређених техника из разних научних области.
До сада је код нас мала пажња посвећена развоју ЕС у области менаџмента. Израда
таквог ЕС је обиман и мукотрпан посао јер захтева анализу широког опсега литературе,
са врло великим бројем могућих услова, параметара и решења. Због тога се жели истаћи
неопходност развоја и израде таквих ЕС који би били веома лако применљиви за разне
области менаџмента. Тако развијен ЕС би се веома лако могао применити како за очување
већ усвојених и проверених експертских знања тако и за решавање проблема избора
оптималних опција, у овом случају за потребе менаџмента са могућношћу примене
развијене основе ЕС и на друге научне области и дисциплине.
4. ПРИМЕР ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА
ЕС омогућава крајњем кориснику избор најповољнијег решења на основу
захтева. Омогућује праћење понашања система уз идентификацију одступања која могу
угрозити рад система, омогућујући доношење правовремених и добрих одлука са циљем
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предузимања акција у систему заснованих на тренутним догађајима и расположивим
подацима. Систем је заснован на знању. Развој система базираног на знању врло је
сложен посао са много проблема јер су експертиза, know-how, процедуре, политике и
остала пословна знања често недоступна, на пример често су сачувана у компетенцији
појединаца или су слабо документована.
Применом ЕС могуће је одређивање класе приоритета на основу дефинисаних
атрибута. Одлуке се доносе на основу атрибута које је одредио експерт, а које крајњи
корисник бира путем дијалога, прорачуна или читањем постојећих података.
Циљ је да ЕС да одговор на питање коју класу приоритета ће имати радни налог на
основу предложених атрибута, а тиме и предност у производном процесу. Вредности
приоритета добијају се на основу унапред дефинисаних правила од стране експерта и
стабла одлучивања, а сврставају се у класе. Виша класа приоритета радног налога добија
приоритет у производном процесу.
Могу бити дефинисани следећи атрибути и вредности атрибута важни за дати пример
експертног система (табела 1). Неки од атрибута су једноставнији, а неки сложенији и у
функцији су од неких других атрибута нижег нивоа.
Табела 1. Приказ атрибута
Атрибути

Вредности атрибута
• дуг
• кратак
• касни

Датум испоруке

• велика
• средња
• мала

Важност купца

Пенали
Сложеност обезбеђења ресурса
Могућност алтернативних
технолошких поступака
Фактор набавке

Фактор расположивог времена

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

високи
мали
нема
једноставно
сложено
немогуће
могуће
сложен
делимично сложен
једноставан

•
•
•
•

1
1,5
2
2,5

Датум испоруке
Уколико је датум испоруке кратак могућност неиспуњења обвеза се повећава поготово
ако је укупно технолошко време врло блиско времену до датума испоруке.
Важност купца
Важност купца зависи од остварене добити, испуњавања обвеза плаћања, учесталости
наручивања... На основу овога могућ је велики број комбинација које се уопштено могу
свести на оне дате у табели 1. Већа вредност значи и већи значај укупног приоритета па
тако и предност посматраног радног налога у односу на остале. Већа вредност додељује
се новом купцу или купцу посебне важности (остварени послови и плаћање у року),
средња вредност средњим купцима по плаћању и количини наруџбе, а најмања вредност
за мање важне и непоуздане купце.
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Пенали
Уговорени пенали зависе од неиспуњења рока испоруке и углавном се изражавају
као постотак остварене добити.
Сложеност обезбеђења ресурса
Овим фактором обухватају се могући промашаји при организовању производње.
Могућност алтернативних технолошких поступака
Овај атрибут говори нам да ли постоји могућност алтернативних односно варијантних
технолошких поступака и у којој мери.
Фактор набавке
Фактор набавке зависи од добављача и могућности набавке сировина. Може се
изразити квалитативно (немогуће, делимично могуће, могуће) или квантитативно (1, 2,
3) и додељује га технолог. Већа вредност атрибута значи тежу добављивост основног
материјала.
Фактор расположивог времена
Овај атрибут се одређује према односу укупног и расположивог времена у потребним
капацитетима за реализацију радног налога, а у функцији је расположивости капацитета,
укупно потребног времена (збир свих технолошких времена), рока испоруке, најранијег
могућег почетка рада... Изражава се квантитативно при чему мањи број представља већу
могућност неиспуњења обвеза према купцу, а самим тиме повећава вредност коначног
приоритета.
5. ЗАКЉУЧАК
Суштина интелигенције, али и могућност конструисања интелигентних машина
одувек је привлачила људе. Још су се мислиоци у старој Грчкој бавили питањима
интелигенције, знања и правилног закључивања. Вековима касније многи научници, чији
се рад заснивао на примени математичке логике, су покушавали да конструишу разне
машине, међутим тек од скоро, тачније од појаве првих рачунара, може се говорити о
интелигентним машинама.
Рачунари су се у почетку њихове примене углавном користили за извршавање
рачунских операција, али је врло брзо уочено да они могу много више, па чак и да преузму
вршење одговарајућих интелигентних операција.
Временом су се ипак постигли одређени резултати који су нашли своју разнолику
примену у пракси и тако вештачка интелигенција постаје интересантна за велики број
предузећа и научника у различитим областима. Данашњи рачунари могу веома ефектно,
ефикасно и невероватно брзо да решавају проблеме које према постојећим теоријама
спадају у домен интелигенције. У спрези са рачунарима, машине постају способне да раде
самостално ослобађајући човека од напорног рада, препуштајући му рад на пријатнијим
и креативним пословима.
Једна од одлика природне, али и вештачке интелигенције јесте способност учења,
односно обучавања. То се може врло уопштено схватити као низ експеримената на
основу којих, увидом у ситуацију, машина или човек, почиње да се понаша онако како је
пожељно у складу са наведеним примерима. Понављањем експеримента, понављањем
некаквих увида, нечега што представља узор понашања, рачунар данас може да учи и то
је све значајнија област развоја експертних система у ближој будућности.
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Анализом досадашњих решења и стања постигнутих у производним предузећима
оријентисаних на производњу закључено је да долази до кашњења при испоруци.
Проблеми са кашњењем везани су за ниску производност, ниску стандардизованост
производа, нефлексибилност процеса, технологију која се решава искуствено и према
процени потребних времена, капацитете који нису усклађени са потребама јер се потребе
стално мењају. Један од главних узрочника тог кашњења је неадекватан модел приоритета.
Као што је у раду приказано, применом експертних система могуће је доношење
прецизнијих одлука у кратком времену везано за одређиваје приоритета у производњи.

6. ЛИТЕРАТУРА
[1] Абрамовић Б. К., “Експертни систем за избор оптималног каталитичког
титриметријског поступка”, Докторска дисертација, Факултет техничких наука,
Нови Сад, 1995.
[2] Хотомски П., Системи вештачке интелигенције, Технички факултет, Зрењанин,
2003.
[3] Liao S-H., “Expert system methodologies and applications - a decade review from 1995
to 2004”, Expert Systems with Applications, 2005.
[4] Мајданџић Н., Лујић Р., Матичевић Г., Симуновић Г., Мајданџић И., Управљање
производњом, Стројарски факултет, Славонски Брод, 2001.
[5] Ристић Ж., Бошњак З., Балабан Н., Експертни системи, Савремена администрација,
Београд, 1993.
[6] Субашић П., Фази логика и неуронске мреже, Техничка књига, Београд, 1997.
[7] Тодоровић Ј., Лечић-Цветковић Д., Управљање производњом, Факултет
организационих наука, Београд, 2005.
Аутор:
Иван Билић
стручни сарадник за квалитет
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад
021/4892-521
bilic@vtsns.edu.rs
Author:
Ivan Bilić
Associate for Quality
Higher Education Technical School of Professional Studies Novi Sad, Školska 1, 21000 Novi Sad
021/4892-521
bilic@vtsns.edu.rs

46

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

АНАЛИЗА ТЕХНОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЛАСЕРСКОГ
ПОСТРОЈЕЊА NUKON ECO FIBER 1530 – 2000W
Владимир Блануша1, Милан Зељковић2, Ћурчић Радоман, Ненад Јањић1,
Бранко Милисављевић 1
РЕЗИМЕ
У раду је дат кратак опис процеса и технологије обраде ласером. Приказано је ласерско постројење
NUKON ECO FIBER 1530 – 2000W са основним техничко-технолошким карактеристикама. Приказане су
вредности технолошких параметара инсталисаног ласерског постројења. Извршена је анализа квалитета
обрађене површине различитим режимима резања. На крају су дате смернице за избор меродавних
параметара обраде ласером.
Кључне речи: Обрада ласером, ласерско постројење, технолошки параметри

ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LASER
PLANT NUKON ECO FIBER 1530 - 2000W

ABSTRACT
The paper gives a brief description of the process and laser processing technology. Shown is a laser installation NUKON FIBER ECO 1530 - 2000W with basic technical and technological characteristics. Shows the
values technological parameters of the installed laser systems. The analysis of the quality of the processed surface
of various modes of cutting. In the end, shown guidelines for the selection of respective parameters of laser processing.
Keywords: laser processing, laser installations, technological parameters

1. УВОД
Константан развој квалитетних, функционалних и економичних производа у
свим индустријским гранама, доводи до перманентног развоја читавог низа нових
материјала. Нови материјали који се користе имају специфичне особине, као што су
висока затезна чврстоћа и тврдоћа, екстремна отпорност према високим температурама,
хабању, хемијским деловањима и слично. Обрада нових материјала је класичним
конвенционалним поступцима веома тешка, економски неоправдана, па чак и немогућа у
одређеним случајевима [1]. Због тога је дошло до развоја поступака обраде који раде на
сасвим новим принципима. Обзиром да се код нових поступака обраде скидање материјала
остварује на сасвим другим принципима у односу на конвенционалне поступке обраде
резањем, то су исти добили назив неконвенционални поступци обраде.
Ласером, као једним од представника неконвенциналних поступака, могу се
успешно, тачно и економично обрађивати сви материјали који имају низак коефицијент
топлотне проводљивости и рефлексивности, без обзира на њихове механичке
карактеристике. Основна карактеристика ласерске обраде је да се скидање материјала
1
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остварује топљењем, испаравањем или сагоревањем, посредством концентрације велике
количине топлотне енергије по јединици површине. Уз то, обрада се изводи безконтактно
тако да не постоји трошење алатa.
Исконска тежња човека да светлост Сунца искористи као извор енергије за обраду
метала, до дан данас није у потпуности остварена. Због тога, што се фокусирањем сунчеве
светлости постиже највише 2,5 W/cm2, што је довољно само да се јако загреје метал.
Међутим фокусирањем ласерског зрака на врло малу површину, практично у једну тачку,
добија се концентрација енергије од 108 W/cm2, а у неким случајевима чак и 1013 W/cm2,
што је више него довољно да тренутно растопи, испари или сагори све врсте металних и
неметалних материјала.

2. ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ЛАСЕРСКОГ ЗРАКА
Теоријске основе процеса добијања ласерског зрака, тзв. стимулисане емисије,
поставио је Ајнштајн (Albert Einstein) још 1917. године у оквиру квантне механике
зрачења, али је било потребно више од 40 година да се ова идеја и практично реализује
изградњом првог ласера. Меиман (Th. Maiman) je 1960. године први конструисао
светлосни генератор и назвао га ЛАСЕР као скраћеница од ‘’Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’’ (појачање светлости стимулисано емисијом зрачења).
Ласерски зрак се добија у оптичком резонатору чија је принципијелна шема дата
на слици 1.

Слика 1. Принципијелна шема настанка ласерске светлости у оптичком резонатору

3. ЛАСЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ ECO FIBER 1530 2000 W
Ласерско постројење Eco Fiber 1530 2000W, инсталисано у погону “Металопромет”
у Кули, је новијег типа и спада у савременије ласере. Постројење се користи за сечење
металних материјала као што су: нерђајући челик, угљенични челик, бакар и алуминијум.
Ласерска постројења Eco Fiber представљају велику иновацију данашње технологије која
имају изузетну поузданост и висок квалитет. Предности ових постројења су:
•
•
•

Висока излазна снага,
Висок квалитет ласерског снопа,
Могућност малог фокусирања на већу радну удаљеност,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Преко 30% коефицијент ефикасности,
Савремени дизајн,
Компактан, чврст и лако се инсталише,
Ниски трошкови експлоатације,
Флексибилан и издржљив оптички кабел,
Висок степен искоришц́ења,
Животни век диоде преко 100.000 сати,
Минимални услови за хлађење.

На слици 2 је приказано ласерског постројења Eco-Fiber 1530-2000W.

Слика 2. Ласерско постројење Eco Fiber 1530 – 2000W

Основне техничке карактеристике Eco Fiber ласерског постројења:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Висина радног стола: 820 mm
Максимално померање у правцу X осе: 1530 mm
Максимално померање у правцу Y осе: 3030 mm
Максимално померање у правцу Z осе: 200 mm
Максимална брзина у правцу X осе: 105 m/min
Максимална брзина у правцу Y осе: 105 m/min
Максимална брзина у правцу Z осе: 24 m/min
Тачност система: ± 0.05 mm
Максимална дозвољена тежина радног предмета: 1000 kg
Тип ласера: Nd, YAG
Снага извора: 2000 W
Потрошња струје: 16 kW
Таласна дужина активне материје: 10,6 µm
Врсте помоћног гаса: Кисеоник (10 Bara), Азот (30 Bara), Ваздух (30
Bara)
Потрошња гаса: 10 l/čas
Дужина постројења: 5682 mm
Ширина постројења: 5992 mm
Висина постројења: 2205 mm
Укупна маса постројења: 10 000 kg
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На слици 3 су приказане препоручене врсте и дебљине материјала за резање.

Слика 3. Максималне дебљине материјала које ласер може да пробије
и врста помоћног гаса током обраде

4. ТЕХНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛАСЕРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
ECO FIBER 1530 – 2000W
Основни технолошки параметри ласерског процеса су производност, тачност и
квалитет обрађене површине. Максимална производност за тражени квалитет постиже се
аутоматски, избором технолошких параметара процеса обраде ласером из базе података
инсталисане у управљачкој јединици система. Избор параметара обраде се генерише
за изабрани материјал обратка, дату дебљину материјала и жељени квалитет обрађене
површине. Произвођач опреме дефинише три могућа квалитета површине, тј. низак,
средњи и висок квалитет. Изглед наведених квалитета је дат на слици 4.

Слика 4. Класификација квалитета обрађене површине који се може остварити на ласерском
постројењу

При обради ласером подешава се велики број параметара. Оптималан избор
параметара обраде треба аутоматски да се изабере из интегрисане базе података. На слици
5 приказана је зависност брзине резања од дебљине материјала.
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Слика 5. Зависност брзине резања од дебљине материјала при ниском, средњем и високом
квалитету обрађене површине

Промена фреквенције у зависности од дебљине материјала за различите типове
материјала приказана је на слици 6.

Слика 6. Утицај фреквенције на дебљину материјала који се обрађује
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Утицај дебљине материјала на пречник дизне за различите типове материјала
приказан је на слици 7.

Слика 7. Избор пречника дизне у зависности од дебљине и врсте материјала

5. ЗАКЉУЧАК
На основу спроведених разматрања и систематизације технолошких параметара
могу се уочити следећа позитивна својства примене ласерског постројења Eco Fiber 1530
2000W:
• Ласерско постројење има висок ниво аутоматизације и самим тим олакшава се
процес обраде, а улога послужиоца је сведена само на постављање и скидање
радног предмета са стола,
• Широка могућност примене постројења за обраду различитих врста материјала
(ограничених дебљина материјала),
• Широка могућност примене постројења за различите производне операције (сечење, бушење, гравирање и сл.),
• Једноставан технолошки поступак израде дела,
• Аутоматска израда управљачких информација на основу CAD/CAM програмских
пакета,
• Аутоматски избор параметара режима обраде из интегрисане базе података,
• Једноставно одржавање, са периодичним визуелним прегледима и редовним
прегледом машине једном у току године.
Поред позитивних својстава примене ласерског постројења Eco Fiber 1530 2000W
постоје и одређени недостаци. Поједини материјали се веома тешко обрађују због
високог степена рефлексије ласерског зрака (бакар, злато и сребро). Због великог броја
параметара и њихове међузависности изабрани параметри обраде нису увек оптимални.
Често је потребна накнадна обрада оштрих ивица због изражених трагова резања или
присуства угљенисаних делова и оксидног слоја. Ограничена дебљина материјала који
се може обрађивати на машини због мање снаге машине. Машине данашње генерације
имају знатно већу снагу па конкретно ласерско постројење има ограничења у примени.
Ласерска постројења су веома сложене инсталације што резултира њиховом високом
ценом набавке и експлоатације.
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АНАЛИЗА СТАТИЧКОГ ПОНАШАЊА ОСОВИНСКОГ СКЛОПА
ТОЧКА ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ ПРИМЕНОМ AUTODESK INVENTOR-A
Владимир Блануша1, Милан Зељковић2, Бранко Милисављевић 1, Ненад Јањић 1
РЕЗИМЕ
У раду су презентовани резултати предикције статичког понашања осовинског склопа вучених
возила на железници применом савременог CAD/CAE програмског система. Разматран је само случај
радијалног оптерећења по једној осовини од 22,5 тона, које се јавља при праволинијском кретању
воза. Приказани су резултати померања карактеристичних тачака у радијалном правцу као и напони на
осовинском склопу услед радијалног оптерећења.
Кључне речи: железнички саобраћај, осовински склоп вучених возила на железници, статичко
понашање, Autodesk Inventor

STATIC ANALYSIS BEHAVIOR AXLE ASSEMBLY TOWED VEHICLES
ON RAIL USING AUTODESK INVENTOR
ABSTRACT
The paper presents the results of prediction of static behavior of the axle assembly of the vehicle towed
to the rail by using modern CAD / CAE system programming. We considered only the case of radial load per axle
of 22.5 tonnes, which occurs in the a straight line train movement. The results of displacements of characteristic
points in the radial direction and stresses in axle assembly due to the radial load.
Keywords: rail traffic, axle assembly towed vehicles on rail, static behavior, Autodesk Inventor

1. УВОД
Железнички саобраћај представља један од најстаријих типова транспорта и
данас заузима друго место по обиму превоза терета после морског саобраћаја и путника
после друмског саобраћаја. Његова најважнија функција јесте превоз индустријских и
пољопривредних средстава, дрвне грађе, руде и полупроизвода хемијске индустрије на
великим растојањима итд.
Иако у поређењу са другим видовима транспорта железница има низ предности
у погледу економске исплативости (мања потрошња енергије и посебно еколошка
одрживост, могућност превоза различитих врста роба), неефикасности створене
железничком регулативом поставиле су ограничења индустрији која су онемогућила
ефикасну тржишну утакмицу. Застоји у иновацијама технологије железничког саобраћаја
и неадекватан одговор на значајан пораст количина роба малих паковања, уз смањење
роба погодних за превоз железницом (као што су руде, угаљ, ...), су примарно објашњење
због чега је смањен железнички транспорт. Европска унија данас железницу третира као
1
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превозника будућности и настоји да у европским размерама реафирмише железнички
транспорт, са захтевом конкурентног, сигурног и квалитетног превоза свих врста роба.
Остварење ових циљева поред осталог налаже изградњу савремених вагона прилагођених
тржишним изазовима, специфичним технолошким захтевима и системима који омогућују
брзо обављање утоварних/истоварних операција [1].
Осовински склоп точка вучних и вучених возила представља један од виталних
склопова због чињенице да носи и преноси комплетна оптерећења на шину.
Трошење виталних и функционалних делова техничких система за железницу као
што су вучена и вучна возила, у експлоатацији је убрзано, углавном, због неадекватног
одржавања, скривених грешака код израде, преоптерећења при експлоатацији итд.
Због тога, се последњих година пружа одређена предност у “лечењу” виталних делова
ових система у односу на замену са новим, тамо где је то технолошки изводљиво и са
становишта експлоатације поуздано. Од самог постојања једноделног (моноблок) точка,
квалитета материјала ER7 као једног од основних виталних делова вученог возила па
до данас, ништа значајно није се променило у технолошком процесу одржавања при
експлоатацији. Најчешће се одржавање једноделног точка квалитета ER7 у експлоатцији
врши профилисањем површине котрљања и формирање новог профила. Овај технолошки
поступак је скуп, и често недовољно економичан начин одржавања једноделних точкова,
где се просечно 50 kg квалитетног челичног материјала претвара у струготину, и изводљив
је релативно мали број пута. Процењује се да од укупног нежељеног трошења (хабања)
материјала једноделног точка квалитета ER7 при експлоатацији на абразију контакта точакшина отпада 60%, трошење контактом точак-кочиона папуча 30%, високотемпературно
трошење 6%, корозију 1%, и остали видови трошења око 3%. Ови показатељи указују
да је нужно изналажење рационалнијег технолошког решења одржавања једноделних
точкова квалитета материјала ER 7, уз условно продужење века експлоатације, који ће
између осталог постићи запажено побољшање мехничких карактеристика отпорних на
динамичка, статичка и комбинована оптерећења при експлоатацији [13].
Мохан [8] је применом метода коначних елемената извршио предикцију топлотног
и статичког понашања точка вучених возила за железницу. Вредност температуре на
бандажу точка износила је 70 [°C]. Статичком анализом одређене су вредности Von
Mises- ових напона у зависности од деформација изазваних статичким оптерећењем.
Максимална деформација је на бандажу точка и износи 0,2196 [mm], а максимални напон
на точку 46,34 [N/mm2]. У раду је анализа статичког понашања точка извршена само за
точак без осталих виталних делова овог склопа (лежајева и осовине). Интеграцијијом
топлотног и статичког понашања на једном моделу одређене су вредности померања и
напона на точку. Максимално померање на бандажу точка је 1,084 [mm] а максимални
напон на точкука је 148,98 [N/mm2].
2. ОСОВИНСКИ СКЛОП ТОЧКА
Осовински склоп точка вучених возила на железници могуће је улежиштити
различитим типовима лежаја (цилндрично ваљкасти, буричасти и конично ваљкасти).
Улежиштење склопа точка вучених возила извршено је са цилиндрично ваљкастим
лежајевима (ознака лежаја NJ 324 EC.M1C4 VA301) [2]. На слици 1 приказан је осовински
склоп точка као и детаљи лежаја монтираних на осовину.
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Слика 1. Изглед склопа точка са детаљима лежаја

3. МОДЕЛОВАЊЕ СТАТИЧКОГ ПОНАШАЊА
На слици 2 приказан је модел осовинског склопа точка вучених возила на железници
моделованог применом програмског система Autodesk Inventor Profesional 2017.

Слика 2. Изглед модела осовинског склопа

Подешавање координатног система, избор контактних парова (2 контактна пара),
дефинисање ограничења и оптерећења, избор типа и величине коначног елемента (SOLID 87) урађено је у оквиру препроцесирања.
На слилици 3 је приказан дискретизован модел осовинског склопа точка.
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Слика 3. Изглед дискретизованог модела осовинског склопа

Коначни елемент је типа тетраедра, а склоп је дискретизован мрежом од 21519
елемената и 37217 чворова.
Осовинско оптерећење по једној осовини износи 22,5 [t], што је пропорционално
оптерећењу у радијалном правцу од 220725 [N] и ово оптерећење се јавља и при
праволинијском кретању воза. Тежина терета се израчунава на основу следећег обрасца:
G=m·g

[N]

При чему је:
m- маса терета (22500 kg),
g- гравитациона константа (9,81 m·s-2).
Оптерећење по једном рукавцу израчунава се као:
G1= [N]
При чему је:
n- број рукаваца на осовини.
При кретању воза у кривини делује и аксијално и радијално оптерећење. У овом
раду је разматран само случај праволинијског кретања.
Након израчунавања оптерећења потребно је у рачунарски модел унети величине
оптерећења, као и ограничења. Оптерећења са платформе вагона се преносе на рукавце
осовине. На слици 4 се виде површине на коју делују оптерећења, као и правац и смер
дејства. Ограничења померања дефинисана су на бандажу точка (ограничено померање у
правцу све три осе X=0, Y=0 i Z=0).

Слика 4. Радијално оптерећење на рукавцу осовине
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У раду није разматран утицај Херцове теорије контакта од које зависи површина
контакта између бандажа точка и чела шине, као и између бандажа точка и бочне ивице
шине.
4. РЕЗУЛТАТИ
У раду је анализирано дејство радијалног оптерећења које се јавља при
праволинијском кретању воза за случај превоза максималног терета (220725 [N] по
осовини).
Вредност деформација при радијалном оптерећење зависи од масе терета и
повећањем масе повећавју се деформације осовинског склопа точка.
Карактеристичне тачке Т1, Т2 i Т3 за које се разматрају померања дефинисане су на
склопу точка приказаном на слици 5. Померања у правцима Z i Y осе се неће разматрати
код радијалног оптерећења.

Слика 5. Померања карактеристичних тачака у правцу X осе

За максимално дозвољено оптерећење склопа точка вредност померања у
карактеристичним тачкама у правцу X осе приказана су у табели 1. Треба имати у виду
да су предзнаци приказаних померања последица померања карактеристичних тачака у
правцу или супротно од осе X. Правац померања карактеристичних тачака види се на
слици 5. На основу претходног произилази да смер померања тачке Т1 одговара смеру осе
X, смер померања тачке Т2 супротан је од смера осе X, док се тачка Т3 не помера јер је на
бандажу дефинисано ограничење померања.
Табела 1. Померања у карактеристичним тачкама
Кар. тачке
Померања [µm]

Т1

Т2

Т3

-470

388

0

Графички приказ вредности Von Mises’s- ових напона на осовинском склопу точка
при радијалном оптерећењу приказан је на слици 6.
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Слика 6. Вредности Von Mises’s- ових напона

5. ЗАКЉУЧАК
У раду су приказани резултати статичког понашања осовинског склопа вучених
возила на железници при дејству радијалног оптерећења. Такође, рад представља покушај да
се изврши рачунарско моделовање статичког понашања применом CAD/CAE програмског
система. Рачунарским моделовањем одређена су померања у карактеристичним тачкама
осовинског склопа. На основу резултата добијених рачунарским моделовањем, као и
резултата других аутора може се закључити да представљени модел даје резултате који
имају мања одступања у односу резултате представљене у другим радовима. Одступања
су повезана са CAD моделом (елементима који чине осовински склоп) који је анализиран,
у радовима других истраживача анализирано је статичко понашање точка а не осовинског
склопа.
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INFORMATIZED MONITORING OF THE GRADUATES’ INSERTION
IN THE LABOR MARKET
Florin Bodin1, Dumitru Mnerie1, Vasile Nagy1, Oana Bianca Oprea2

ABSTRACT
For each university the degree of insertion of graduates in the labor market is a very important performance indicator. This paper presents a concrete way to monitor this indicator, based on the POLITEHNICA University Timisoara experience. To consult the graduates were constituted three bodies. For the study was applied
to graduates a questionnaire specialized, and for database management, have used various informatics tools. This
management system presented can be extended to other universities.
Keywords: employability, management, monitoring, graduates, labor market.

1. INTRODUCTION
Any higher education institution must be interested about the career of their graduates,
both to know about the using of the knowledge transmitted by teachings and to find some gaps
in curricula. Thus, knowing the process of the graduates entering in the labor market and the
characteristics and the determinants of this process, became a priority for the European Union,
both in formulating employment policies, and those educational. „The European Commission
(EC) has placed universities at the heart of Europe’s so-called knowledge triangle of research,
education and innovation, which are seen as the key drivers of a knowledge-based society [1],
[4]. Also, is known that the future studies should exceed the limits of quantitative methods
probing practical experiences of those involved in the search for a job [1], [5]. The education
is faced with demands in many areas, ranging from knowledge in the traditional disciplines,
interdisciplinary knowledge, as well as the 21st century skills, and meeting these demands takes
time [4]. To get a clearer image of young people’s transition from school to work, the degree of
concordance between supply and demand existing at one point in the labor market, it is an imperative for any “supplier” of manpower highly qualified, a continuous evaluation of the degree
of employability of graduates in the labor market based on key information on the effectiveness
of education [2].
In modern society, the education plays an important role in shaping the individual. So,
in order to properly assess the needs of the system and the human resource s capacity to adapt
to these needs [5]. The University has a responsibility to complete the theoretical education and
training of the individual, without wearing, however, the responsibility for his success in the
future and the actions undertaken [3].
This paper presents an approach of the monitoring management of the labor market
insertion of the university graduates from technical education using ICT tools. As a case
study, are presented the concerns and experience of POLITEHNICA University (Romania) in
researching these issues.

1
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2
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2. METHODS
For the research of the developments graduates’ insertion in the labor market, were
used several forms and means of communication with graduates during the professional career
and the consulting of the firms and beneficiary institutions. For greater efficiency, it was used
computers and the Internet. It was necessary for the establishment of a database of graduates,
including containing the email addresses. Researches were conducted among graduates, especially through questionnaires completed. They were chosen the ways of storing information to
enable processing of all results using information technology.

3. EXPERIENCE OF POLITEHNICA UNIVERSITY TIMISOARA
In the 96 years from POLITEHNICA University of Timisoara graduated 123.040 engineers. To apply an advanced monitoring management of the situation of graduates in their
careers, the university staff founded:
- Association of the former students and employees of the POLITEHNICA Timisoara
- Counseling center and guidance in career
- Director board of the POLITEHNICA University Timisoara. This committee is composed of leading representatives of civil society and economic environment, meeting around
the executive governing bodies of the University, both to enable direct consultations and to help
the educational institution development that prepares true specialists for market work. In Romania the establishment of an advisory body of the university is stipulated both in the National
Education Law no.1 / 2011 and POLITEHNICA University Charter approved in 2011 [6].
Counseling Center and Guidance in career initiated a study on employability of graduates of POLITEHNICA University, with the main aim to find ways most appropriate to increase
the employment rate of university graduates in the field in which they studied [7].
The study objectives are:
 Preparation of a statistic on the employment of university graduates.
 Identify the fields/specializations with deficit in the engaging of the university graduates
in the labor market
 Identify of some measures regarding the poor engagement on labor market for the graduates of some of the specialties offered by the POLITEHNICA University Timisoara
The deployment mode begin with the action made each year, the Center of Information and students counselling - Office of the intermediation of the relations between UPT with
societal, (within POLITEHNICA University of Timisoara), applied a questionnaire to graduates
through which is seeking more information related to their insertion in the labor market, vocational guidance graduates usefulness of study programs and alumni feedback.
This questionnaire aims to identify three categories of information:
 information on companies/institutions where the graduated have committed (occupation, position and employer)
 information regarding the engaging on labor market (if the graduate works, whether
working in the field, whether working in the specialization faculty has prepared him if
the knowledge gained in college were enough for the graduate or how used these)
 information on the intention to continue graduate studies (next cycle)
 feedback offered by graduates, indicating two directions response (answering questions
and adding other comments / explanations), both to improve the educational process
and the curriculum.
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These questionnaires are distributed to graduates of the bachelor’s or the master degrees, after about a year of graduation. The questionnaires are completed on the spot and are
taught by graduates to the university delegates. Graduates who complete the questionnaire have
the right to maintain their identity anonymous.
Further questionnaires are sorted by areas / specializations and information are centralized under the categories mentioned above.
The resulting situation is analyzed, interpreted and then sent to management in assessing the
university or of any corrective measures where necessary.
But some time is possible to find a lot of problems encountered:
• Some graduates do not want to complete these questionnaires
• some graduates are completed the questionnaire in superficial mode
• the insincerity of some respondents
For this research used the follow resources:
•

HR:

•

 2 people in charge of the questioning of the graduates
 2 people who work for the centralizing of polls
 One qualified person analyses the centralized results and submit them to the
university management
Material resources:
 questionnaires
 ITC systems
 printer
 database

4. RESULTS AND DISCUSSIONS
Data collected were instantly processed with the introduction of data. By the collected
data can be observed the success of the method applied. In Table 1 is shown the increasing of
the graduate’s consultation method efficiency. Thus, if in 2011 are responded to only 56.42%
of graduates, this summer, when they came to raise their diplomas, are answered 84.29% of
graduates who completed the questionnaires, the majority of those were present at the ceremony,
adding around 200 graduates who requested the delivery of diplomas in other day than that
stated.
Table 1. Situation of the number respondents’ evolution to the questionnaire launched
2011

2012

2013

2014

2015

Graduates no.

3240

2991

2895

2757

2521

Respondents no.

1828

1949

2031

2118

2125

%

56.42

65..6

70,15

76.82

84.29

In Table 2 is shown the increasing of the number employees’ evolution versus respondents’
number. It can observe the increasing of the percentage from 73.85% (2011) to 95.43 % (20150.
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Table 2. Situation of the number employees’ evolution vs. respondents’ number
2011

2012

2013

2014

2015

Respondents No.

1828

1949

2031

2118

2125

Employees

1350

1652

1688

1909

2028

%

73.85

82.97

83.11

90.13%

95.43%

In the graph it shown in Figure 1, can see a significant growth of the number of graduates who have held a job in the first year of activity. In the five years analyzed, the number
of employed graduates increase by over 20%, and in this year have not hired yet, only 4.57%,
notably due to illness or family reasons.

Figure 1. Situation of the number employees’ evolution in the field of study vs. respondents’ number

A positive development is the situation of the graduates who were employed, and who
holding jobs in the field they studied. From Figure 2, there is an increase in the percentage from
56.37% in 2011 to 84.42% in 2015. A percentage close to 100% was achieved by graduates of
the faculty of computers and automation.

Figure 2. Situation of the number employees’ evolution in the field of study vs. respondents’ number
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This was even more visible on the analysis of the graduates working even in the specialization of study. 69.87% was the percentage of respondents who represented the graduates
skilled in the art, certainly reflects this option in the first year of just 50.21% of the graduates of
the academic year 2014/2015.
After the analysis performed by the university staff, the conclusions are transmitted
to the Faculty / Directorate General of Quality Assurance in the UPT, for taking the necessary
measures to correct that situation.
This information are particularly important for reconsideration of the study programs
and link them to the needs of the labor market.
This information is entered into a centralized database and can then be used for different needs, as for example:
 Establishment of the fluctuation of graduates’ insertion in the labor market
 Establishment of the labor market needs specialists
 Evaluations / accreditations
 for different statements requested by the Ministry of Education statistics
 Own database of the Office of the intermediation of the relations between UPT
with societal environment,
 Details required programs, projects financing etc.

5. CONCLUSIONS
The percentage increases are due to the increased efficiency of monitoring graduates’
insertion in the labor market and economic development of the Banat region in recent years.
Values are influenced also by the migration of graduates, still significant, external labor market,
where there are yet some problems of the studies recognition and the equivalence of these.
The increasing interest of the POLITEHNICA University leadership for improving
the management of monitoring labor market insertion of their students, determines the setting
of important measures, especially related to ICT tools that will be available in the future for
achieving this.
Acknowledgements:
This paper contains results of studies realized in the frame of the doctoral study of PhD
student Florin Bodin with title “ Analysis of the relationship between product quality and
technological process vs. engineering training processes, by studying the dynamic relationship
multidimensional: university - business environment.”
6. REFERENCES
[1]

[2]
[3]

Beck, U., Risk Society. Towards a New Modernity, London, Sage Publications, 1992
Eurydice Report, Modernisation of Higher Education in Europe, Access Retention and
Employability, 2014
Fleaca E., Marin, A., Fleaca, B., The Challenges of Romanian Higher Education – A
Review on the Key Enables for Modernization, 9th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG 2015, pp. 1121-1128, Targu-Mures, Romania,
8-9 Oct. 2015
65

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

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

Humburg, M., Rolf van der Velden, Annelore Verhagen, - Final report The Employability of Higher Education Graduates:The Employers’ Perspective, European Comission,
October 2013
Spatarelu, E-M., (2015), Graduates insertion on pre-secondary education labour market, Journal Plus Education, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151, Vol.XII
(2015), No. 1., pp.253-274
* * * www.upt.ro - last consultation 2016
* * * www.ccoc.upt.ro - last consultation 2016

66

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

Тренинг запослених као важан сегмент безбедности
информација
Ксенија Богдановић1, Изток Суша2

резиме
Безбедност информација представља незаобилазан део пословања сваког савременог предузећа,
која улажу знатне ресурсе у своју безбедност како би омогућили несметано функционисање и развој
пословања. Опасности којима су изложене су бројне и веома честе. Коришћење најразличитијих софтвера
за рану детекцију или реакцију на нападе који за последицу могу изазвати прекид процеса је нешто
што се подразумева. Међутим, примена софтвера или других техничких решења у циљу заштите није
довољна. Најслабија карика читавог система заштите података и даље је човек, односно запослени. Циљ
овог истраживања је анализа стања безбедносне културе међу запосленим, као и утицај тренинга на
проширивање знања запослених о заштити информација и подизања свести о потреби примене стечених
знања у свакодневном раду. У истраживању је примењена метода експеримента са две групе од по 20
запослених, који свакодневно у свом раду искључиво користе рачунаре. У формирање група уважавани
су критеријуми као што су образовање, радно искуство, пол, позиција итд. Са експерименталном групом
реализован је тренинг из области заштите информација и информационих система и анализиран је његов
учинак применом теста знања. Такође, формирана је и контролна група која није прошла тренинг и која
је такође подвргнута тесту аспекта познавања заштите информација. Резултати обе групе подвргнути
су статистичким тестовима (т-тест) и јасно указују да тренинг запослених битно утиче на повећање
безбености информационих система, али и на ниво безбедносне културе уопште. Поред тога рад настоји и
да укаже на све предности и активности у вези са имплементацијом тренинга који би се могли предузети
како би се подигао ниво безбедности у организацијама.
Кључне речи: безбедносна култура, безбедност информација, тренинг, обука запослених.

Training of employees as an important segment of information security
Abstract
Information security is an integral part of modern operating companies, which are investing significant
resources into its security in order to enable the smooth functioning and business development. Dangers to which
they are exposed, are numerous and very frequent. Due to the attacks that cause process interruption, using various
software for early detection and response to these attacks is inevitable by all means. However, the utilization of
software or other technical solutions for protection is not sufficient. The weakest point in the whole system of data
protection continues to be a man, or employees. The aim of this study is to analyze the condition of safety culture
among employees, as well as the impact of training on broadening employees’ knowledge about the protection of
information and raising awareness of applying acquired knowledge in their everyday work. The research method
consists of experiments with two groups of 20 employees, who exclusively use computers in their work on a daily
basis. When forming the groups, the following criteria are taken into consideration: education, work experience,
gender, position, etc. The first experimental group completed training in the field of information protection and
information systems, and their knowledge is tested and analyzed afterwards. The second group which was control
group, did not attend the training, but was also subjected to the test of knowledge from aspects of information
protection. The results of both groups were analyzed statistically (by t-test) and clearly indicate that training of employees significantly influences the increase of information security, but also increases the level of safety culture
in general. In addition, the work seeks to point out the advantages and activities related to the implementation of
training that could be taken to raise the level of security in organizations.
Keywords: safety culture, information security, training, staff training
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1. Увод
Данашњи корпоративни свет у великој мери зависи од информација. Често
правовремене информације омогућују компанијама да стекну предност на тржишту у
односу на своје конкуренте. Савремени тренд се огледа и у чињеници да компаније за
кратко време генеришу велике количине података како из унутрашњих извора, тако и
из спољашњег окружења. Анализом података компаније долазе до информација које им
помажу у доношењу адекватних пословних одлука. Како би ефикасно реализовале ове
анализе компаније се ослањају на информационе системе у којима складиште, обрађују и
анализирају податке. Информациони системи су изложени најразличитијим опасностима
које се могу огледати у оштећењу податка па све до њиховог уништења. Овакве и
сличне последице по информационе системе компанијама наносе велику штету чиме
их често доводе и до прекида основних процеса којима се баве. Рад настоји да утврди
да ли тренинг запослених (стечена знања) по овим питањима има утицаја на повећање
безбедности информација у пракси. У том циљу је спроведено истраживање којим смо
желели да утврдимо како знање запослених утиче на безбедност информационих система.
Претходна истраживања која се односе на знање запослених показују да оно има утицаја
на заштиту информација. Тако је спроведен упитник од стране „Global Financial Service
Industry“ у коме је утврђено да 86% грешака у раду информационих система настаје услед
људске грешке изазване незнањем или непажњом, док је само 4% настало услед напада
из спољњег окружења [1]. Из претходног се јасно може видети да незнање запослених
може имати погубан утицај по безбедност компаније.
Циљ овог рада, које је спроведено крајем 2016.године, је да се ово поље
детаљније истражи и управо коришћењем дидактичког експеримента настојали смо да
измеримо утицај тренинга на повећање знања запослених о безбедности информација.
Уз уважавање свих других метода и алата у заштити безбедности информација рад се
бави само тренингом као фактором који пре свега утиче на запослене који се и најчешће
јављају као носиоци угрожавања.
2. Метод
За основни метод у раду изабран је експеримент и то варијанта експеримента са
паралелним групама [2]. Прва група је група која је прошла тренинг. У овом случају
кроз једнократну обуку у трајању од 2 наставна часа. Такође је формирана и друга група
која је представљала контролну групу. Друга група није прошла тренинг и служила је за
упоређивање резултата. Као хипотеза у раду постављена je тврдња да тренинг има утицај
на знање запослених о безбедности информација. Тренинг је организован и реализован
уз уважавање савремене методике и дидактике. Предавач на тренингу била је особа
која се бави питањима безбедности информација и информационих система са радним
искуством од преко 5 година.
За упоређивање стеченог знања након тренинга коришћен је тест знања (низ
задатака објективног типа). Питања су била састављена на основу реалних опасности
и појава којима су запослени изложени у свакодневном раду. Свако питања је бодовано
једним поеном, тако да је укупан број поена, које је испитаник могао да стекне, 15 поена.
Исти тест је радила и контролна група.
Тест је реализован три дана након спровођења тренинга. Време решавања теста
било је 30 минута и било је исто за обе групе.
Узорак представља 40 особа запослених у компанији које се бави пружањем услуга
у области информационо-комуникационих технологија. Како би се доследно испоштовала
процедура експеримента било је потребно формирати две групе и извршити њихово
уједначавање. Уједначавање је извршено на основу социо-демографских карактеристика
које могу имати утицаја на решавање теста и знања из области безбедности информација.
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Уједначавање је извршено у односу на: пол, старост, ниво образовања, област образовања
и радно искуство (Табеле од 1 - 5). На тај начин су формиране две групе, експериментална
и контролна група са по 20 испитаника.

Подаци су обрађивани у софтверским пакетима MS Excel 2010 и Минитаб.
Добијени резултати са теста за обе групе су подвргнути утврђивању статистичке
значајности разлика применом т-теста.
3. Резултати
Добијени резултати представљени су табеларно и графички. Табела 6 представља
појединачне резултате свих испитаника са бројем остварених поена.
Табела 6. приказује списак учесника обе групе са бројем поена
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eksperimentalna
12.5
13
14
14.5
12.5
13
15
13
12.5
11.5
14
15
14.5
13.5
13.5
12.5
14.5
14.5
13
13.5
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Kontrolan grupa
8.5
10.5
8
9.5
9.5
8
11
9
8
9.5
11
8.5
7.5
12
9
8
7
11.5
9
9
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Груба анализа података из табеле показује да је експериментална група остварила
делако боље резултате. Код ове групе најнижи број бодова је 11, док је велики број
испитаника груписан у распону од 12.5 поена до максималних 15 поена. Група која није
прошла тренинг има распон бодова од 5 до 12 бодова. На основу резултата се може видети
да је код прве групе далеко већа хомогеност него у групи која није прошла тренинг.
У табели 7 приказана је просечна оцена на тесту по групама, као и стандардна
девијација обе групе.
Табела 7. дескриптивна статистика резултата теста
Групе
Експериметална група
Контролна група

N
20
20

Просечна оцена
13.5
9.21

ст.девијација
1
1.42

ст.грешка
0.23
0.33

Стандардна девијација је приказана како би се стекао утисак о хомогености групе.
Односно, како би се стекао утисак о утицају тренинга на знање запослених.
Из табеле се јасно види да експериментална група има већу просечну оцену.
Експериментална група је остварила у просеку 13.5 поена, док је контролна група
остварила свега 9.21, а разлика у средњој вредности износи 4.3 поена. Такође се види да
је стандардна девијација код експериментлане групе нижа што говори да је одступање
у резултатима теста унутар ове групе далеко мање. Контролна група показује далеко
већу дисперзију у добијеним поенима и самим тим се стиче утисак да на ову групу и
њено незнање утиче велики број различитих фактора. Из овога можемо закључити да
је експериментална група хомогенија, као и да тренинг, као контролисани фактор, има
битан утицај на знање запослених.
Како би прецизније утврдили утицај тренинга на знање спроведен је т-тест. На
графикону (Графикон 1) су приказани резултати експерименталне и контролне групе који
су подвргнути т-тесту. Кроз графикон се јасније може видети однос две групе.
Individual Value Plot of Employees - training, Employess - without training
15
14
13

Data

12
11
10
9
8
7
6
Employees - training

Employess - without training

Графикон 1. приказ резултата две групе и њиховог односа
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Да би се утврдило да ли је разлика од 4.3 поена у аритметичким срединама статистчки
значајна и на ком нивоу значајности, добијени подаци подвргнути су т-тесту при чему
је коришћен статистички пакет Минитаб. Вредност добијеног т-теста је 10.78 на нивоу
значајности од p = 0.00 и са бројем степни слободе од 32. Несумњиво да добијени подаци
указују да је добијена разлика од 4.3 поена статистички значајна и да тренинг као фактор
има битног утицаја на знање о безбедности информација.
4. Дискусија
Један од најзначајнијих ресурса сваке организације је човек, односно запослени.
Он као такав обавља одређене задатке са различитим нивоом одговорности и додељеним
привилегијама. Многа истраживања показују да запослени представља узрок највећег
дела проблема који су у вези са безбедношћу информација. Разлика је у томе да ли долази
изнутра као запослени или споља као лице које напада компанију како би стекао неку
имовинску корист или нанео штету. Такође, разлика се може направити и у томе да ли је
напад извршен из нехата или са намером.
Једно од истраживања је утврдило да највећи узрок уништења или губљења
података настаје услед људске грешке. Графикон 2 показује дистрибуцију узрока губљења,
уништења или оштећења података [3].

Графикон 2. узрок оштећења, губљења или уништења података

Резултати ескперименталног истраживања, које је спроведено крајем 2016. године,
су показали да се на знање запослених о безбедност информација може утицати путем
тренинга. Истраживање предсваљено у овом раду у складу је са истраживањима која су и
до сада спроведена. Тренинг подиже знање запослених на одређену тему чиме омогућава
први корак у борби против опасности по безбедност информација, а то је могућност да
се они препознају. Наравно, тренинг мора бити тако конципиран да оспособи запослене
да реагују на одређене појавне облике опасности. Тренинг би требало организовати у
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складу са потребама и околностима у којима компаније функционишу уз уважавање
савремених наставних метода. Важно је рећи да рад не нуди решења у организацији и
реализацији тренинга. Рад настоји да укаже на значај и неопходност постојања тренинга
као елемента безбедности информација и информационих система. Група која је прошла
тренинг показала је далеко веће знања од групе која није прошла тренинг. Са великом
сигурношћу можемо претпоставити да особе које прођу тренинг имају знање које им
је потребно да препознају опасности и да се према њиме носе на одговарајући начин.
Са друге стране, особе које нису прошле тренинг не можемо знати како ће да реагују.
Резултати теста указју на то да особе не само да неће знати да реагују на опасности, већ
неће знати ни да их препознају.
•
•
•
•

Колика је неопходност тренинга показује и следеће истраживање [4]:
Један од пет запослених (21%) дозвољава породици и пријатељима да користе
пословни лап-топ или десктоп рачунар да сурфују интернетом.
Сваки други запослени конектује различите уређаје и УСБ на свој пословни
рачунар.
10% запослених је признало да је скидало садржај са интернета који правилником
компаније није дозвољен.

Преко 50% запослених не зна како да освежи антивирус или друге програме који
су намењени за софтверску заштиту рачунара.
На основу изнетог, јасно је да тренинг може оспособити запослене да боље
реагују у оваквим и сличним ситуацијама. Из претходних истраживања, укључујући и
истраживање представљено у овом раду, можемо видети да велики део запослених то
ради из незнања. Значај тренинга препознају и многи други аутори. Они наводе да су три
основне контра-мере за заштиту података и информација: технологије, операције и свест,
тренинг и образовање [5].
Логичним се чини да уколико закаже било који од ова три елемента безбедност
комапније је угрожена.
5. Закључак
Имплементација тренинга је неопходан и незаобилазан елемент безбедности
информација. Такође, безбедност инфромација је процес који свака озбиљнија компанија
треба да спроводи, наравно, у складу са сопственим потребама. Компаније су данас
изложене најразличитијим нападима. На њих се може реаговати коришћењем различитих
софтвера који могу донети добре резултате у заштити система од напада. Ови софтвери
примарни су за безбедност информација, али као што смо раније напоменули само њихово
деловање није довољно. Спровођење тренинга на нивоу целе компаније новчано је мала
инвестиција, а предност коју тренинг доноси далеко је већа. Тако да је улагање у обуку
запослених инвестиција која се увек вишеструко исплати.
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ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ
Александар Булајић1, Драган Јовановић2, Бошко Матовић3

РЕЗИМЕ
Да би се одговарајуће понашање објаснило потребно је узети у обзир све његове аспекте, а не само
карактеристике везане за директно учешће у саобраћају.
Способност је основа за успешно управљање возилом и владање у одговарајућим саобраћајним
ситуацијама, али је њихов утицај на понашање на најнижем нивоу, док сам мотив путовања или потребе
могу имати израженији утицај у таквим ситуацијама. Способност возача обухвата његове интелектуалне,
перцептивно-моторне, чулне и друге способности, односно оно што возач може да учини на основу добијених
информације током вожње. Појам понашања возача у саобраћају обухвата оно што возач фактички ради,
а не оно што објективно може да ради захваљујући својим способностима. Рецимо, способност процене
брзине, управљање возилом при тој брзини и реаговање на опасност су у домену способности, а одабир
брзине је у домену возачевог понашања [9]. Сличне разлике постоје између знања и понашања. Возачи
познају правила саобраћаја, али се често дешава да се не понашају у складу са њима. Разлике између
способности, знања и понашања возача представљају један од главних проблема безбедности саобраћаја.
Овај рад се бави утицајем понашања возача на безбедност саобраћаја.
Кључне речи: Понашање возача, безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, Теорија планираног
понашања

DRIVERS BEHAVIOUR IN TRANSPORTATION
ABSTRACT
To explain appropriate behaviour it is necessary to take into account all its aspects, not just the features
associated with the direct participation in traffic.
The ability is the basis for a successful control of the vehicle and conduct in corresponding traffic situations, but their impact on the behaviour is at the lowest level, whereas the very motive to travel or the need may
have a more pronounced impact in such situations. The driver ability includes intellectual, perceptual-motor, sensory, and other capabilities, or what the driver can do on the basis of information obtained during the drive. The
term driver behaviour in traffic involves what the driver actually does, not what they can objectively do thanks to
their abilities. For instance, the ability to evaluate speed, vehicle management at that speed and reaction to danger
are in the domain of ability, while speed selection is in the domain of driver behaviour [9]. Similar differences
exist between knowledge and behaviour. Drivers know traffic rules, but it often happens that they do not behave
accordingly. The difference between the skills, knowledge and behaviour of drivers is one of the main problems of
traffic safety.
The paper deals with the influence of traffic behaviour on traffic safety.
Keywords: Drivers behaviour, traffic safety, traffic accidents, Theory of Planned Behaviour
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разумели који фактори утичу на вероватноћу настанка саобраћајне незгоде, а све са циљем
дефинисања и примене превентивних мера које би за крајњи резултат имале смањење
броја незгода. Проблем је што не постоје детаљни подаци о условима вожње (убрзање,
кочење, управљање информацијама), понашању учесника и саобраћајним незгодама који
би им омогућили бољу идентификацију и везу између узрока и последица (вероватноћу
настанка). Наведени проблем условио је развој аналитичких приступа за проучавање
фактора који утичу на број саобраћајних незгода на неком подручју (деоница, раскрсница)
у неком одређеном временском периоду (седмица, месец, година).
Детаљна анализа саобраћајних незгода са смртним последицама је кључна у
разумевању интеракције људских фактора и фактора окружења који доприносе настанку
незгода, као и фактор возило и биолошких фактора који утичу на тежину повреда [7].
Да би се одговарајуће понашање у саобраћају објаснило потребно је узети у обзир
све његове аспекте, а не само карактеристике везане за директно учешће у саобраћају.
Овај рад се бави понашањем возача у саобраћају и утицајем понашања на
безбедност саобраћаја.
2. ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА
Понашање возача у саобраћају зависи, са једне стране, од захтева које пред њега
поставља пут, саобраћај и возило, а са друге стране од самих особина и карактеристика
возача које одређују начин обраде информација и како ће се возач понашати у разним
саобраћајним приликама.
Способност је основа за успешно управљање возилом и владање у одговарајућим
саобраћајним ситуацијама, али је њихов утицај на понашање на најнижем нивоу, док
сам мотив путовања или потребе могу имати израженији утицај у таквим ситуацијама.
Способност возача обухвата његове интелектуалне, перцептивно-моторне, чулне и друге
способности, односно оно што возач може да учини на основу добијених информације
током вожње. Појам понашања возача у саобраћају обухвата оно што возач фактички
ради, а не оно што објективно може да ради захваљујући својим способностима. Рецимо,
способност процене брзине, управљање возилом при тој брзини и реаговање на опасност
су у домену способности, а одабир брзине је у домену возачевог понашања [9].
Сличне разлике постоје између знања и понашања. Возачи познају правила
саобраћаја, али се често дешава да се не понашају у складу са њима.
Разлике између способности, знања и понашања возача представљају један од
главних проблема безбедности саобраћаја. Ово је зато што возачи бирају сопствени
жељени ниво тежине задатка, односно, како га Näätänen and Summala [15] дефинишу,
сопствени само-темпо („self-paced“ task) – својствено за возаче са већим искуством и
професионалне возаче који сами себи намећу теже возачке задатке. Са стицањем искуства
вештине и способности возача су на вишем нивоу, међутим увиђајући своје могућности
да одговоре захтевима саобраћаја возачи повећавају ниво тежине задатка тако што возе
брже, претичу у сложенијим условима или прихватају секундарне задатке (нпр. слушање
радија, разговарање са путницима) [9].
2.1 Разлике у понашању возача у саобраћају
Велики број појмова се користи за објашњавање понашања у саобраћају, али са
аспекта овог рада могу се узети две врсте понашања: безбедно и небезбедно (ризично).
Да би се утврдили основни принципи безбедног понашања у саобраћају потребно
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је сагледати разлике између безбедног и небезбедног понашања, а то је могуће кроз
посматрање основних компоненти којим је дефинисано опште људско понашање, а тиме
и понашање у саобраћају. Понашање учесника у саобраћају може се рашчланити на три
различита нивоа: афективни, когнитивни и сензо-моторни ниво [10].
За сваку од наведених компоненти могу се издвојити основне особине личности и
разлике у понашању чиме се може разликовати безбедно од небезбедног понашања:
• Афективно понашање укључује вољу, осећања, мотиве, потребе, вредности, жеље
и све што осликава усмереност ка циљу у активностима људи. Учење одржавања
мотива приликом избегавања грешака јесте значајна афективна возачка вештина.
Често до грешака у вожњи долази када се јаве сукоби између мотива који се
доживљавају, када је возач у журби и када убрзава. Осећање опрезности и
поштовања прописа ослабљено је осећањем временског притиска или хитности.
• Когнитивно понашање укључује разумевање, мисли, стратегије, процене, одлуке
и све што осликава одлучивање и аналитичке аспекте активности људи. Возач
обрађује информације простом логиком. Учење доношења правилних процена
у рутинској вожњи значајна је когнитивна возачка вештина [22]. Често, грешке
у вожњи настају када нелогично размишљање доведе до неправилне одлуке; на
пример: знам да нема никог иза мене, па нећу да се уопште трудим да укључујем
показивач правца. Овакво погрешно закључивање превиђа неколико фактора
који се морају узети у обзир: „Mоже бити неког у мом мртвом углу“, или „Mожда
је ту негде полицајац који све то посматра“ итд. Свеобухватна теорија возачког
понашања има могућност да одреди правилно и неправилно одлучивање и да
одреди како сазнање дејствује са емоцијама у производњи видљивог људског
понашања.
• Сензомоторно понашање укључује све доживљаје који се преносе преко чула и
моторних канала. На пример, укључивање показивача правца пре промене траке
јесте сложена психомоторна акција која укључује координацију између ока и
руке, спремност мишића да притисну кочницу, ако је то потребно, да се провере
ретровизори, да се окрене врат како би се погледало иза рамена, промене у дисању
и мање видљиве физиолошке реакције. Реалистична теорија вожње укључује
спецификацију секвенце сензомоторних акција возача и начина на који су ове
акције под утицајем текућих афективних и когнитивних понашања.
Управљање моторним возилом је сложена активност која захтева највеће
ангажовање низа психичких и телесних функција. Безбедно понашање одликује контрола
и каналисање сопственог понашања у складу са законским оквирима, поштовање и уважавање осталих учесника у саобраћају и усвајање безбедне возачке праксе. За небезбедно понашање карактеристична је појава љутње и агресивности, недостатак самоконтроле, непоштовање других учесника у саобраћају и неприхватање законских норми.
Учесник у саобраћају који се безбедно понаша одликује се уравнотеженим и рационалним понашањем без појаве претераних узбуђења или страха услед изненадне опасности
на путу, добром пажњом и објективношћу и разумевањем према осталим учесницима у
саобраћају.
У складу са приказаним нивоима везаним за понашање и основним разликама
између безбедног и небезбедног понашања могу се дефинисати основна начела безбедног
понашања у саобраћају [12]:
• наглашена мотивација за поштовање саобраћајних прописа,
• усавршавање и развијање правилних возачких навика,
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•
•
•
•
•
•

смањење броја грешака приликом управљања возилом,
поштовање осталих учесника у саобраћају,
испољавање саобраћајне културе,
подела обавеза са осталим учесницима у саобраћају,
несебичност при реаговању у саобраћајним ситуацијама,
задовољство вожње и др.

За ризична понашања у саобраћају можемо рећи да носе са собом одређени степен
опасности за његове учеснике у конкретним саобраћајним ситуацијама, с тим што се
величина ризика, односно опасности разликује од врсте понашања у таквим ситуацијама.
Треба напоменути да последице ризичног понашања не морају у свим случајевима да
доведу до настанка саобраћајне незгоде или конкретне опасности у саобраћају. До сабраћајне незгоде или конкретне опасности најчешће долази стицајем појединих околности
које произилазе из интеракције између самих учесника у саобраћају и осталих присутних
фактора у датом моменту. Ризично понашање у саобраћају је у таквим ситуацијама
главни доприносећи фактор. Основна карактеристика везана за ризична понашања у
саобраћају јесте настанак грешке неког од учесника. Грешке учесника у саобраћају могу
бити различите природе, од намерног кршења саобраћајних прописа па до грешака услед
непажње или неискуства возача. Из резултата студија, које су изучавале грешке учесника
у саобраћају, идентификоване су следеће врсте грешака везане за различита понашања и
то [20]:
• грешке као последица веома опасног, тј. насилничког понашања,
• грешке као последица погрешне процене у понашању (реаговању),
• грешке као последица непажљивог понашања,
• грешке као последица неискусног понашања,
• грешке као последица недостатка или погрешне комуникације између
учесника, и
• грешке као последица негативне мотивисаности.
Reason et al., [19], а касније Parker et al., [17] су дефинисали постојање три врсте
понашања које могу узроковати настанак саобраћајне незгоде и то:
• случајности и пропусти,
• грешке,
• прекршаји.
Поједина истраживања су показала да је пол у вези са испољавањем беса. Према
резултатима истраживања које је презентовао Averill [6] наведено је неколико разлика.
Најмлађи испитани мушкарци су најјаче реаговали ако се неко у саобраћају непријатељски
понаша, а одрасли мушкарци када неко преспоро вози. Најстарији мушкарци су веома
слично реаговали. Младе жене су реаговале жешће од старијих мушкараца. Према томе,
може се закључити да начин на који реагују мушкарци и жене није различит, што је у
супротности са другим студијама које су се бавиле полним разликама. Разлог је, можда,
у томе што се возачи осећају заштићено и анонимно, али је аутомобил такође, симбол
доминације који их чини храбријим.
Свеопште мишљење је да вожња трансформише особу, јер неко ко је изван возила
веома пријатан, може се претворити у насилну особу док управља возилом.
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2.2 Теорије о утицају ставова на понашање возача
Ставови би се могли одредити као тенденције да се позитивно или негативно
реагује на неку особу, ситуацију, предмет или институцију. У другој половини прошлог
века у саобраћајној психологији изнова је оживело интересовање за улогу ставова у
понашању возача, највише захваљујући теорији промишљених радњи [5] и теорији
планираног понашања [1,2,3,4]. Популарност ових теорија још увек је у фокусу. Није мали
број научних и стручних радова који објашњава понашање возача и осталих учесника у
саобраћају, често пешака. За теоретску поставку наведени радови узимају ове теорије
и у великом броју случајева провера модела је показала одговарајућу поузданост. Ове
теорије одликују се оригиналношћу објашњења понашања возача и врло једноставно се
примењују.
2.2.1 Теорија промишљених радњи (енгл. Theory of Reasoned Action)
Langdridge [13] истиче да је теорија промишљених радњи [5] једна од најважнијих
теорија у истраживању односа став-понашање, која објашњава како се ставови,
субјективне норме и намере могу користити за предвиђање понашања.
Теорија се бави понашањима који су резултат свесних одлука да ли да се реализује
или не реализује одређено понашање. Према овој теорији, понашање возача је одређено
њиховом намером да учине одређено понашање. Намера је когнитивна представа
спремности појединца да се ангажује у одређеном понашању и сматра се непосредним
претходником датог понашања. Намера је одређена сумарним ефектом: 1) ставова према
понашању, који се односе на генералну позитивну или негативну процену која узима
у обзир карактеристике понашања, 2) субјективне норме појединца или перцепције
друштвене осуде за извршење датог понашања. Дакле, ови фактори утичу на намере
особа, а релативна тежина сваког фактора зависи делом и од понашања.
Теорија промишљених радњи је развијена да би се бавила жељеним понашањем
и она не објашњава уобичајна понашања или понашања која не укључују свесно
одлучивање. Самосталне одлуке приликом вожње су значајне са аспекта безбедности
саобраћаја. Међутим, претпоставља се да возачи са искуством извршавају многе радње
са возилом, као на пример свакодневна вожња од посла до куће, без укључивања свести
о конкретној специфичној радњи.
2.2.2 Теорија планираног понашања (енгл. Theory of Planned Behaviour)
Неколико компликација ометају примену теорију промишљених радњи у
околностима у којима понашање није под вољном контролом. Као што Ajzen [1] наводи
„чак и врло свакодневне активности, које обично могу бити извршене (или неизвршене)
вољно, некада су под утицајем фактора изнад човекове контроле“, тако да свако намерно
понашање представља циљ који је у извесној мери несигуран. Како би отклонио недостатке
теорије радње са разлогом и покрио сва уобичајена понашања, Ajzen [1] је овој теорији
додао концепт „опажена контрола понашања“, који означава субјективан степен контроле
који појединац опажа да поседује приликом извођења неког понашања. Овако измењена
и допуњена теорија представља теорију планираног понашања.
Теорија планираног понашања (ТПП) најчешће је примењивана у циљу
утврђивања друштвених утицаја и персоналних фактора као предиктора људског
понашања [1,2,3,4] која представља екстензију теорије промишљених радњи (ТПР) [5].
У ТПР моделу намера учесника у саобраћају је одређена ставовима појединца према
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понашању и његовим субјективним нормама. Ставови утичу на вредновање понашања и
његових последица, односно да ли је понашање (не)повољно (битне су карактеристике
појединца). Субјективна норма представља меру у којој су особе важне за појединца
опажене да подржавају или осуђују одређено понађање, а последично и у којој ће се мери
појединац ускладити и понашати са тим (шта појединац мисли да остали људи сматрају
да он (не)треба да уради). ТПР се базира на претпоставци да ставови одређују намеру,
а да касније намера прелази у понашање. Ипак, дешава се да међу ставом и понашањем
постоји раскорак који се само намером не може повезати. Да се не би потпуно занемарио
значај става, који у великој мери утиче на понашање, ТПР је допуњена фактором опажене
контроле понашања (енгл. perceived behavioural control - PBC). Тако добијен нови модел
(ТПП), поред субјективне норме и става, наводи да намера и понашање такође зависе од
степена до ког се појединац осећа способним да изведе одређену радњу, тј., став, опажена
контрола понашања и субјективна норма су индиректно повезани са понашањем кроз
намеру.
TПП је заснована на претпоставци да су нека свесна размишљања (расуђивања)
укључена у формирању намере да се изведе одређено понашање и да је то понашање
барем делимично под контролом појединца. Према овој теорији, понашање је предвиђено
посредством намере путем фактора везаних за ставове, нормативних фактора и опажене
контроле понашања. Последња емпиријска истраживања се све чешће позивају на ТПП
за предвиђање будућег небезбедног понашања у саобраћају, мада афективне компоненте
нису експлицитно узете у обзир. Став је, као фактор у овом моделу, одређен когнитивним
уверењима (радња је планирана и промишљена), иако се генерално ставови састоје од
когнитивних и афективних компоненти (Слика 1).

Слика 1. Шематски приказ теорије планираног понашања [адаптирано према: 1,2,3,4]

Теорија планираног понашања разматра порекло свакодневног понашања које је
у великој мери, али не комплетно, под добровољном контролом [3]. Према теорији о
планираном понашању, намера понашања се формира комбинацијом следећих фактора:
ставова према намерном понашању - показује степен према коме је понашање разматрано
као атрактивно и/или корисно („Сматрам да је добро урадити ово.“), субјективних или
личних норми у погледу понашања – показује степен према коме је понашање посматрано
као друштвено или лично прихватљиво („Да ли други мисле да је за мене добро да то
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урадим?) и опажене контроле понашања – показује степен према коме појединац мисли
да заправо може испунити понашање („Да ли стварно верујем да могу то да урадим?“).
По овој теорији опажена контрола понашања сматра се фактором који одређује и намеру
понашања и понашање појединца. Њено укључивање као предиктора понашања заснива
се на томе да, када се намера одржава константном, већи ниво опажене контроле (нпр.
снажније осећање „ја то могу“) подиже ниво самопоуздања појединца или осећање самоефикасности, стварајући ефекат пуномоћја који ће повећати вероватноћу да ће понашање
бити успешно изведено.
3. ЗАКЉУЧАК
У раду je разматрано понашање возача са становишта утицаја на безбедност у
саобраћају и истакнут значај безбедног понашања.
Постоји јасна претпоставка да ако појединци перципирају да је чињење
саобраћајних прекршаја морално погрешно и очекују већи степен кривице за чињење тог
прекршаја, њихова намера да учине тај прекршај је мања.
Теорија планираног понашања је утицала на настанак великог броја истраживања
о извођењу различитих понашања свих учесника у саобраћају, нарочито пешака [8].
Мора се признати да је теорија планираног понашања одржива. Била је примењивана на
сваки разуман тип понашања корисника путева и била је прилично способна да повеже
компоненте модела и понашања која су испитивана [21]. Показала се посебно успешном за
објашњавање ризичне вожње која је укључивала свесне прекршаје [18,14,23], агресивну
вожњу [16] и вожњу под утицајем алкохола [11].
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NEW ICT CHALLENGES IN AGRI-FOOD AREA
Liviu Gaceu1, Oana Bianca Oprea1, Gabriela Victoria Mnerie2

ABSTRACT
Continuing education in agriculture, communication standards in agri-food, E-learning, and structured databases are new challenges in ICT area. With such a range of different technologies available, the paper discusses
factors for selecting distance education media under the new IT available methodology. The proposed models that
use complex software platform provide a proper educational and friendly environment for efficient agricultural
data integration and manipulation in order to be used for continuing education and research purposes. agroXML,
as case study about data exchange standards simplifies IT usage and fosters networking of agriculture with providers of operating supplies, purchasers of agricultural products, consultants, service providers and governmental
agencies. Regarding e-learning instruments, the paper present the results of an evaluation of the student’s activities
using this instrument, focused on potential origin of problems: The study was applied on almost 1000 students of
the Faculty of Food and Tourism and was focused to the transfer of the specific information in the field of food
and tourism.
Keywords: agricultural, continuing education, agro-model.

1. INTRODUCTION
Modern agriculture operates in a complex and dynamic environment subject to a number of
influences such as social, economic, environmental factors. Current advances in information technology
have taken educational systems literally to another dimension. In particular, one of the sectors that has
benefited from this enormous evolution is agricultural education. A number of products have been
developed and applied in agricultural education and research. However, still there are a lot of case problems that need to be tackled further and solutions to be provided. The aim is to provide a proper educational and friendly environment for efficient agricultural data integration and manipulation in order to
be used for educational and research purposes.

2. SELECTING MEDIA FOR CONTINUING EDUCATION IN
AGRICULTURE
Continuing education in agriculture presumes often activities within the teacher and student(s) are separated by physical distance. This requires proper media for education activities.
There is a large range of media available for continuing education which raises the question:
which media is best?
Distance education is usually carried out in one of the following three ways:
a)
through a single medium: this was more commonly used in the past where the
learning message was prepared in a single medium and the learner taught themselves
through that medium;
b)
through a master medium and with other reinforcing medium: where all messages are delivered through one medium, with another medium used to reinforce complex
or difficult messages delivered by the master medium; and
c)
Through multi-media: where two or more media are used simultaneously to
communicate the learning messages (Elliot 1989).
1
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Different approaches to the material (e.g. theoretical, practical, problem solving or memorization approach) can favor particular media. Similarly, the evaluation method selected (multiple choice, essay, oral test, self-evaluated) could also influence the choice of media.
Table 1. Ideas for increasing interaction with subject matter using different media
Media
Print

Activities
- self-assessment activities
- interactive exercises where learners are instructed to perform an activity and
report it
- questions about the content submitted to the teacher
- feedback mechanisms between the student and teacher
- possible examination questions

Radio
Radio live
broadcast

pre-recorded program as above
- as above, but also request learners to send in comments (writing, recorded in
audio-cassettes) which are announced/ discussed in following broadcast
- incorporate a phone-in session for questions, discussion

Television

- short segments with clear stopping points for discussion, thoughts, writing etc.
- build in questions and activities for viewers
- use listening groups of just students or with tutors for discussion of interpretations, thoughts etc.

Video-conferencing

- arrange segments with clear stopping points for discussion, thoughts, writing etc.
which could involve student listening groups

Computer

include exercises with feedback mechanisms (message of encouragement)

Internet

- same as for print and audio and visual if these features are used
- ask students to conduct research on Internet from sources other than course Web
pages

Figure 1. Top Social Media Platform
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Because of new spectacular evolution of multimedia technologies, we can say that in
present, all types of media need, at least in developing phase, a computer interface. An increasing importance has the social network.
3. NEW METHODS IN AGRICULTURAL CONTINUING EDUCATION
Because of huge development of communication possibilities using the internet, in our
days, the farmers have the possibility to access a huge collection of information, in various
formats, regarding the great area of agriculture.
The management of these data and their results are the product of time consuming and
expensive procedures, the incomplete or inappropriate processing of which, slows down the
overall research effort.
The crucial role of managing the results of the agricultural research relates strongly the
agricultural research to the use of computers and specialized software in order their processing
to become complete, and their storage and utilization easier.
3.1. Database grading on altitude and agro-domains
The first step for managing the agricultural data is to put them into a graded database.
One useful model is presented in figure 2. The information are classified on altitude (A. Mountain zone (over 600 m), B. Hill and plateau zone (300-600 m), C. Plain zone (0 - 300 m), D.
Wet zones (0 - 100 m)) and agro-domains (1.Management, 2. Marketing, 3. Mechanization, 4.
Technologies).
ALTITUDE

A. Mountain
zone

AGRO DOMAINS
1. Management
2. Marketing
3. Mechanization
4. Technologies

(over 600 m)
A1
A2
A3
A4

    ALTITUDE
AGRO-DOMAIN
1. Management

2. Marketing

1.1 Techniques
1.2 Methods
1.3 Efficiency
1.4 Legislation
2.1 Products
2.2 Price
2.3 Disposal
(distribution)
2.4 Promotion

B. Hill and
C. Plain
plateau zone
zone
(300 - 600 m) (0 - 300 m)

D. Wet
zones
(0 - 100 m)

B1
B2
B3

C1
C2
C3

D1
D2
D3

B4

C4

D4

A.
B. Hill
Mounand platain zone teau zone
A 1.1
B 1.1
A 1.2
B 1.2
A 1.3
B 1.3
A 1.4
B 1.4
A 2.1
B 2.1
A 2.2
B 2.2
A 2.3
B 2.3
A 2.4
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B 2.4

C. Plain
zone

D. Wet
zones

C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
C 2.1
C 2.2
C 2.3

D 1.1
D 1.2
D 1.3
D 1.4
D 2.1
D 2.2
D 2.3

C 2.4

D 2.4
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3.Mechanisation

4. Technologies

3.1 Agriculture
3.2 Animal
breeding
3.3 Food industry
3.4 Rural development
4.1 Mixed
4.2 Vegetal
4.3 Animal
4.4 Food processing

A 3.1
A 3.2

B 3.1
B 3.2

C 3.1
C 3.2

D 3.1
D 3.2

A 3.3

B 3.3

C 3.3

D 3.3

A 3.4

B 3.4

C 3.4

D 3.4

A 4.1
A 4.2
A 4.3
A 4.4

B 4.1
B 4.2
B 4.3
B 4.4

C 4.1
C 4.2
C 4.3
C 4.4

D 4.1
D 4.2
D 4.3
D 4.4

Figure 2. Database grading on altitude and agro-domains

The main principle of pattern information follows the politics of structural reform regarding the agro-food and agro-ecological system from engineering and services point of view.
The pattern stock 44=256 types of information, in .pdf, .doc, .avi and .jpg format, available online.
3.2. Data exchange in agricultural application. AgroXML
The development of agroXML serves optimization of information retrieval and transfer in agriculture. As such, in modelling it concentrates on the view of the farm. agroXML
simplifies IT usage and fosters networking of agriculture with providers of operating supplies,
purchasers of agricultural products, consultants, service providers and governmental agencies.
It especially allows for automated data transfer between farm management information systems
of different makers as well as between software systems of other business partners.
The following partners contribute to the development of agroXML: agrocom GmbH
& Co, Agrarsystem KG, Bielefeld; agroSat Consulting GmbH, Baasdorf; BASF AG, Ludwigshafen; Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Harsewinkel; Helm Software, Ladenburg; ISIP (Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion), Bad Kreuznach; John Deere,
Agricultural Management Solutions, Zweibrücken; Landdata-Eurosoft, Pfarrkirchen; LUFA
(Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt) Nord-West, Oldenburg; PC Agrar
GmbH, Pfarrkirchen; VIT (Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung), Verden, agroXML is
provided for exchange of data between computers on the farm and computer systems of external partners in administration, at service providers, business partners and suppliers.
On the farm, the farm management information system is the interface to the ISOBUS
providing data from mobile machinery.
The following modules are available in agroXML project (see table 2).
Table 2. AgroXML Modules
Module file name
agroxml.xsd
CoreComponentTypes.xsd
CommonBasicComponents.xsd

Content
Base module including all other modules
Basic data types, e.g. for physical quantities
Reusable generic elements like e.g. Comment,
Name etc.
Schema providing Xlink attributes
Markup Language Profile

Xlinks.xsd
Gml.xsd Geography
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ContentList.xsd
Address.xsd
Farm.xsd
Field.xsd
Crop.xsd
Economic.xsd
Analysis.xsd

Common Schema for content lists
Address data elements
Farm data elements
Field data elements
Crop data elements
Commonly used elements for economic data
Elements for analysis in general (soil, plant material etc.)
Abstract work process element and derived elements
Harvest data elements
Rating data elements (e.g. rating plant growth etc.)
Data on storage of agricultural goods
Weather and weather station data (rudimentary)
Operating supplies elements (fertilizers, machinery etc.)
Abstract animal data type and element
Elements for meat production
Elements for milk production
Elements for egg production
Events in livestock farming (e.g. weighing, feeding etc.)
Stable and stable compartment data

WorkProcess.xsd
Harvest.xsd
Rating.xsd
Storage.xsd
WeatherStation.xsd
OperatingSupplies.xsd
Animal.xsd
AnimalMeat.xsd
AnimalMilk.xsd
AnimalEggs.xsd
Event.xsd
Stable.xsd

4. EVALUATION OF THE ELEARNING ACTIVITY IN THE FACULTY OF
FOOD AND TOURISM, BRASOV, ROMANIA. (STUDY CASE)
Further are presented the poll results of the student’s activities using these E-learning
instruments, in the frame of the Faculty of Food and Tourism, Transilvania University of Brasov, Romania, focused on the following questions:
1. Do you own a personal computer? (yes/no)
2. Do you have a stable Internet connection? (yes/no)
3. To what extent do you have access to the resources provided by the E-learning Platform? (courses, applications, etc)? (please use a scale of 1 – 10)
4. Is the content of courses useful or useless (updated/or not, adequate/inadequate to the
audience)? (please use a scale of 1 – 10)
5. Is the learning process improved or not? Is the E-learning Platform a tool to improve
the quality of the educational process? (please use a scale of 1 – 10)
6. Please assess the professors’ ability to integrate e-learning–based activities. (scale of
1– 10)
7. Is the theoretical knowledge acquired deepened through practical applications? (please
use a scale of 1 – 10)
8. Is the material presented adapted or directly transferred to the e-learning technology?
(please use a scale of 1 – 10)
9. Please assess the opportunity of assessing students through tests displayed on the
e-learning platform. (please use a scale of 1 – 10)
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10. How often do you access the e-learning platform? (daily, monthly/rarely)
11. Suggestions to improve e-learning platform – based activities:…………………..
The study was applied on 950 students: 440 from the study programs: Engineering and
Management in Tourism Industry, Engineering and Management in Food Services and Agro
tourism - 1-st and 2-nd year; 410 from the study program: Engineering of the Food Products,
Control and Expertise of the Food Products - 1-st and 2-nd year; 50 from the study program:
Machines and Equipment for Agriculture and Food Industry -3-rd and 4-rd year; 50 from the
study program Equipment for Food Industry 3-rd and 4-rd year, and was focused on the transfer
of the specific information in the field of food and tourism.
Table 3. Results of Elearning poll-Faculty of Food and Tourism-UTBv Romania
Question ID/Answer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Unsatisfactory
22
31
26.7
25.4
26.7
29.2
32.9
20.8
30.8
32

Satisfactory
0
0
52.9
38.3
23.3
55.4
49.6
56.3
15.8
56

Properly
78
69
20.4
36.3
50.0
15.4
17.5
22.9
53.3
12

Results of the poll can be founded in table 2 and are graphically represented in figure
3. Shortly, the poll shows the following: the access of students to the internet resources is quite
properly, but there are problems with specific courses, not properly uploaded on the E-learning
platform. 20% of the students consider that the courses are useless, so there are a lot of things
to do in these directions.
Elearning poll- Faculty of Food and Tourism UTBv Romania

unsatisfactory
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

satisfactory

5

6

properly

7

8

Question ID

Figure 3. Results of Elearning Poll
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However, over 50% of students consider E-learning Platform a very useful tool to improve the quality of the educational process. 20% consider the teacher not very skilled in order
to use E-learning tools. An interesting conclusion is that our students agree very much the on
line test in the frame of E-learning platform (over 80%).
4. CONCLUSIONS
The last decade development in ICT area gives to the teachers a series of new possibilities to develop new instruments in Continuing education in agriculture, communication standards in agri-food, E-learning, and structured databases.
The overall integrated environments might prove to be a very satisfactory platform,
for online continuing education. The degree to which a user could exploit the system online
depends on his goal and his level of knowledge and experience. In cases of general database
use, an elementarily trained student could accomplish his main management requirements; for
a more educated researcher there are advanced tools, which could be exploited according to
specific scientific purposes. The results of the E-learning activity poll show a certain students
appraisal of this ICT instruments and some aspects regarding the weakness of the tutors and
management system.
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ ИЗВЕШТАВАЊА У
СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Горан Јанаћковић1, Дејан Васовић1, Стеван Мушицки2
Резиме
Да би систем заштите био ефикасан, неопходно је да се у систему бележе подаци о нежељеним
догађајима. Ефикасност извештавања у систему заштите захтева детаљну анализу. Интеграција система
заштите омогућава побољшање система заштите само уколико постоје механизми који омогућавају да сви
корисници дођу благовремено до правих информација. Зато су у овом раду предложени индикатори помоћу
којих је могуће да се оцени ефикасност извештавања у интегрисаном систему заштите. Интегрисани
систем садржи посебне механизме за управљање, извештавање и оцењивање. Модел оцењивања
састоји се од скупа индикатора класификованих у оквиру хијерархијске структуре, погодне за примену
вишекритеријумских модела одлучивања. На основу предложеног модела, могуће је селектовање кључних
индикатора перформанси извештавања. Селектовани кључни фактори и индикатори се могу користити за
евалуацију система, као и за предлагање унапређења система извештавања.
Кључне речи: управљање знањем, заштита на раду, извештавање о заштити, перформансе

THE MODEL FOR OCCUPATIONAL SAFETY REPORTING
EFFICIENCY ASSESSMENT
Abstract
In order to make efficient safety system, it is essential that the data on adverse events are recorded in
the system. The efficiency of safety reporting system requires detailed analysis. The safety system integration
improves the system only if there are mechanisms that allow all users to get right information in a timely manner.
Therefore, in this paper we propose indicators by which it is possible to assess the effectiveness of reporting in
an integrated safety system. The integrated system includes specific mechanisms for management, reporting and
evaluation. The proposed assessment model consists of a set of indicators classified in a hierarchical structure
suitable for application of multi-criteria decision-making models. Based on the proposed model, it is possible to
make selection of key performance indicators for safety reporting. Selected key factors and indicators can be used
to evaluate the system, and to propose improvements in the safety reporting system.
Keywords: knowledge management, occupational safety, safety reporting, performance

1. УВОД
Интеграција система заштите сматра се незаобилазним процесом у свим
сложеним организацијама, како би се омогућило ефикасно коришћење расположивих,
обично ограничених, ресурса заштите, и како би се на адекватан начин одговорило на
појаву нежељених догађаја и умањиле њихове последице по запослене, радну средину и
окружење. Интегрисани систем заштите, са сложеним механизмима управљања, захтева
да се реализује ефикасно извештавање. Заштита не треба да се третира као независна
организациона активност, већ треба да буде укључена у све активности у организацији
као њихов саставни део.
1
2
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Интегрисани систем заштите је значајан у свим сложеним оргнаизационим
системима, јер омогућава много ефикасније коришћење ограничених ресурса намењених
заштити – организационих, људских и техничких ресурса. Заједнички рад у интегрисаном
систему, који подразумева размену стечених знања и искустава о заштити, појави
нежељених догађаја, професионалним обољењима и избегнутим удесним догађајима је
веома значајан у процесу управљања интегрисаним системом заштите. Документовање
свих тих догађаја је од кључног значаја за креирање организационог знања о заштити,
па се ефикасно, рачунаром подржано извештавање сматра кључним у организовању
интегрисаног система заштите [1], [2].
Модел извештавања и управљања документима о процесима и активностима у
систему заштите на нивоу организације подразумева укључивање заштите у сваку фазу
животног циклуса заштите у организацији. Само издвајање посебних система управљања
се не смата ефикасним, па и само управљање подацима на тај начин има негативан утицај
на ефикасност функционисања читаве организације. Интеграција система омогућава да
се са нивоа извештавања о заштити пређе на ниво пословне интелигенције о заштити,
где се на основу расположивих података може радити детаљна анализа стања у систему
заштите, па чак и предвидети одређене мере које омогућавају да се побошља интегрисани
систем заштите са једне стране, односно сам систем извештавања са друге стране [2].
У систему заштите, посебно уколико је интегрисан, најважнија је размена
информација о нежељеним догађајима и њиховим последицама по радну и животну
средину и запослене, па се у размени тих информација проширују појединачна знања
и искуства [3], [4]. Зато је и значајно дефинисати модел који омогућава да се анализира
ефикасност извештавања у тако комплексном систему.
2. МОДЕЛ
Основна намена, циљ и сврха система за извештавање о заштити је омогућавање
прикупљања, снимања и класификовања информација о стању радне и животне средине,
о процесима и активностима у интегрисаном систему заштите. Ове информације се
користе у процесу оцењивања нивоа заштите и иницирања превентивних активности,
односно мера заштите којима се омогућава да се побољша стање, тако да се избегну
нежељене последице.
Посебно значајан приликом анализе комплексних система је системски
приступ, који се ефикасно може применити на интегрисани систем заштите [1], [5].
Ради поједностављења анализе ефикасности, предлаже се модел анализе ефикасности
извештавања. Овај модел приказује факторе који утичу на ефикасност извештавања у
интегрисаном систему заштите. На основу фактора, дефинише се група индикатора за
сваки појединачни фактор утицаја. У [6], аутор разматра систем заштите који садржи
основне елементе који омогућавају јасно и прецизно дефинисање циљева, селектовање
кључних активности заштите, обуку запослених, извештавање о стању окружења,
оцењивање, као и иницирање мера заштите. Како би се описали ови елементи у систему
заштите, са становишта ефикасности извештавања, модел за описивање ефикасности
извештавања садржи индикаторе који су класификовани у четири основне групе, којима
се описују технички, људски, организациони фактори и ефекти окружења на ефикасност
извештавања у интегрисаном систему заштите.
2.1. Хијерархијска структура модела
Хијерархијска структура модела приказана је на слици 1. Овај модел је приказан
у форми хијерархије, како би се омогућило примењивање модела вишекритеријумске
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анализе, који захтевају овакву хијерархију. Тако се модел утицаја употпуњује моделом
који омогућава не само квалитативно, већ и квантитативно оцењивање индикатора и
фактора, одређивање њихове значајности и рангирање на основу значајности применом
метода као што је аналитички хијерархијски процес (AHP) или његово фази проширење,
фази аналитички хијерархијски процес (FAHP) [1], [2], [7]. Број индикатора, који је
иницијално предложен овим моделом, није ограничен, већ се модел може допуњавати
додатним индикаторима, и тако проширивати и прилагођавати за псоебне потребе и
посебне индустријске секторе (на пример, авио индустрију, грађевинарство, путоградњу
или хемијску индустрију, где постоје специфичне опасности и/или штетности по
запослене и/или окружење).

Слика 1. Хијерархијска презентација опттег модела за процену ефикасноти извештавања у
интегрисаним системима заштите

Технички фактор описује техничке и технолошке предуслове за омогућавање
ефикасног извештавања. У свету у коме се брзо развијају и мењају различите технологије,
веома је значајно да се те технолошке промене испрате благовремено, како би се сви
расположиви подаци приказали у форми и облику који је прихватљив за све делове
система, односно како би се редовно и адекватно пратило стање у радној средини.
Преносни уређаји са бежичном мрежом или могућношћу приступа мобилној мрежи могу
да помогну да се реализује извештавање на лицу места, чак и у непосредном окружењу
неког нежељеног догађаја.
Људски фактор описује утицај запослених и послодаваца на ефикасност
извештавања о заштити. Значајно је дефинисати све неопходне радне активности и
активности извештавања, како би се укључили сви запослени у процес идентификације
потенцијалних проблема у систему, као што су инциденти, избегнути удесни догађаји,
неодговарајући радни услови, неодговарајућа подешавања техничких система,
идентификовање неодговарајућих или неприкладних радних активности и процедура.
Организациони фактор је веома значајан у току имплементације и одржавања
ефикасног система за извештавање у интегрисаним системима заштите. Обично,
само директни индикатори се посматрају и анализирају. И поред тога, индиректни
индикатори су веома значајни у току анализе ефикасности извештавања, односно како се
организационе процедуре прилагођавају новопостављеним циљевима.
Веома значајан је утицај окружења на систем заштите, а самим тим и на систем
извештавања о заштити, јер ниједна организација, па ни систем извештавања, не може се
сматрати потпуно затвореним системом, без утицаја споља. Они трпе утицај окружења,
кроз законске прописе, подзаконска акта, правилнике и процедуре, стандарде, као и
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ограничене финансијске ресурсе расположиве организацији за организовање система
заштите и извештавање о заштити. Утицај окружења је велики на извештавање о заштити,
а он се оисује омоћу фактора окружења и индикатора окружења.
2.2. Индикатори
Иницијални индикатори предложени су за сваки од четири фактора (технички,
људски, организациони и окружење). У даљем тексту наведени су сви иницијално
предложени индикатори. Ова листа предложених индикатора није потпуно свеобухватна,
тако да ју је могуће проширити индикаторима који се могу сматрати специфичним за
неку од карактеристичних организација.
Значајни индикатори којима се описује техничко-технолошки аспект извештавања
су:
• “оријентисаност ка корисницима” који примењују технологију за извештавање;
• расположивост и број отказа или одржавања примењене технолошке
платформе;
• функционалност подржавајућих техноогија; инфраструктурни трошкови
система одржавања;
• интензитет примене технологија за извештавање о стању заштите на раду;
• технологије за управљање знањем о заштити у интегриснаом систему заштите;
• трошкови одржавања система за извештавање;
• број нивоа заштите у систему, о којима треба да се извештава;
• поузданост подржавајућих технологија;
• једноставност технолошке платформе за извештавање о заштити.
Индикатори који описују људски фактор, односно утицај запослених и послодаваца
на ефикасност извештавања о стању заштите у организацији, између осталог, могу се
описати следећим индикаторима:
• степен слагања механизама извештавања о заштити са радним процедурама;
• степен иновативности запослених у току анализе удесних догађаја и
извештавања;
• индекс задовољства запослених; индекс комуникационих вештина и вештина
извештавања запослених;
• индекс личних технолошких и техничких вештина и знања;
• ниво тимског рада запослених у току извештавања о заштити;
• проценат запослених који су активно укључени у процедуре и механизме
извештавања;
• улоге запослених и послодаваца (лидер, подршка, иницијатор, посматрач, и
слично);
• жеља запослених да сарађују у току креирања извештаја.
Најзначајнији индикатори који описују утицај организације на ефикасност
извештавања су:
• просечно сати обуке запослених у току године за коришћење система
извештавања;
• просечно искуство запослених;
• разлике у знању запослених укључених у процес извештавања о заштити на
различитим нивоима организације;
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•
•
•
•
•
•
•
•

број докумената о примењеним мерама заштите и водичима за заштиту
запослених;
број докумената о радним местима са повећаним ризиком и изгубљеним
радним данима;
број састанака запослених који су укључени у извештавање о заштити;
број особа у подршци систему за извештавање о заштити (особа за одржавање
или иницијатора);
проценат запослених који су обучени за извештавање о заштити;
веза између механизама извештавања о заштити и постојећих организационих
процедура;
награђивање запослених за учешће у извештавању о заштити;
ниво умрежавања у или између организација у процесу извештавања о заштити.

Најзначајнији индикатори који се односе на описивање утицаја окружења
осликаног фактором окружења су:
• формална подршка у локалној заједници и на нивоу земље за извештавање о
заштити и резултатима тог извештавања;
• ниво имплементиране законске процедуре и процедура извештавања;
• ниво развијености технологија извештавања и њихове примене;
• број добровољно примењених стандарда и препорука;
• број расположивих база података о удесним догађајима, инцидентима,
опасностима и штетностима, као и избегнутим удесним догађајима;
• број расположивих фондова за развој система за извештавање о заштити и
развој процедура извештавања;
• број имплементираних стандарда квалитета;
• број имплементираних стандарда заштите.
3. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
У овом раду приказани су фактори и индикатори којима се описује ефикасност
система извештавања о заштити у интегрисаном систему заштите. Приказан је
хијерахријски модел за класификацију индикатора, базиран на техничким, људским,
организационим факторима и утицају окружења. Приказана је листа од преко четрдесет
индикатора за све наведене факторе, која може да се проширује додатним индикаторима,
специфичним за одређену индустрију или постојење.
Број индикатора се може ограничити, уколико је неопходно да се реализује
одговарајућа квантитативна анализа. Тада је неопходно селектовати кључне индикаторе
пеформанси, а њихов број мора бити ограничен тако да укупан утицај појединачних
индикатора не буде мањи од 1-2%. Број индикатора може бити и већи, уколико се захтевају
детаљне статистичке обраде, али то може значајно да отежа процес одлучивања.
Такође, веома значајна је перцепција индикатора. Двосмисленост индикатора мора
да буде сведена на минимум, а сваки индикатор мора јасно да буде дефинисан сврхом
и циљем коришћења, како би резултати примене омогућили повећање ефикасности
система заштите и извештавања о том систему. Да би то било могуће, неопходна је
периодична анализа и праћење вредности селектованих индикатора. Тиме се постиже
знатно боље извештавање, али, пре свега, ефекти извештаја, који омогућавају да
се резултати извештавања користе као материјал за учење о удесним догађајима и
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индицентима, селектовање најбољих могућих мера заштите и непрекидно побољшање,
како ситема извештавања, тако и радног окружења у коме бораве запослени и обављају
своје активности.
Интеграција система заштите омогућава формирање сложеног система, чије
ефикасно управљање није могуће уколико не постоји ефикасно извештавање о сваком
елементу у том систему, ефикасно управљање системом, као и оцењивање постигнутих
резултата. Механизми извештавања се могу проценити помоћу приказаног модела,
применом метода вишекритеријумске анализе у којима може да се примени предложена
хијерархијска структура фактора и индикатора. То омогућава да се селектују само
кључни индикатори перформанси система извештавања о заштити, рангирање фактора и
индикатора, као и процену утицаја појединачних индикатора или фактора на ефикасност
система. Тако се значајно побољшава управљање системом извештавања и помаже да
интегрисани систем заштите постигне свој основни циљ – безбедно и здраво радно и
животно окружење.
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ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
Ненад Јањић1, Бранко Савић1, Божо Илић1, Зоран Jањић2, Владимир Блануша1
Резиме
Од обновљивих извора енергије хидроелектране су најраширеније. За разлику од ветра или сунца,
чији је интензитет непредвидљив те зависи од метеоролошких прилика, вода, односно њен запремински
проток, је пуно стабилнији и сталнији током године. Енергија водотокова (хидроенергија) представља
најзначајнији обновљиви извор енергије, јер је производња електричне енергије из енергије водотокова
економски конкурентна производњи електричне енергије из фосилних и нуклеарног горива. Циљ овог рада
јесте да предложи техничке решење за изградњу мале хидроелектране
Кључне речи: мала хидроелектрана, генератор, турбина, цевовод, машинска зграда.

PROPOSAL FOR TECHNICAL SOLUTIONS FOR BUILDING SMALL
HYDRO POWER PLANTS
Abstract
From renewable energy, hydro power plants the most widespread. Unlike wind or sun, whose intensity
is unpredictable, and depend on the weather conditions, water, and its flow rate, is more stable and more constant
during the year.Еnergy resources (hydropower) is the most important renewable energy source, because the
production of electricity from water currents of energy economically competitive production of electricity from
fossil and nuclear fuels. The aim of this paper is to propose a technical solution for the construction of small
hydro power plants
Keywords: small hydro, generator, turbine, penstock, power house.

1. УВОД
Могућности производње електричне енергије су разноврсни. Најприхватљивији
су начини производње из обновљивих извора енергије, као што су хидроелектране,
ветроелектране, те соларне електране. Од обновљивих извора енергије хидроелектране
су најраширеније. За разлику од ветра или сунца, чији је интензитет непредвидљив те
зависи од метеоролошких прилика, вода, односно њен запремински проток, је пуно
стабилнији и сталнији током године [1].
Енергија водотокова (хидроенергија) представља најзначајнији обновљиви извор
енергије, јер је производња електричне енергије из енергије водотокова економски
конкурентна производњи електричне енергије из фосилних и нуклеарног горива [2, 3].
Мала хидроелектрана се гради тако што се ток реке прегради једном малом
бетонском преградом која се зове брана. Испред бране се уради једно проширење, тј.
направи мало акумулационо језеро. У језеру се акумулира односно сакупља вода и ниво
воде у језеру је виши од нивоа воде у реци. Самим тим је потенцијална енергија воде у
језеру већа. Када се цевовод отвори вода из стања мировања прелази у стање кретања,
односно потенцијална енергија воде се претвара у кинетичку енергију воде, која се кроз
цевовод одводи на турбину (у радно коло турбине) где удара у лопатице ротора турбине
1
2

Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Школска 1; janjic@vtsns.edu.rs
Висока школа примењених струковних студија Врање, Ф.Филиповића 20
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и окреће га. У турбини се кинетичка енергија воде претвара у механичку. Пошто су ротор
турбине и ротор генератора на истом вратилу, обртање ротора турбине аутоматски изазива
и обртање ротора генератора. У генератору се механичка енергија претвара у електричну
енергију [4].
Трансформација енергије у електрани се одвија на следећи начин: Потенцијална
енергија воде у акумулационом језеру - Кинетичка енергија воде у цевоводу - Механичка
енергија у турбини - Електрична енергија у генератору.
2. ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЗА МАЛУ ХИДРОЕЛЕКТРАНУ
Основу за постављање техничког решења представљају подаци из Хидролошке
студије карактеристични за проток слатинске реке у профилу водозахавата, као што су:
Основни параметри воденог тока су:
- Средњи годишњи проток Qsr=0,244 m3/s
- Биолошки минимум Qbm=0,024 m3/s
- Средњи расположиви проток Qsrr=0,220 m3/s
- Инсталисани проток Qin=0,516 m3/s
- Кота горње воде (захвата) 500 mNV
- Кота машинске зграде 388,60 mNV
- Кота доње воде 388,15 mNV
- Кота доње воде Пелтонове турбине 389,50 mNV
- Бруто пад Hb=111,85 m
- Бруто пад за Пелтонову турбину Hbpt=110,50 m
- Укупни губици ΔHu=7,4 m
- Нето пад Hn=Hb–ΔHu=110,50–7,40=103,10 m
За наведене параметре воденог тога предлаже се следеће техничко решење за
изградњу мале хидроелектране:
1. Захват, служи да воду која је акумулирана у језеру уведе у цевовод. Захват воде
у кориту реке који се састоји од бетонског прага у кориту реке и захватне грађевине са
решетком, слика 1.
Таложник са решетком и табластим затварачима за испуст муља. Водозахват је
лоциран у кориту реке, са таложницом на десној обали реке. Пошто се очекује да уз воду,
из реке буде захваћен суспендовани нанос-песак, у периоду јесењег и пролетњег поводња
а да би се спречило његово таложење у цевоводу-доводу, предвиђена је таложницапесколов одмах иза захватне грађевине.
Таложник је делимично укопан у земљиште поред захвата. Дно и зидови таложника
су од бетона. Испуштање песка и пражњење песколова врши се преко табластог затварача,
директно у речни ток.

Слика 1. Мала хидроелектрана
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2. Цевовод за довод воде, служи да воду под притиском одведе на турбину.
Од таложнице водозахвата до машинске зграде, спушта се цевовод од полиестера
пречника DN 700/Np16. На излазу из таложнице и улазу у цевовод налази се фина
решетка и устава са завојним вретеном за подизање и спуштање (отварање и затварање).
Дужина цевовода под притиском је 3.500 m. У бетонском анкеру испред машинске зграде
цевовод од полиестера DN 700/NP16 спаја се са севоводом од челика DN 700/NP16, који
се редукује на цевовод DN 500/NP16 и са тим пречником цевовод улази у машинску
зграду. Испред турбине цевовод се редукује на DN 350. Редукција DN 500/ DN 350 је
повезана преко монтажно-демонтажног дела са лептирастим затварачем DN 350/NP16,
који има електромоторни погон 24 VDC.
За довод воде под притиском, предлаже се цевовод од полиестера пречника DN
700/Np16, у којем ће за инсталисани проток, при брзини воде од v=1,34 m/sec губитак у
цевоводу износити ΔHc=6,30 m. Локални губитак у решеткама, лептирастим затварачима,
рачвањима и редукцијама за инсталисани проток је ΔHlg=1,10 m. Укупни губици ће
износити:
ΔHu=ΔHc+ΔHlg =6,30+1,10=7,40 m
Да би се остварио притисак, довод воде од захвата до турбине извршиће се
деривационим цевоводом под притиском.
Главни довод воде пројектован је на максималну количину воде од Qmax=700 lit/sec.
Цевовод је предвиђен од полиестер цеви пречника 700 mm, за притисак од 4 bara.
Прорачун профила цеви извршен је на бази максималне количине воде коју треба
да пропусти цевовод и геодетске висинске разлике на уливу и изливу цеви.
Економски пречник цеви одређује се према једначини:
D=(5,2 Q3/H)1/7=500 mm
3. Машинска зграда, слика 2, је деривациона и служи за смештај турбине,
генератора, трансформатора, регулација турбине, аутоматске регулације, преносне и
мерне и друге електричне опреме потребне за рад електране, и лоцирана је на десној
обали реке.
Машинска зграда се налази на левој обали Слатинске реке, на коти 388,60 mNV,
са доњом водом за Пелтонову турбину на 389,50 mNV. Тако да је добијен бруто пад за
Пелтонову турбину Hbpt=110,50 m.
Унутрашње димензије зграде у основи су 5,00×5,20 а висина 3,0 m.
За грејање рнасинске сале, предвида се електрицни калорифер. За укључивање и
искључивање калорифера поставља се собни термостат са подесивањем.

Слика 2. Унутрашњост машинске зграде
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4. Прорачун снаге и избор хидротурбине
Значи турбина треба да ради са следећим параметрима:
Инсталисани проток Qin=0,516 m3/s
Бруто пад за Пелтонову турбину Hbpt=110,50 m
Укупни губици ΔHu=7,4 m
Нето пад Hn=Hb–ΔHu=110,50–7,40=103,10 m
На основу ових параметара имаће снагу P=410 kW.
За боље искоришћење расположивих вода Слатинске реке предлаже се коришћење
једног агрегата снаге P=410 kW.
За прорачун инсталисане снаге мале хидроелектране Слатинска река меродаван је
расположиви средњи годишњи проток:
Qsrr= Qsr – Qbm=0,244–0,220=0,220 m3/sec
тако да бирамо:
Qinst=2,35×Qsrr=2,35×0,220=0,516 m3/sec
Турбина служи за претварање кинетичке енергије воде у механичку енергију
ротирајућих делова турбине. Пошто поједини типови турбина ефикасно раде само унутар
граница одређених протока и падова воде, при избору погодне турбине о томе се мора
водити рачуна.
Прорачун снаге турбине и техничко решење турбинског агрегата
Турбина са генератором и другом машинском и електро опремом чини агрегат мале
хидроелектране. Турбина служи да расположиву потенцијалну и кинетичку енергију
претвори у механичку енергију. Механичка енергија се помоћу генератора претвара
у електричну енергију на тај начин што вода окреће турбину која је спрегнута са
генератором, а који механичку енергију претвара у електричну.
Вода која протиче са нивоа горње воде у таложнику пролазећи кроз турбину до
доње воде изврши механицки рад чија се величина у јединици времена назива снагом
постројења.
Четворомлазнa Пелтонova турбинa са вертикалним вратилом снаге Pt=450 kW, ,
при n=750 o/min, са специфичним бројем обртаја ns=53,4 o/min:
Спирала турбине је израђена од прохромског лима заваривањем, лежајеви
турбине су искључиво SKF-ови, заптивање вратила је са квалитетним механичким
заптивачем, радно коло је од прохрома, млазнице и копља од квалитетног нерђајућег
челика (прохрома), њихов погон је електромеханички, корачним моторима
Еластична спојница за повезивање турбине и генератора
Лептирасти заптивач DN 350/Np 16 са електромоторним погоном , који има
функцију сигурносног затварача турбине (предтурбински склоп)
Монтажно-демонтажни део DN 350/Np 16, тип А
Монтажни материјал (завртњеви, заптивачи), који су потребни за монтажу
и пуштање у рад мале хидроелектране у пробни рад
За одређивање типа турбине послужио је дијаграм за избор турбине за мале
хидроелектране приказана на слици 3.
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Слика 3. Дијаграм за избор турбине

Турбина има заштите од прегревања лежајева. За заптивање се користи квалитетни
механички заптивач.
5. Генератор, служи за претварање механичке енергије у електричну. Генератор
је синхрони, хоризонтални и спојен са турбином преко еластичне спојнице. Вратила
агрегата су спојена еластичнним спојницама. Синхрони грнератор снаге 560 kVA, n=750
o\min, 50 Hz, вертикално извођење IM V1, тежине 1.650 kg, има своју носећу конструкцију
израђену од челика.
6. Електро орман за паралелан рад мале хидроелектране са електродистрибутивном мрежом, слика 4.
Електро орман треба има све заштите које су предвиђене за рад у
електродистрибутивној мрежи, систем управљања мале хидроелектране у раду „по
нивоу“ и резервни напон 24 VDC. Управљање електраном.

Слика 4. Електро орман

7. Регулација турбине, је систем за прилагођавање произведене снаге променљивом
водном дотоку, а тиме и за одржавање фреквенције у систему.
Мала хидроелектрана ће бити опремљена са аутоматизацијом, тј. управљањем
тако да би у погону била са повременим посматрањем послуге.
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8. Систем управљања малом хидроелектраном је са програмираним аутоматом
(PLC) и садржи све информације за ниво контроле који обезбеђује сигуран рад, високи
ниво учинка и поузданост хидроагрегата. Управљачки систем контролисан је са једном
програмираном аутоматском јединицом за хидро агрегат, погон без послуге мале
хидроелектране и омогућава даљинску комуникацију уз помоћ система SCADA (или
кроз GSM модем) са могућности даљинског преноса знакова и сигнализације притиска,
струје, напона, активни погон, јалови погон итд.
Систем за управљање обезбеђује:
- аутоматски рад мале хидроелектране паралелно на постојећу електричну мрежу,
- минималну количину заштите, поднапонска, преднапонска, фрекфентна,
надструјна, несиметрични ток и сл.
- аутоматско подешавање и постављање према нивоу у таложнику (управљачки
систем PLC)
- даљинско управљање и сигнализацију (GSM модем)
- хидраулички агрегат, укључујући регулационе ваљке, сензоре регулације,
- ниво уља
- комуникационе каблове (Cu)
- разводник са извршном заштитом 400 V, 50 Hz.
9. Одвод, служи да воду са турбине одведе у речно корито. Низводно од зграде
градиће се одвод ваде.
3. ЗАКЉУЧАК
Предлогом техничког решења за изградњу мале хидроелектране извршена је
оптимизација параметара мале хидроелектране, инсталисани проток, тип и број агрегата,
локација и тип машинске зграде, место и тип разводног постројења и прикључка на
преносну мрежу и др. Извршена је актуелизацијљ са аспекта савремених техничких и
научних достигнућа при изградњи оваквих објеката, имајући у виду савремена достигнућа
технологије, извођења грађевинских радова, а нарочито у домену електромашинске
опреме и управљања.
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ВАНРЕДНИ РЕМОНТ ВИСОКОНАПОНСКOГ ДАЛЕКОВОДА
Раде Ћирић1, Бошко Куртиновић
РЕЗИМЕ
Сигурност и поузданост напајања електричном енергијом је императив у 21. веку и у највећој мери
је засновано на квалитетном одржавању електроенергетских објеката и мреже. Посебан значај у одржавању
преносне мреже у Србији има ванредни ремонт високонапонских далековода који подразумева мерење
отпорности уземљења стубова, израду допунских уземљивача по потреби и реконструкцију ослабљених
стубова. У овом раду је приказана метода за мерење отпорности уземљења стубова високонапоснких
далековода која се примењује у Електромрежи Србије, као и активности које се спроводе при реконструкцији
ослабљених стубова.
Кључне речи: преносна мрежа, одржавање, отпор уземљења, ремонт

EMERGENCY OVERHAUL OF high voltage overhead line
Abstract
Safety and reliability of power supply is imperative in the 21st century, and largely is based on quality
maintenance of power facilities. Special importance in the maintenance of the transmission network in Serbia
has extraordinary overhaul of high voltage transmission lines, which involves measuring the resistance of pillar
grounding, making additional grounding as needed as well as reconstruction of weakened pillars. In this paper,
a method for measuring earth resistance of the pillars of high-voltage transmission lines applied in transmision
network of Serbia (EMS), as well as the activities carried out in the reconstruction of the impaired pillars, are
presented.
Keywords: transmission network, maintenance, grounding resistance, overhaul

1. УВОД
Поуздано и квалитетно снабдевање електричном енергијом представља основни
захтев који пред електроенергетски систем постављају потрошачи електричне енергије.
На поузданост рада електроенергетскog системa у знатној мери утиче стање опреме
разводних постројења и далековода. Проблематика одржавања електроенергетске опреме
је изузетно широка, комплексна и мултидисциплинарна. Поуздано и непрекидно напајање
електричном енергијом стандардног квалитета у 21. веку је императив и у највећој мери
је засновано на квалитетном одржавању електроенергетских објеката и мреже. Ако се
изузму инвестициони трошкови изградње нових објеката, као и плате радника трећу
ставку по величини у пословању сваке електропривредне компаније, представљају
трошкови одржавања електроенергетских постројења и водова.
Према IEC (Internacional Electrotechnical Commission) дефиницији, под одржавањем
се подразумева скуп свих техничких и административних мера које се предузимају у
циљу:
• обезбеђења да елементи и објекти дугорочно обављају предвиђену функцију и
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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• повратка у исправно, радно, стање након испада из погона због кварова.
Не постоји метода или уређај чијом применом се у потпуности могу предвидети,
детектовати или отклонити поремећаји, деградациони процеси и услови који могу довести
до делимичног или потпуног нарушавања предвиђене функције електроенергетског
објекта. Међутим, адекватним одржавањем сви напред поменути утицаји се могу свести
на најмању могућу меру, за задате услове експлоатације.
Уопште посматрано, одржавање се може поделити на превентивно и инвестиционо
одржавање. Превентивно одржавање које обухвата ревизију, погонска испитивања и
ремонт, може бити одржавање у фиксним временским интервалима, одржавање на
основу стања, као и корективно одржавање. Изведени концепт превентивног одржавања
је тзв. одржавање засновано на поузданости елемената односно RCM-концепт одржавања
(Reliability Centered Maintenance). Овај концепт представља комбинацију одржавања
у фиксним временским интервалима и превентивног одржавање на основу стања. У
последње време развијен је концепт одржавања на основу понашања елемената система,
Performance Focused Maintenance (PFM).
2. МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА СТУБОВА
Мерење отпора уземљења стубова далековода спада у погонска испитивања
односно превентивно одржавање. Отпор уземљења стубова мери се непосредно након
изградње и током експлоатације вода. Отпор уземљења на сваком стубном месту може се
мерити уз спојено и одвојено заштитно уже [1]. У првом случају мери се отпор читавог
система уземљења вода што га чине отпори уземљења свих стубова и заштитног ужета
у свим распонима. Стварна намена оваквих мерења није да се установи укупан отпор
уземљења на поједином стубном месту, него да се провери галванска веза заштитног
ужета и уземљивача.
Мерењем уз одвојено заштитно уже утврђује се отпор уземљења самог стуба.
Оваква мерења могуће је спровести физичким одвајањем и изоловањем заштитног ужета
од стуба, односно земљовода, или електричним одвајањем, тј. коришћењем метода код
којих се поступком мерења елеминише утицај система уземљења вода прикљученог на
стуб преко заштитног ужета. Физичко одвајање заштитног ужета у сврху мерења отпора
уземљења је, чак и на водовима нижег напона, неприкладно решење и настоји се избећи.
Раније се уместо одвајања заштитног ужета одвајао уземљивач на прикључној стезаљци.
Оваквим се поступком практично у резултату мерења елеминише допринос темељног
дела стуба. Ниједан од начина физичког одвајања заштитног ужета није прихватљив у
пракси, па се данас готово без изузетка користе методе којима се исти ефекти остварују
електричним одвајањем. Принцип је једноставан и своди се на то да се слањем струјног
импулса преко спољне електроде, одреди разлика потенцијала између уземљивача и
напонске сонде при фреквенцији која је довољно ниско испод фреквенције резонанце
система уземљења, и довољно високо да елеминише утицај импедансе заштитног ужета,
односно прикљученог система уземљења Слика 1 [1].

103

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

Слика 1. Шема мерења отпора уземљења стуба

Извештај о обављеним мерењима треба да садржи поред општих података о
далеководу и следеће:





климатске услове за време мерења,
оцену влажности тла,
бројеве свих стубних места и одговарајуће ознаке примењених уземљивача, и
вредност отпора уземљења стубова за свако стубно место са одвајањем и без
одвајања заштитног ужета.

При интерпретацији резултата мерења максималну вредност отпора уземљења која
је послужила као критеријум при избору уземљивача не треба тумачити детерминистички
у смислу да ниједан отпор уземљења не би смео бити већи од те вредности. Ако одређен
мањи број резултата мерења премашује утврђену максималну вредност, не значи да је
тиме доведена у питање сигурност вода с обзиром на пренапоне атмосферског порекла,
па ни да ће на таквим стубним местима уопште доћи до повратног прескока. У питању је
велики број поједностављења, а и случајних догађаја који одређује стварне перформансе
заштите од удара грома. Мерена вредност отпора распростирања стуба, а и она се мења
у различитим временским периодима, само је један од параметара који утиче на те
перформансе.
Основни критеријуми за димензионисање уземљења стубова водова са голим
алучеличним проводницима, у смислу важећих прописа, су заштита од повратних
прескока при удару грома у стуб или заштитни проводник, и заштита од напона додира.
Искуство је показало да је у Србији знатно строжији критеријум заштите од повратних
прескока при удару грома.
Повратни прескок са стуба на проводнике није вероватан ако вредност ударне
отпорности уземљења стуба испуњава услов [9]:
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где је:
Ru – ударна отпорност уземљења стуба без галванске везе са заштитним проводником
(Ω),
Ui – подносиви ударни напон изолатора вода на сувом (kV), и
Iu – темена вредност ударне струје грома (kA).
За одабрани степен изолације вода, при димензионисању отпорности уземљења
стуба треба узети у обзир учесталост и темељну вредност ударних струја громова у
подручју трасе, сигурност вода и број кварова на воду с обзиром на важност вода, као и
трошкове за израду уземљивача стуба.
На основу дугогодишње праксе у експлоатацији електродистрибутивних мрежа и
за просечне услове на територији Србије, сматра се да је постигнут задовољавајући ниво
заштите од повратих прескока ако ударна отпорност уземљења стуба Ru износи [9]:
• Ru≤ 15 Ω за водове називног напона 10 kV, 20 kV и 35 kV ;
•

Ru≤ 10 Ω за водове називног напона 110 kV, 220 kV као и за поједине стубове
водова називног напона до 35 kV који треба да имају виши ниво заштите од
атмосферских пражњења.

Захтеване вредности ударне отпорности уземљења од 15 Ω или 10 Ω треба да
се постигу без утицаја заштитног проводника. Ако ове вредности отпорности могу да
се постигну помоћу темељног уземљивача стуба, у том случају није неопходна уградња
допунског уземљивача [9].
3. РЕЗУЛТАТИ мерења
При мерењу отпора уземљења стубова утврђено је да отпорност заштитног
уземљења на четири стуба испитиваног далековода 220 kV одступају од дозвољених
вредности (45 Ω, 52 Ω, 61 Ω, 78 Ω), Слика 2.

Слика 2. Измерене вредности отпора уземљења

Када дође до одступања вредности отпора уземљења стуба ради се поправка
заштитног уземљења стуба, тако што се ископа прстен око стуба на дубини од 1 m, са
одстојањем од стуба 2 m. У ров се поставља поцинкована трака 25 x 4 mm која је повезана
за арматурну мрежу стуба и за већ постојеће уземљење. Мерењем отпора уземљења стуба
после поправке уземљења на карактеристичним стубовима добијене су вредности: 9 Ω,
10 Ω, 4 Ω, 7 Ω, који задовољавају прописе јер су мање од 10 Ω, Слика 4.
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Слика 3. Извођење уземљења стуба далековода

Слика 4. Измерене вредности отпора уземљења после поправке уземљења

4. Реконструкција стуба
У Србији је последњих двадесет година крађа дијагонала на стубовима
високонапонских далековода један од највећих проблема с којим се суочава предузеће
Електромреже Србије. Због тога се при ремонту често врши и детаљна реконструкција
стуба. Монтери током ремонта и прегледа евидентирају покрадене дијагонале (број стуба
и количина). Кад уоче да недостају профили проверавају код техничара у Служби за
далеководе да ли је крађа претходно евидентирана. Уколико се утврди да је у питању
нови случај крађе профила, вођа екипе обавештава надлежну полицијску управу на
територији где се стуб налази. Полиција излази на терен и сачињава записник о крађи.
Након завршеног ремонта или прегледа прави се извештај о недостајућим профилима. На
основу извештаја прави се обрачун штете који се прослеђује лицу које подноси кривичну
пријаву и прилаже наведени обрачун.
Уколико је угрожена статичка стабилност стуба монтажа профила се извршава
истог дана када је и уочено оштећење стуба. Уколико на стубу недостаје пар профила
монтажа се обавља кад екипа за монтажу буде расположива. На стубовима се најчешће
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користе следећи профили 45x45x5 mm, 50x50x5 mm и 55x55x6 mm [4]. Профили се секу
на одређену дужину и монтирају специјалним завртњима против крађе тзв. „антивандал“
завртњеви. Услед крађе већег броја профила на једном стубу, стуб је ослабљен, статика
стуба је нарушена и у најгорем случају може доћи до пада стуба, Слика 5.

Слика 5. Пад стуба услед крађе дијагонала
У последњих 20 година у преносној мрежи у Србији је нестало око 200 тона
профила [4]. Поред профила чест предмет крађа су и уземљења стубова и клеме за
уземљење. Једно од могућих решења овог проблема је 24-часовни надзор далековода из
командног центра применом дрон технологије.
5. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
Сва мерења отпора уземљења стуба, изузев мерења која би се вршила уз физичко
одвајање заштитног ужета на врху стуба, третирају се као радови у I зони опасности,
односно у зони слободног кретања. Физичко одвајање заштитног ужета представља
радњу у III зони опасности, што захтева примену свих поступака заштите на раду према
правилнику организације на чијем објекту се ова мерења обављају.
При ремонту далековода обавезна је примена заштитне опреме и средстава.
Заштитна опрема се израђује од различитих материјала који морају задовољавати техничке
захтеве у погледу изолационих способности, механичке издржљивости, отпорности на
услове рада за које је предвиђена (влага, хемијска корозија, топлота, хладноћа, запаљивост
итд.). Корисник заштитне опреме мора бити упознат са правилним коришћењем и
одржавањем опреме, као и са условима рада у којима је употреба исте обавезна, све у
циљу заштите сопственог живота и безбедности. Да би опрема уопште и могла да дође
у употребу, потребно је да прође низ испитивања у производњи (производна или типска
испитивања) да би се утврдила исправност производа, као и периодична испитивања
током експлоатације [8].
У лична заштитна средства спадају:
•
•
•
•
•

Радно заштитно одело,
Шлем (кацига),
Штитник за очи и лице (може бити део шлема) или заштитне наочаре,
Заштитне рукавице, и
Заштитна обућа.
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У заштитну опрему спадају:
•
•
•
•
•

Детектор напона (за тачно одређени напонски ниво),
Преносна направа за уземљењеи кратко спајање (преносни уземљивач),
Изолациона плоча (за ограђивање делова под напоном),
Ручице за вађење уметака ножастих осигурача, и
Изолациони алат (изолациони одвијач, изолациона клешта и др).

Са аспекта безбедности на раду код одржавања далековода изузетно је важно
строго се придржавати ,,5 златних правила“ која гласе:
•
•
•
•
•

Искључити и видно одвојити од напона,
Спречити поновно укључење,
Утврдити безнапонско стање,
Извршити уземљење и кратко спајање и
Извршити ограђивање места рада од делова под напоном.

6. ЗАКЉУЧАК
Једна од најзначајнијих ставки приликом ремонта далековода је мерење отпорности
уземљења стубова.У раду је приказана метода мерења уземљења стубова која се примењује
у ЕМС Србија. Последњих година један од највећих проблема са којим се суочавају
екипе за одржавање високонапоснких далековода у Србији је крађа дијагонала. Крађом
дијагонала стуб далековода је ослабљен, нарушава се статичка стабилност стуба, и може
доћи до пада стуба, а самим тим и до прекида испоруке електричне енергије. Поред тога
крађа челичних профила на годишњем нивоу представља и велику материјалну штету
за електропривреду. Једно од могућих решења овог проблема је 24-часовни надзор
далековода из командног центра применом дрон технологије, уз драстично пооштравање
казнених мера за ово кривично дело.
На основу изнетог јасно је да је далековод елемент електроенергетског система
у чије одржавање треба улагати значајна материјална средства и људске ресурсе, уз
примену савремених метода и нове технологије, како би се обезбедио сигран пренос
елекричне енергије.
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Респонсивни веб дизајн кроз наставни процес
Тања Крунић1
РЕЗИМЕ
Прилагодљивост или респонсивност веб страница је у деценији мобилних телефона изузетно
важна за успешно представљање предузећа на интернету. С обзиром на још увек недовољну заступљеност
респонсивних веб страница на српским доменима, изузетно је важно кроз наставни процес студијских
програма из ИТ области обучавати нове генерације веб дизајнера који ће под изградњом веб странице
подразумевати изгрању респоснивне веб странице. У оквиру овог рада дато је истраживање које се односи
на представу изгледа веб странице код студената ИТ усмерења. У складу са резултатима овог истраживања
које указује на присутност „не респонсивног размишљања“, прилагођени су наставни садржаји предмета
Увод у веб дизајн.
Кључне речи: Респонсивни веб дизајн, прилагођавање садржаја страница разним уређајима и
димензијама екрана, “mobile first” приступ

Responsive web design in the education process
ABSTRACT
In the decade of mobile phones, the responsiveness of web pages is extremely important for a successful
presentation of companies on the internet. Since responsive web design is still not sufficiently present on web sites
in Serbia, it is important to produce new generations of web designers who will create responsive web sites a priori.
This can be done through the teaching process in study programs in the IT field. Herein, we give a survey on IT
students’ imagination of a web page layout. According to the results which indicate a high level of “non-responsive
thinking”, we adapted the syllabus of the subject Introduction to web design.
Keywords: Responsive web design, adapting web content according to different devices and screen dimensions, mobile fist principle

1. УВОД
Протеклу деценију обележио је нагли раст употребе мобилних телефона. На сл.
1 (преузето из [1]) можемо видети пораст броја корисника мобилних телефона у свету у
периоду од 2007-2015 године. Као што видимо, од 2014. године, број мобилних корисника
постао је већи од броја корисника декстоп рачунара. На сл. 2 а) је приказан број сати
проведених на различитим уређајима у САД у периоду од 2008-2015 године, а на сл. 2 б)
број сати дневно проведених уз уређаје са екранима различитих оријентација.

Слика 1. Раст употребе мобилних телефона у свету у периоду од 2007-2015 године, [1]
1

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад; krunic@vtsns.edu.rs
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а)

б)

Слика 2. Истраживање корисника интернета у САД у периоду од 2008-2015 године: а)време
проведено уз различите дигиталне уређаје , б)време проведено уз уређаје различите оријентације

Као што видимо на сл. 2 а), подаци о броју сати проведених уз мобилне телефоне
корисника у САД се слажу са светским трендом пораста броја корисника мобилних
телефона, док на сл. 2 б) видимо тренд пораста броја сати које корисници проведу уз
екране вертикалне оријентације. Према [2], корисници дигиталних уређаја у Србији
такође не заостају за овим трендом: 2014. године чак 61% становника приступало је
интернету путем мобилних телефона. Овај број се у односу на 2013. годину увећао за
скоро 15%.
Поред тога, коришћење интернета на мобилним уређајима готово да је постала
уобичајена ствар. Другим речима, корисници мобилних телефона претражују веб
странице у потрази за информацијама. Управо из тог разлога, јавила се потреба креирања
веб страница чији садржај је прилагодљив различитим уређајима и димензијама екрана.
Међутим, према нашим истраживањима из 2014. године [3], када је 17% од укупно 117
испитаних веб сајтова у Србији је било прилагодљиво различитим димензијама екрана и
[4] из 2016. године када је 45% од укупно 100 веб сајтова било прилагодљиво, простора
за едукацију на тему прилагодљивости веб страница итекако има.
У Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду образују се кадрови
ИТ усмерења на студијским програмима Веб дизајн, Информационе технологије
и Мултимедија. У оквиру предмета Инетнет језици и алати 1 изучавају се технике
прилагођавања веб садржаја различитим уређајима и димензијама екрана, детаљи
се могу видети у [5]. У оквиру овог рада смо истраживали свест студената о потреби
прилагођавања веб садржаја различитим уређајима и димензијма екрана, и у складу с
тим, у процесу реакредитације горе наведених студијских програма, допунили наставне
садржаје уводног стручног предмета Увод у веб дизајн темама из ове области. У другом
поглављу смо детаљније описали појам прилагољивости веб страница. У трећем поглављу
је приказана анализа свести студената о потреби изградње прилагодљивих веб страница,
док је допуна наставних јединица темама из ове области дата у четвртом поглављу.
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2. РЕСПОНСИВНИ ВЕБ ДИЗАЈН
Mобилни уређаји, таблети и десктоп рачунари се производе са различитим
димензијама екрана, Слика 3. Чак шта више, димензије екрана сваког од ових уређаја се
разликују од модела до модела, [8].

Слика 3. Разни уређаји различитих димензија екрана

Креирање посебне веб странице за сваки уређај и свe димензије екрана, не само да
није исплативо, већ је и потпуно немогуће. У таквој ситуацији, наручилац веб сајта би
требао да одговори на бесмислено питање за које уређаје и моделе би желео да креира веб
сајт, а исто тако да одустане од великог броја корисника уређаја са димензијама екрана
које се разликују од изабраних. Срећом, нови тренд у веб дизајну, тзв. Респонсивни веб
дизајн (енгл. Responsive web design) се базира на иградњи само једне веб странице за све
уређаје и димензије екрана чији се сардржај прилагођава величини прозора веб читача.
Респонсивни веб дизајн се први пут помиње 2010 у [7]. Према [8], иградња респонсивних
веб страница се у пракси заснива на примени мрежних система (енгл. grid system , [9], [10],
[11]), флуидних слика и CSS медија упита (енгл. media queries, [14]). Примена мрежног
система представља принцип дизајна странице у коме се ширина екрана дели на известан
број колона, најчешће 12, сл. 4а). Ширина свих елемената на страници се одређује у
релативним јединицама – тј. бројем колона, сл. 4б). Колоне се аутоматски сужавају на
мањим екранима што доводи до прилагођавања странице. Постоје разна радна окружења
која омогућавају рад у мрежним системима, као што су Twitter Bootsrap [12], Zurb Foundation, [13] и други. У овим окружењима се могу дефинисати и ширине елемената за
разне категорије као што су мали екрани, средњи и велики. Тако на пример можемо
дефинисати да слика, која је на десктоп рачунару била ширине 4 колоне, на таблету може
бити ширине 6 колона, а на мобилном тлефону читавих 12 колона.

а)

б)

Слика 4. Примена грид система у респонсивном веб дизајну

Применом CSS медија упита могуће је изградити веб сајт који се прилагођава
разним димензијама екрана, тако што ћемо написати различите стилове за различите
димензије и оријентације екрана, сл. 5.
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Слика 5. CSS медија упити

Приликом планирања изградње веб сајта, увек је препоручљиво да се крене најпре
од мобилне верзије, с обзиром да на екрану мобилног телефона имамо најмање простора
и да се веб страница на мобилном телефону најспорије учитава. Мањак простора нас
наводи на минималистички стил, у смислу да изостављамо садржаје које нису неопходни
на страници. Такође, водимо рачуна о величини елемената и размацима између дугмади
да не би дошло до нежељеног покретања линкова. Брзина учитавања нас наводи на
изостављање компликованих анимација и великог броја слика. Овакав приступ у веб
дизајну се назива Mobile First принцип, [15],[16],[17], [18].
3. СВЕСТ О ПОТРЕБИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ВЕБ СТРАНИЦА
РАЗЛИЧИТИМ УРЕЂАЈИМА И ДИМЕНЗИЈАМА ЕКРАНА
За потребе измене и допуне наставних садржаја на предмету Увод у веб дизајн
извршена је анализа свести студената који похађају овај предемет о томе да садржај веб
странице треба да буде прилагодљив. У истраживању је учествовало укуно 48 студената
четири студијска програма: Веб дизајна и Мултимедије, којима је ово обавезан, и
Графичког дизајна и Информационих технологија који је ово изборни предмет. Студенте
који су учествовали у истраживању можемо поделити у две групе:
1. Група: Студенти који немају претходно знање из техника респонсивног веб
дизајна (нису слушали предмет Интернет језици и алати 1)
2. Група: Студенти који имају знање из техника респонивног веб дизајна
(слушали су предмет Интернет језици и алати 1).
Студенти друге групе су се на предмету Интернет језици и алати 1 сусрели
са применом CSS медија упита и радом са мрежним системом у Bootstrap радном
окружењу. То су студенти III године студијских програма Веб дизајн, Мултимедија и
Информационих технологија. У нашем истраживању, учествовало их је укупно 12, (2,
9 и 1 редом са сваког од наведених студијских програма). Насупрот томе, у прву групу
спадају студенти II године који још нису одслушали предмет Интенет језици и алати 1. У
нашем истраживању, било их је укупно 36 (7 студената Графичког дизајна, 20 студената
Веб дизајна и 9 студената Мултимедија).
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Студенти који су учествовали у истраживању су на првом наставном часу из
предмета Увод у веб дизајн добили задатак да скицирају веб страницу намењену
продаји беле технике. Само један од свих студената који су учествовали у истаживању,
и то студент из 2. групе (студијски програм Графички дизајн) је поред класичне верзије
странице за десктоп рачунар скицирао и варијанту странице за мобилни уређај. На сл. 6
а) можемо видети поменуту скицу. Иако је међу испитаницима било чак 25% оних који
су већ били упознати са техникама респонсивног веб дизајна (студенти из 1. групе),
показало се да студенти што информатичких, тако и дизајнерских усмерења, прилично
„не респонсивно“ размишљају. Наиме, поред тога што нису скициране верзије страница
за мобилне уређаје, скице страница за десктоп рачунаре обилују разним елементима,
и прилично би биле непрегледне на мобилним телефонима. Пример једне такве скице
можемо видети на сл. 6 б). Из овог истраживања проистекла је идеја за изменом и допуном
наставних садржаја предмета Увод у веб дизајн, како би се студенти, пре него што на
предмету Интернет језици и алати 1 науче технике респонсивног веб дизајна, научили
да приликом планирања, скицирања и креирања мокапа веб страница, најпре крену од
верзије за мобилни телефон.

а)

б)

Слика 6.Студентске скице а) план прилагодљиве странице б)план странице само за десктоп
рачунар

4. РЕСПОНСИВНИ ВЕБ ДИЗАЈН КРОЗ НАСТАВНИ ПРОЦЕС У
ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
На другој години студија, у оквиру предмета Интернет језици и алати 1, студенти
студијских програма информатичке оријентације на Високој техничкој школи струковних
студија у Новом Саду се између осталог упознају са следећим елементима респонсивног
веб дизајна: Примена CSS медија упита за прилагођавање садржаја веб странице разним
димензијама екрана, као и примена мрежног система у Twitter Bootstrap-у. Ови садржаји
су уврштени у наведени предмет 2013. године, тј. само три године након првог помињања
појма респонсивни веб дизајн у [7]. С друге стране, предмет Увод у веб дизајн се према
акредитацији из 2012 године, углавом састојао од теоријских тема као што су приватност
корисника, употребљивост веб страница (али искључиво за десктоп варијанте сајта),
као и на планирање садржаја веб страница (опет са становишта веб сајтова намењених
прегледу на десктоп рачунару), детаљи се могу наћи у [5].
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Након анализе резултата истраживања које смо описали у претходном одељку,
наствни садржаји предмета Увод у веб дизајн допуњени су планирањем изгледа и
садржаја како за десктоп, тако и за таблет и мобилну варијанту сајта. Студенти се упознају
са креирањем нацрта веб сајта у фотошопу уз примену грид система. Другим речима,
израђују план садржаја странице које ће се каснији креирати у Twitter Bootstrap-у. Поред
тога, студенти израђују мокапе у програмима Pencil [19] и Balsamiq [20], и то такође за
мобилне телефоне, таблете и десктоп рачунаре. На сл. 7а), 7б) и 7в) можемо редом видети
студентски рад на тему планирања веб садржаја на грид систему за мобилни телефон,
таблет и десктоп рачунар, на сл. 8а) и 8б) редом, мокапе за мобилни телефон и десктоп
рачунар, док су на сл. 9а), 9б) и в) редом приказани мокапи за мобилни телефон, таблет
и десктоп рачунар.

а)

б)

в)

Слика 7. Студентски рад - планирање веб странице на грид систему

а)

б)
Слика 8. Студентски рад – мокап
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                   а)                                              б)                                                                  в)
Слика 9. Студентски рад - мокап

5. ЗАКЉУЧАК
Нови информатички трендови од којих зависи савремено пословање најлакше
се уводе кроз образовни систем студијских програма ИТ усмерења. Један такав, у
данашње време незаобилазан тренд је и респонсивни веб дизајн. Само три године након
што је први пут објављен овај тренд, у Високој техничкој школи струковних студија у
Новом Саду, ова техника се изучавала у оквиру плана и програма наставног предмета
Интернет језици и алати 1 који слушају сви студијски програми информатичке струке.
У оквиру истраживања које смо изложили у овом раду, а које је рађено у фази анализе
плана наставног предмета Увод у веб дизајн у циклусу акредитације за 2017. годину,
установили смо да није довољно студенте научити техникама респонсивног веб дизајна.
Да би они заиста примењивали респонсиван дизајн у пракси, неопходно је развијати
тзв. респонсивно размишљање, односно приликом планирања веб странице, кренути од
скице странице за мобилни телефон, чему се придодаје распоред елемената за таблет
и десктоп верзију сајта. Управо из тог разлога, на предмету Увод у веб дизајн, који је
уводни предмет из ове области, додати су садржаји планирања, скицирања и креирања
мокапа у духу респонсивног веб дизајна.
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Мисија и визија студијског програма Информационе
технологије Високе техничке школе струковних
студија у Новом Саду као део концепта управљања
знањем
Зоран Ловрековић1, Драган Граховац2

Резиме
У раду је анализиран значај мисије и визије и њихова улога у начину рада ораганизације уопште, и
специфично, образовне организације. Имајући у виду да је људско друштво у транзицији из индустријског
у доба знања, дат је предлог могуће мисије и визије студијског програма Информационе технологије
Високе техничке школе у Новом Саду, као дела концепата управљања знањем, и побројани су начини који
омогућују успешно функционисање мисије и кретање ка испуњењу визије.
Кључне речи: Мисија, визија, управљање знањем

The mission and vision of study program Information
Technology at the Higher Education Technical
School of Professional Studies in Novi Sad as part of
the concept of knowledge management
Abstract
This paper analyzes the importance of the mission and vision and their role in the functioning of the
organization in general, and specifically, educational organizations. Bearing in mind that human society is in
transition from the industrial to the knowledge era, it is proposed possible mission and vision of study program
Information Technology at the Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad, as part of
the concepts of knowledge management, and listed the ways that allow the successful functioning of the mission
and movement towards fulfilling the vision.
Keywords: Mission, vision, knowledge management

1. УВОД
Сваком појединцу, организацији и друштву неопходно да зна шта је његова мисија
и да има визију шта жели да достигне у одређеној будућности, како би могли бити успешни
и планирати сопствени развој и напредак. Одговорност је руководиоца да дефинише и
формулише мисију и визију и да се кроз интеракцију са својим сарадницима, колегиницама
и колегама увери да је они прихватају или је по потреби коригује, модификује или доради,
како би сви имали јасну слику шта је наша дужност и обавеза, који су нам задаци и
циљеви и да се даље можемо договорити како да их достигнемо и остваримо и били
сагласни са тим. У нашем друштву, уобичајено је да организације формално дефинишу
своју мисију и визију, и оне стоје заборављене у неком организацијском документу, а
запослени најчешће и не знају за њих. Чему служе мисија и визија?
1
2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, lovrekovic@vtsns.edu.rs
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, dragan.grahovac@hotmail.rs
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2. СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ, МИСИЈА И ВИЗИЈА
Стратегијско планирање је област менаџемта која треба да нам да одговор на три
основне групе питања[1]:
• Ко и шта смо, шта сада радимо и зашто? (“Ас-Ис” стање)
• Шта желимо бити и радити у будућности и зашто? (“То-Бе” стање)
• Како ћемо стићи “одавде” “тамо”?
2. Шта желимо да будемо
и радимо у будућности и
зашто?

1. Ко смо, шта сада
радимо, и зашто?

3. Како ћемо стићи одавде
тамо?
As-Is стање
Стратешки план

To-Be стање
(Визија)

Слика 1. Процес стратегијског планирања

Прва фаза стратегијског планирања је дефинисање визије и мисије. Визија је
оно што може бити, мисија је оно што желимо да буде, а план и стратегија је како то
подстичемо. Лидер посматра садашњост и види другачији пут ка будућности тако што
одбацује начин којим су ствари решаване до тада и маштовито сагледава све области
посла (Хасс и Тамаркин,1992)[2]. Дакле визија је инспиративна изјава која дефинише
смер у којем се организација жели развијати. Оно чему тежимо, о чему сањамо. Разлог
зашто смо овде. Визија дефинише нашу пожељну будућност у наредних 5-10 година.
Мисија представља начин на који ћемо остварити визију.
У својој књизи ‘Најважније о менаџменту’ проф. Питер Дрaкер[3] описује предузећа
и институције јавних служби како органе друштва који су ‘средства’ помоћу којих се
може задовољити ‘специфична потреба друштва, заједница или појединца’. У случају
образовних институција - то је образовање. У наставку, као три круцијалне дужности које
топ менаџмент мора обавити како би омогућио институцији да функционише наводи:
•
•
•

Одредити специфичну мисију, сврху деловања институције, било да је реч о
фирми, болници или факултету
Учинити рад продуктивним а радника ефикасним
Управљати утицајима на друштво и бити одговоран у друштву

Од осамдесетих година двадесетог века, до данас, у пословном свету се дешавају
велике промене, које би бразовни систем морао да предводи, или барем да их прати.
Тржиште је знатно променило своје карактеристике од времена индустријске револуције,
и од незасићеног, постаје презасићено. Индустријски начин пословања, који је донео
велико повећање продуктивности, постаје неодговарајући, јер је нефлексибилан,
неадаптибилан и није у стању да понуди купцу производ у складу са његовим жељама,
потребама и могућностима. Купци могу да бирају и у трци за купцем фирме морају све
брже иновирати, нудити нове производе и нове могућности у оквиру потојећих производа,
а крути начин производње у индустријском систему то онемугућава. Кроз неколико таласа
великих промена у пословању (маркетинг осамдесетих, реинжењеринг деведесетих и
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управљање знањем крајем двадесетог века), људско друштво напушта индустријско доба
и прелази у нову еру -доба знања.[4][5] Информационе технологије су алат, оруђе, које
омогућује прелазак на нови начин пословања и производње, пословање у добу знања и у
складу са тим мора бити и образовање стручњака из ове области.
Према Питеру Сенгеу, услови за учећу организацију су[6]
•
•
•
•
•

лично усавршавање запослених
ментални модели запослених (лично виђење функционисања света)
заједничка визија
тимско учење и рад
системско размишљање
3. МИСИЈА И ВИЗИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И КАКО ИХ ОСТВАРИТИ

Имајући у виду напред речено, могуће је деифинисати предлог мисије и визије
студијског програма за информационе технологије Високе техничке школе у Новом Саду:
Мисија:
Школовати студенте способне да у окружењу развијају интерент засноване
пословне системе и нове пословне процесе засноване на интензивном кориштењу ИЦТ у
циљу преласка из индустријског у доба знања: -повећања учешћа и степена задовољства
купца у пословању, флексибилности и адаптибилности фирме, брзине пословања и
укупне конкурентности организације и друштва уопште.
Визија:
На основу укупног рада: -образовног, научног и стручно-консултантског, бити
препознат и признат од привредних субјеката, појединаца и друштва уопште као
лидер промена у пословању које воде повећању учешћа и степена задовољства купца
у пословању, флексибилности и адаптибилности фирме, брзине пословања и укупне
конкурентности организације и друштва уопште.
Да би могли ваљано испуњавати нашу мисију, и достићи прокламовану визију,
морамо:

•

непрекидно радити на повећању сопствене компетентности и личних
способности, знања и вештина. Ово можемо кроз неколико иницијатива:
o интерну обуку ради стицања знања и вештина потребних за
реализацију наше мисије и визије
o програм дипломских, мастер радова и доктората запослених
асистената и сарадника у складу са прокламованом мисијом и
визијом. Израда плана дипломских, мастер радова и доктората на
већу студијског програма.
o научни рад према плану научних радова који ћемо дефинисати на
нашем већу студијског програма, у складу са нашом мисијом и
визијом
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o екстерном обуком (код других организација) према заједнички
утврђеном плану и распореду
•

повећањем компетентности студената
o планирањем семинарских радова на студијском програму на
свим предметима тако да подржавају мисију и визију, планиране
дипломске, мастер радове и доктроске тезе запослених, и јачају
информационо-комуникациону структурустудијског програма и
Школе у целини неопходну за остварење прокламованих циљева.
Ово је исто посао већа студијског програма, дакле, семинарске
радове више не могу давати наставници и асистенти по сопственом
нахођењу, већ они морају бити верификовани на већу студијског
програма према прокламованим циљевима
o заједничким дефинисањем наставних програма стручних предмета
на нашем студијском програму како би остварили нашу мисију и
визију. Наставни програми морају у потпуности подржавати мисију
која дефинише какав профил стручњака ми желимо да школујемо
o заједничким дефинисањем начина рада на студијском програму:
-колико теоретске наставе и у ком облику, колико и каквих вежби,
на који начин можемо ефикасније и ефективније користити
информационо комуникационе технологије у настави (а не само
видео-бим и ППТ),...
o набавком и израдом потребних наставно-дидактичких средстава:
-симулационог софтвера, туторијела, wеб система за подршку учењу,
софтверских система за програмирано учење, и слично. Израда дела
оваквих средстава свакако се може реализовати и кроз семинарске
радове студената у складу са наставним програмима и дефинисним
начином рада.

•

сталном контакту са привредом и присутношћу у решавању проблема у
нашим пословним и другим организацијама

•

све активности у настави, науци и стручном раду морају бити организоване
тако да приоритет има остварење циљева Школе, односно студијског
програма како би се остварила мисија и достигла визија. То значи да те
активности нису збир простих појединачних акција, већ смислено и
планирано повезане активности које на видљив и разумљив начин воде
до остварења утврђеног циља (циљева). Свим запосленима на студијском
програму мора бити јасно како свака од ових активности (сваки појединачни
семинарски, дипломски, мастер рад, докторати, начин рада у настави, и све
остало, води решавању циља и које конкретне циљеве тиме решавамо, као
и како се они међусобно надопуњују и чине једну јединствену целину.

•

остварити трајну везу са нашим студентима како би нам се обраћали и
после дипломирања са позивом да им помогнемо у решавању конкретних
проблема у фирми у којој раде и како би заједничким даљим радом
напредовали као појединци, организације и друштво у целини.

•

обезбедити отворену комуникацију где се нико неће устручавати да изнесе
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свој став или мишљење из било ког разлога (што се боји, што је млад, што
не верује у прокламовану мисију или визију, што га мрзи да се труди, што
има друга посла,...). Свако је обавезан да уради оно што је у границама
његових моћи да се мисија реализује и да се крећемо ка остварењу визије.
У оквиру својих овлаштења, руководилац студијског програма мора се залагати
да свака акција која води испуњењу мисије и достизању визије студијског програма буде
препозната и на одговарајући начин у складу са нашим могућностима вреднована, исто
као и понашање које онемогућује остваривање наше мисије и визије.

4. ЗАКЉУЧАК
Добро дефинисана мисија и визија организације омогућују боље планирање,
развој и доношење одлука. Без сагласности свих запослених као и осталих стејкхолдера у
одговорима на питања: Ко и шта смо, шта сада радимо и зашто? Шта желимо бити и радити
у будућности и зашто? и Како ћемо стићи “одавде” “тамо”? , нема одговарајућег развоја
и напретка, па чак ни опстанка организације. Мисија и визија у себи садрже одговор на
ова питања. Оне нису тек пуке апстрактне изјаве, већ дефинишу бит саме организације, и
предуслов су за синергетско деловање запослених. Оне не могу бити “ˇпрописане” нити
наметнуте заполсенима, већ је обавеза менаџмента да кроз комуникацију и обуку обезбеди
да сви запослени заиста и суштински прихвате прокламовану мисију и визију. На основу
базичних постулата управљања знањем, чињенице да је, пре свега због промене статуса
тржишта од незасићених у презасићена, индустријски начин пословања неодржив и
да се траже (и проналазе) нови модели пословања који са класичном индустријском
производњом имају мало заједничког и који доводе до нове транзиције друштва из
индустријске ере у доба знања, произилази да се информационе технологије морају
користити на такав начин да то омогући далеко већу флексибилност, адаптибилност и
иновативност организацијама, брзину пословања, и тиме укупну конкурентност фирме
и друштва. Зато ово мора бити уграђено у мисију образовне организације која образује
будуће ИТ стручњаке. Како се технолошке, естетске и све друге иновације све брже
и брже примењују у пракси, образовање и наука треба да буду све чвршће спрегнути
са привредним субјектима, и образовна организација мора бити препозната као добра
од стране привредних субјеката, или њен учинак напросто није одговарајући. Такође,
образовне институције морају бити носиоци и замајци промена, опет у сарадњи са
свим осталим чиниоцима друштва, иначе промена једноставно неће бити. Степен
задовољства купца није случајно истакнут и у мисији и у визији студијског програма -јер
ако купац није задовољан, окренуће се конкуренцији. Информационе технологије могу
одлучујуће допринети у постављању нових пословних процеса који ће довести до бољих
производа и услуга и већег степена задовољства купца, односно до веће конкурентности
организације. Према теорији и пракси управљања знањем, знање организације се увећава
путем конверзије знања, које може бити:









са појединца на екстерну структуру
од ектерне структуре ка повећању компетенције појединаца
унутар екстерне структуре
са екстерне на интерну структуру фирме
са интерне на екстерну структуру
унутар интерне структуре
од интерне структуре на појединачне компетенције
са компетенције појединаца на интерну структуру
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У складу са тим предложене су иницијативе за повећање сопствене комптетентности,
личних знања и вештина, иницијативе за повећање компетентности студената, иницијативе
за повећање компетентности екстерне структуре (радних организација) и повећање
унутрашње компетенције од тих екстерних структура, као и услова за несметан проток
идеја, знања и ставова неопходне да би се остварила предложена мисија и достигла
прокламована визија.
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КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У УВОЂЕЊУ ЕРП РЕШЕЊА
У ЈАВНИ СЕКТОР
Миња Мариновић1, Милена Поповић1, Бисера Андрић Гушавац1
РЕЗИМЕ
Последњих година је готово незамисливо да једна озбиљна компанија нема развијен неки
информациони систем за своје пословање. Најбоље је рећи да су интегрисани пословно-информациони
системи унапредили начин на који компаније користе информационе технологије у свом раду. ЕРП
системи су креирани у настојању да модернизују и стандардизују пословне процесе и показали су се веома
успешним у таквим операцијама. Увођење оваквог система представља једну од најсложенијих операција
и активности које једна компанија може искусити. Поред основних информација о ЕРП системима биће
описана анализа увођења ЕРП решења у организацију јавног сектора као и детаљан преглед ризика који се
могу јавити приликом увођења једног оваквог система у јавни сектор.
Са друге стране, овај рад ће помоћи у идентификовању кључних фактора који повезују ЕРП
системе и пословне перформансе.
Кључне речи: ЕРП системи, ефекти имплементације, управљање ризицима, пословне перформансе,
јавни сектор

RISK MANAGEMENT CONPEPT IN INTRODUCTION OF ERP
SOLUTIONS TO PUBLIC SECTOR
ABSTRACT
Recently, it is almost inconceivable than one serious company don’t has already developed information
system for their business. It is best to say that integrated business information systems have improved the way
of using the information technologies in their work. ERP systems are created with the aim to modernize and
standardize business processes and they have proven to be very successful in such operations.The introduction of
such system is one of the most complex operations and activities that a company can experience. Besides the basic
information about ERP systems, it will be described an analysis of introduction of ERP system in the organization
of public sector as well as detailed description of the risks that may occur during the implementation of such
system in public sector.
On the other hand, this paper will help in identifying key factors which connect ERP system and business
performances.
Keywords: ERP systems, implementation effects, risk management, business performances, public sector

1. УВОД
Данас се од јавних предузећа очекује да обезбеде квалитетне сервисе, прилагођене
најновијим достигнућима у политичком, економском, социјалном и технолошком
окружењу, по најнижој цени. Као одговор на ова очекивања, разне методе, технологије
и праксе које се добро покажу у приватном сектору, врло брзо нађу примену и у јавном
сектору. Међутим, ово се делимично односи и на сектор информационих технологија.
1
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Последњих неколико година у Србији се све више уводе ЕРП (Еnterprise resource
planning) решења која се користе за стандардизацију пословних процеса и дељење
пословних информација у тренутку и на месту њиховог настанка са свим заинтересованим
странама. ЕРП представља интегрисани пословно-информациони систем који омогућава
и олакшава управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања
једне компаније [1]. Односи се на велике комерцијалне софтверске пакете који обезбеђују
интеграцију тока информација кроз организације, комбинујући различите изворе
информација у једну софтверску апликацију и јединствену базу података. [2] Иако
је најважнији део ЕРП тржишта директно везан за приватни сектор, највећи вендори
ЕРП решења, одговарајући на интерес показан у јавном сектору, су почели да развијају
функционалности специфичне за јавни сектор. Како су се ове функционалности
усавршавале тако је и расло интересовање за овим решењима у јавном сектору. [3]
Као природна последица савременог тржишног привређивања, крајем двадесетог
века ЕРП системи су постали фундаментална технологија за оптималну контролу и
управљање ресурсима у пословним процесима. Данас не постоји успешна светска
компанија која своје пословање не базира на овим системима. Неки од вендора који
обезбеђују ову врсту решења су: Microsoft, SAP, Mendocino, Oracle, People Soft.
ЕРП решења помажу да се у право време донесе права одлука, да се лакше врше
анализе пословних процеса и да се на време уоче могуће критичне тачке у пословању
компаније, како би се правовремено предупредиле њене последице. Потреба за оваквим
системима често није јасно уочљива, али то не умањује све већи значај система за
планирање ресурса предузећа који уједно пружа и подршку у одлучивању у савременом
пословању.
ЕРП системи подржавају различите пословне функције, производњу, материјалну
евиденцију, финансијску евиденцију (улазне и излазне рачуне), главну књигу, управљање
људским ресурсима итд. Они играју веома значајну улогу у припреми одлука менаџмента,
ефикасној анализи информација и праћењу пословних процеса. Као генералну последицу
коришћења ЕРП-а имамо ситуацију у којој се општи ниво функционисања оптимизује, од
наруџбине до дистрибуције и пружања услуга. [4]
Као једна од кључних предности коришћења ЕРП решења може се навести
стандардизација пословних процеса. Коришћење „најбоље праксе“ инкорпориране у
ЕРП софтвер доводи до значајне уштеде и побољшања продуктивности. Стандардизација
процеса и интеграција увођењем једног интегралног софтвера доводи до веће
функционалности, побољшаног приступа информацијама, уштеде времена, повећавања
продуктивности и смањење броја запослених. Стога је у овом раду приказан концепт
управљања ризицима у увођењу ЕРП решења у јавном сектор са освртом на битне
чињенице и погодности приликом увођења ЕРП система.
2. АНАЛИЗА УВОЂЕЊА ЕРП РЕШЕЊА У ЈАВНИ СЕКТОР
Имплементација ЕРП решења је највећи и најсложенији технолошки напор који
већина организација јавног сектора може искусити. ЕРП може пореметити статус кво и
променити начин на који организација обавља своје основне пословне процесе. Опрезнo
планирање и припрема су критични фактори успеха увођења ЕРП-а.
Већина анкетираних организација јавног сектора дала је сличне разлоге за увођење
ЕРП система. Организације треба да замене застареле информационе технологије,
системе који немају потребну функционалност, флексибилност и системе који у многим
случајевима више не могу да буду одржавани.
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Организације јавног сектора такође деле слична искуства имплементације.
Новија истраживања показују да већина организација није завршила увођење ЕРП
система у оквиру првобитног временског рока. Најчешћи разлози за клизни временски
рок се деле у четири категорије: недостатак адекватне припреме, недостатак знања и
искуства потребног за постављање правих питања, немогућност да се предвиде и ублаже
потенцијални изазови и немогућност да се измери утицај компромиса на том путу. Поред
временског кашњења, значајни улогу у једном пројекту имају и прекорачења буџета
имплементације ЕРП решења. Конверзија података, интеграција система и софтверска
прилагођавања се често наводе као пројектне активности које су дуже трајале него што
је планирано. Механизам доношења одлука такође се показао као један од кључних
проблема. У организацијама где су у управљачкој структури недостајала јасна овлашћења
за доношење одлука, пројектни тимови су се нашли у ситуацији преиспитивања одлука
поново и поново, фрустрирајући чланове тима а самим тим и проузроковање кашњења
пројекта. [5]
Да би једна организација поставила реалан план увођења ЕРП-а, потребно је
да прво тражи упутства од имплементационих партнера (вендора софтвера и систем
интегратора), као и да користи искуства других организација јавног сектора. Свако ко је
прошао кроз тај процес је обично и спреман да подели вредне савете шта треба радити, а
шта не. Након тога се прави план за неочекивано. Организације су навикле на непредвиђене
ситуације и ово је само још један облик тога. Иако је тешко креирати непознате проблеме,
могуће је успоставити механизме и процесе потребне за њихово решавање. Уложено
време и знање у области као што су управљање, управљање променама и укључивање
стејкхолдера, само су неки од предуслова да би се одржао пројекат на правом путу. На
крају, при развијању ЕРП имплементационог плана,организација мора размишљати и о
свеобухватном организационом окружењу, укључујући и ИТ пројекте који су већ у току
или који су планирани за наредни период.
Промене обично падају тешко, али када стејкхолдери не разумеју сврху увођења
ЕРП-а, потенцијал који поседује, врло често невољно прихватају пројекат. Такође је
веома битно нагласити да је од огромног значаја селектовање правих кадрова који ће
управљати променама током напора увођења ЕРП-а. Постављање погрешних људи може
донети више штете него доброг. Одабрани тим мора бити способан да „преведе“ и учини
разумљивим комплексне информације различитим врстама аудиторијума. Развијање
комуникационе мреже са сваким одељењем је један од битних елемената стратегије
управљања променама који повећава размену информација.
3. НОСИОЦИ ПРОМЕНА У УВОЂЕЊУ ЕРП СИСТЕМА
За увођене ЕРП-а први изазов са којим се сусреће кадровска служба је недостатак
особља. Као разлог за то се најчешће наводи проблем кадровксе службе да идентификује,
привуче и задржи лица са потребним скупом вештина и искустава. Проблем у вези са
проналажењем и задржавањем правих људи је увећан немогућношћу организација јавног
сектора да понуде конкурентне накнаде, нарочито за најнапреднија, специјализована
знања и искуства код специфичних решења.
Ако је организација успела да идентификује и привуче квалификоване чланове
тима, њихово задржавање се показало као стални проблем. Кадар узет за пројекат често
подноси оставку убрзо после тренинга јер на крају прихвати уносније место у приватном
сектору. Стога је важно који ће чланови пројекта остати до краја једне фазе и наставити
другу током целог животног циклуса пројекта. Чланови пројектног тима у односу на
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њихову улогу у пројекту су подељени на улоге у имплементаторском тиму и у тиму
наручиоца. Према Microsoft-у и његовој SureStep методологији тимови би требало да
изгледају овако: [6]
Улоге у имплементаторском тиму:
Вођа пројекта - Управља комплетним пројектом, комуникацијом и свим врстама
менаџмента у сарадњи са вођом пројекта на страни наручиоца; издаје сву пројектну
документацију и одговоран је за ток пројекта у целини; носи потпуни ауторитет на
пројекту.
Супервизор пројекта - Води рачуна о пројекту на стратешком нивоу; управља
ескалираним ситуацијама, уколико вође пројекта нису у могућности самостално да реше
проблем.
Архитекта решења - Са апликативним консултантима ради на архитектури тј.
дизајну комплетног решења.
Апликацијски консултант - Особе одговорне за имплементацију (подешавање,
пренос података, обуку, подршку корисницима...) комплетног система.
Програмер - Особе које су задужене за додатни развој система; под развојем се
подразумевају мање корекције програма, или израда комплетних вертикалних решења.
Технолошки консултант - Особа која је одговорна за технолошки аспект пројекта;
даје предлоге у вези са архитектуром ИТ система.
Улоге на страни наручиоца:
Спонзор пројекта - Менаџер највишег нивоа фирме или групе, који је прихватио
обавезу инвестирања у имплементацију пословног решења.
Директор пројекта - Као појединац, представља групу менаџера са стране
клијента. Ова особа има моћ доношења стратешких одлука везаних за имплементацију
пројекта.
Вођа пројекта - Одговоран је за управљање пројектом на страни клијента, са
циљем да клијенту обезбеди испоруку адекватног пословног решења. Ова особа има
ауторитет за надгледање свих промена које су у вези са пројектом. Његови најбитнији
задаци су распоређивање ресурса клијента на пројекат као и организовање комуникације
у оквиру организације клијента.
ИТ менаџер - Одговоран је да обезбеди да ИТ инфраструктура неометано
функционише, као и за већу профитабилност организације услед позитивног утицаја ИТ.
Такође, учествује у припремању података/шифарника који се из старог система преносе
у ЕРП.
Кључни корисници - Одговорни су за давање информација о детаљним пословним
потребама фирме, као и о постојећим пословним процесима. Такође су одговорни за
одобравање и потписивање испорука пословног решења везаних за различите фазе
пројекта, са циљем добијања коначног решења које одговара пословним потребама
организације.
Крајњи корисници - Одговорни су за коришћење коначно дизајнираног система.
Учествују у фази обуке и коначне поставке везане за ЕРП. По потреби, пружају подршку
кључном кориснику током имплементације новог пословног система у оквиру свог
делокруга познавања пословних процеса.
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4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У УВОЂЕЊУ ЕРП РЕШЕЊА У ЈАВНИ
СЕКТОР
Ризик је функција вероватноће да одређени извор претње искористи потенцијалну
слабост тако да то резултује одређеним штетним и нежељеним утицајем на пословање
организације [7]. У пракси увођења ЕРП система у јавни сектор као најнепожељнији
ризици истичу се:
• Лоша ефикасност консултанaта - Може се десити да се консултанти препознају
као лоши у раду са ЕРП системима и да као такви не могу обезбедити професионални
ниво савета за планирање ЕРП пројекта. Ово најчешће настаје или због недовољног
искуства у пракси или због лошег квалитета обуке и тренинга.
• Лош квалитет реинжењеринга пословних процеса - Чланови пројектног
тима понекад немају јасну визију пројекта, па самим тим тешко сарађују и доприносе
реинжењерингу пословних процеса. Лош квалитет реинжењеринга пословних процеса
може довести до нетачне конфигурације и проблема система.
• Лоша ефикасност управљања пројектима - Због недовољног познавања ЕРПа,
недостатка способности и вештина управљања пројектом, може се десити да нико од
менаџера на пројекту не може ефикасно да управља пројектом ЕРП имплементације.
ЕРП системи су сложени, и пројектни тимови су дужни да сарађују са највишим
руководством, другим секторима, корисницима и консултантима током процеса
имплементације.
• Неодговарајући ЕРП софтвер - Услед лоше селекције и евалуације ЕРПа, често
се дешава да се ЕРП софтвер лоше уклопи са пословним захтевима. Производња, на
пример, понекад може неефикасно да управља великим бројем процедура а да је притом
и у немогућности да дизајнира формуле за компликоване спецификације материјала и
планирање производње.
• Висока стопа флуктуације чланова пројектног тима - Дешава се да се чланови
пројектног тима суочавају са високом дозом стреса током рада јер улажу огромни напор у
саму реализацију пројекта. То је разлог због чега се неки чланови тима одлучују за оставку
на својим позицијама. Овај проблем је последица недовољног преноса знања и вештина
о ЕРП-у међу члановима пројектног тима током животног циклуса ЕРП имплементације.
Крајњи исход може довести и до тога да корисници и чланови пројектног тима немају
довољна знања за обављање својих свакодневних задатака користећи ЕРП систем.
• Претерано ослањање на висок степен усклађивања софтвера - Због неслагања
софтвера, потребан је висок степен усклађивања програма. Само прилагођавање може
изазвати кашњење пројекта, прекорачење буџета и непоуздан систем (због лошег
квалитета усклађивања, нерешених системских грешака и недовољног тестирања). [8]
• Лоша инфраструктура ИТ-a - Због недовољних финансијских средстава
одобрених од врховног руководства који је предвиђен за реализацију буџета од стране
консултаната и менаџера пројекта, предложен је хардвер са лошим перформансама како
би се смањили трошкови имплементације ЕРП-а. Управо та лоша ИТ инфраструктура
доприноси успоравању перформанси ЕРП система.
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• Лош трансфер знања - Често се дешава да су консултанти неискусни у коришћењу
ЕРП система, где чак и након вежби на тренинзима не могу да пренесу корисницима
професионалну ЕРП обуку. Чланови пројектног тима и руководилац пројекта често
немају довољно знања и вештина за коришћење, одржавање и подршку ЕРП система.
• Нејасан концепт о природи коришћења ЕРП система из перспективе
корисника - Услед лошег квалитета обуке од стране консултаната и недовољне едукације
од стране највишег руководства и пројектног тима, корисници немају јасну идеју о
природи коришћења ЕРП система. Они често не разумеју разлоге за спровођење ЕРП
система или процеса имплементације па самим тим имају високу отпорност на промене
која опет може довести до лошег квалитета реинжењеринга пословних процеса.
• Нереална очекивања највишег руководства у вези са ЕРП системима - Топ
менаџмент сматра да би ЕРП имплементација требала да пружи добра решења без обзира
на њену сложеност, компликације и ризике које носи сам процес имплементације. Због
овога, цео пројектни тим има нереална очекивања од имплементације. Ова заблуда такође
може довести до површног планирања пројекта и потцењивања буџета и алокације
ресурса, или чак до неуспешне имплементације ЕРП система из перспективе управљања
пројектом.
• Отпорност корисника на промене - Ограничено знање формализованих
пословних процеса и ЕРП система, као и загушење током процеса имплементације,
доводи до тога да корисници често одбијају промене. Ово даље доприноси лошијем
квалитету улазних података у систем као и чињеници да ти исти корисници не желе да
учествују у реинжењерингу пословних процеса.
• Лоша подршка топ менаџмента -Од топ менаџмента се очекује да обезбеди
подршку у области извршења ЕРП пројекта, довољно финансијских и људских ресурса,
као и решавање политичких проблема ако је потребно. Ограничена финансијска подршка
доводи до исхитрене и површне имплементације ЕРП процеса.
• Лош квалитет тестирања - У случају превише згуснутог пројектног распореда
и недовољног знања о тестирању ЕРП система, имплементирани ЕРП систем може бити
лошег квалитета. Управо због тога је фаза тестирања веома битна у пројекту увођења
ЕРП система.
• Превише згуснут распоред пројекта - Топ менаџмент и руководилац пројекта
често желе да скрате буџет за имплементацију ЕРП пројекта тако што постављају веома
згуснут распоред пројекта. Због тога се дешава да се неке имплементационе активности
и одлуке донесу у журби (пројектно планирање, реинжењеринг пословних процеса,
тестирање) како би се испунио крајњи рок за имплементацију пројекта.
Поред наведених ризика постоји и анализа фактора ризика по димензијама
(организациони, управљачки, оперативни, технолошки, људски и други) и потенцијалним
узроцима тог ризика на:
Организациони ризик подразумева:
•
•

Неефективан стратегијски план и програм (недостатак јасне визије, недостатак
ИТ плана, одсуство стратегијске анализе и планирања)
Неподобност организације (лоше уклапање са организационом структуром,
лоше поклапање са процесима, подацима и корисницима, недостатак адекватне
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•
•
•

технолошке инфраструктуре, неприхватање промена)
Неадекватан избор ЕРП решења (неадекватно развијање и упоређивање ЕРП
пакета и модула, неадекватан одабир и поређење вендора ЕРП-а)
Лоша подршка и сарадња менаџмента и недостатак пројектног вође (лоша подршка
и веза са топ менаџментом, лоша партиципација топ менаџмента, неадекватан
ауторитет и утицај топ менаџмента)
Културни проблеми и проблеми окружења (језичке баријере, недостатак
информатичке писмености)
Управљачки ризик подразумева:

•
•
•
•
•

Неефективне технике и праксе пројектног менаџмента (недостатак критеријума
успеха пројекта, слабо пројектно планирање, слаба процена потребних ресурса,
лоша процена временских рокова)
Лоше управљачко спровођење (недостатак јасно дефинисаних циљева, често
мењање циљева и водиља)
Неадекватно управљање променама (недостатак потребних напора у управљању
променама, недостатак исправног механизма за управљање променама)
Лоше вођство (недостатак мотивације, недостатак самопоуздања)
Неадекватан финансијски менаџмент (лоша контрола трошкова, лоше процене
потребног буџета)
Оперативни ризик подразумева:

•
•
•
•
•

Неадекватан реинжењеринг пословних процеса (превелик број организационих
јединица је укључен, некоришћење проверених методологија реинжењеринга
процеса)
Неадекватне инструкције и тренинг (недостатак тренинг плана, неуспешан
тренинг и усавршавање)
Неефективан комуникациони механизам (недостатак плана комуникације,
недостатак промоције имплементације пред запосленима, недостатак комуникације
лице у лице)
Неефективни консалтинг сервиси (некоришћење консалтинг сервиса, лош избор
консултаната, недостатак специфичних знања и вештина)
Неадекватна стабилност и способност вендора информационих система
(нестабилна подршка вендора, лош квалитет сервиса вендора, лоше партнерство
са вендорима)
Технолошки ризик подразумева:

•
•
•
•
•

Техничка сложеност (велики број модула у имплементацији, велики број веза са
не-ЕРП системима, сложена архитектура система)
Неадекватна подрживост информационог система (лоше испланирана архитектура,
неисправни или нејасни системси захтеви, неразумевање захтева)
Неадекватна надградња информационог система (незадовољство надоградњом,
комплексна надоградња)
Неадекватно управљање застарелим системом (прављење моста са старим
системом, неадекватна анализа и конверзија података, губитак интегритета
података)
Недостатак информација о дељењу и интеграција са не-ЕРП системима (недостатак
заједничког стандарда за податке и ефективног конвертора)
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Људски ризик подразумева:
•
•
•

Слабу укљученост кључних корисника (недостатак сарадње између корисника,
одбојност корисника ка променама, корисници нису привржени пројекту)
Лошу комбинацију састава и вештина пројектног тима (неадекватни кадрови, лош
тимски рад, недостатак техничке експертизе, недостатак знања о апликацијама)
Неадекватно управљање односа са стејкхолдерима (скривање информација, чести
конфликти између чланова пројектног тима, политички ризици)
Разно:

•
•

Правни и регулаторни ризици (лоше састављен уговор, различите правне
регулативе)
Други ризици (организациона диверзификација, варирајуће регулативе)

Постоје 4 нивоа ризика у процесу увођења ЕРП решења у јавни сектор: веома
значајан, значајан, средњи и низак. Концепт управљања ризиком са факторима ризика у
односу на њихов ниво у процесу увођења ЕРП решења у јавно предузеће, као и процедурама
за превенцију тог ризика и резервним захтевима и исходима се може разврстати на:
Веома значајан:
• Слаба укљученост топ менаџмента (потенцирати групне разговоре на којима ће се
запослени изјашњавати о проблемима, задати топ менаџменту задатке везане за праћење
активности осталих у тиму) - побољшати комуникацију између менаџмента и запослених;
истицати важност пројекта за организацију; сазвати састанак управног одбора.
• Неефективан комуникациони систем (организовање team building-a, чести
састанци међу одељењима) - организовати хитне састанке у вези са тим; променити
саставе тимова.
Значајан:
• Низак ниво знања пројектног тима (спровести адекватну обуку над запосленима,
тестирати ниво знања пре формирања тима, надгледати рад запослених) - особље
заменити компетентним запосленима; извршити додатну обуку уколико има времена.
• Слаба укљученост кључних корисника (мотивација, објаснити важност ЕРП-а за
кориснике) - организовање конференције у вези ЕРП-а.
• Неадекватан тренинг (пронаћи квалитетне стручњаке за дате области, чести
семинари и усавршавања) - организовати стручне семинаре и обуке.
• Лоше управљачко спровођење (ојачати менаџерске структуре и комуникацију,
јасно дефинисати ауторитет) - организовати састанак и побољшати комуникацију.
• Неефективне технике пројектног менаџмента (проучити поуздане методологије,
редовно организовати стручне тренинге и друге видове усавршавања) - променити
чланове тима; консултовати се са стручним организацијама.
• Неадекватно одржавање информационих система (благовремено проверавање и
замена опреме у складу са прописима) - контактирати овлашћени сервис.
• Неадекватна стабилност и способност вендора информационих система (детаљно
истражити тржиште вендора, сарађивати са реномираним вендорима) - променити
вендора; проверити детаље уговора.
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Средњи и мали:
• Неадекватан избор ЕРП-а (направити предуговор са дефинисаним проблемима
и решењима, консултовати се са сродним организацијама које имају ЕРП) - доградити
решење у оном делу који није функционалан; одабрати другог вендора уколико решење
не може да се поправи.
• Неадекватан реинжењеринг пословних процеса (направити јасну визију процеса,
јасно дефинисати захтеве) - променити чланове пројектног тима; поновити поступак.
• Сложена архитектура и велики број импленментационих модула (стратешки
планирати модуле, консултовати стручњаке) - консултовати вендоре; преформулисати
захтеве.
У ретким случајевима, дешава се да је изложеност ризику толико велика да
поништава предности које пројекат доноси јер се ризицима не може управљати уз разумне
трошкове. Ипак, у већини случајева управљање ризицима оправдава имплементацију
пројекта.
5. ЗАКЉУЧАК
Услови савременог тржишног привређивања представљају као императив
примену најбољих решења за унапређење пословања. Организације које имају вође
спремне да прихвате тешке позиве имају пуно разлога да не брину за блиставу будућност.
Имплементација ЕРП решења у јавном сектору је један од највећих и технолошки
најсложенијих процеса који се могу искусити. То је уједно и јединствена прилика да се
преиспитају и редизајнирају пословни процеси који би омогућили стратегију Е-управе
и поставили организацију на конкурентну позицију на све брже растућем ИТ тржишту.
Идентификација и анализа ризика представљају прве кораке у процесу управљања
ризицима при имплементацији ЕРП-а. Идентификовани ризици се анализирају како би
се утврдила изложеност пројетка непредвиђеним негативним ситуацијама и одредили
који су ризици најважнији за третирање. Изложеност ризику је као производ вероватноће
дешавања и утицаја последица које он изазива. Сходно томе се детаљним прегледом и
селекцијом ризика исти могу предупредити и може се прецизно дефинисати правац и
начин деловања на њих.
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ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА У НАСТАВИ
Милош Перић1
РЕЗИМЕ
Основни циљ виртуелизације је да се њеном применом изврши смањење трошкова по питању
хардвера, потрошње електричне енергије и простора предвиђеног за смештање пратеће ИТ опреме.
Коришћењем ове технологије, врши се динамично повећање искоришћења ИТ ресурса, повећава се
њихова флексибилност и безбедност, уз консолидацију рачунарске опреме. Виртуелизација се препоручује
као најбоље решење за повећање поузданости и отпорности на отказе ИТ ресурса као и код пројектовања
решења за опоравак од свих видова катастрофа. Сама технологија доприноси и очувању животне
околине те се сврстава у породицу зелених технологија. Статистике показују да се многи сервери који
не користе виртуализацију користе само 15% својих капацитета. Виртуелизацијом се постиже 80% већа
искоришћеност [8], што је постигнуто имплементацијом виртуелне учионице за реализацију лаб. вежби из
предмета дистрибуционе базе података.
Кључне речи: Виртуелизација, сервер, софтвер, хардвер, виртуелна машина, рачунарска мрежа

VIRTUALIZATION IN THE CLASSROOM
Abstract
The main goal of virtualization is to make its application cost reduction in terms of hardware, power
consumption and space allocated for storing the supporting IT equipment. Using this technology, is done
dynamically increase the utilization of IT resources, increasing their flexibility and security, with the consolidation
of computer equipment. Virtualization was recommended as the best solution to increase the reliability and
resistance to failures of IT resources as well as in the design of solutions for recovery from all types of disasters.
The technology itself contributes to the preservation of the environment and is classified in the family of green
technology. Statistics show that many servers that are not using virtualization using only 15% of its capacity.
Virtualization achieves 80% higher utilization [4], which is achieved by implementing a virtual classroom for the
realization of lab. exercises of the distribution object database subject.
Keywords: Virtualization, server, hardware, software, virtual machine, computer network.

1. Увод
Виртуелизација обухвата серверску инфраструктуру, радне станице и апликације.
1.1. Виртуелизација сервера
Убрзани развој Интернета, хардверских компоненти и системског софтвера
резултовало је експанзијом броја сервера, сервиса и апликација у дата центрима.
У циљу ефикасног искоришћења ИТ ресурса и озбиљног смањења иницијалног и
оперативног улагања у ИТ дошло је до развоја савременог решења које данас називамо
виртуелизацијом. Виртуелизација сервера представља технологију која омогућава да
се на један физички сервер “смести” више виртуелних сервера, у циљу оптимизације
система, повећања безбедности, лакшег одржавања и инвестирања у хардвер, простор и
електричну енергију.
1.2. Виртуелизација радних станица - VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Виртуелизација десктоп инфраструктуре подразумева технологију помоћу које се
кориснику уз помоћ компјутерске мреже испоручује централизована виртуелна машина
из рачунарског дата центра (радна станица). Технологија захтева сервере на којима
се смештају виртуелне радне станице, као и физички танки клијент, или рачунар за
1
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комуникацију са серверима. Виртуелизација десктопа се заснива на динамичкој испоруци
виртуелног Микрософт Windows оперативног система - десктопа, у облику сервиса,
без обзира на локацију истог, уз неопходан услов да постоји мрежна комуникација са
серверском инфраструктуром. Виртуелизоване радне станице се по функционалности
и изгледу не разликују од класичних радних станица на којима је локално инсталиран
оперативни систем. Овакав концепт доноси низ уштеда и обезбеђује знатно једноставније
и јефтиније одржавање оперативних система на радним станицама. Укупна цена применом
виртуелизације десктопа може бити смањена и до 40%.
Виртуелизација представља најважнију технологију у области ИТ инфраструктуре
у последњих неколико година, док ВМwаре вСпхере као водећа виртуелизациона
платформа данас омогућава креирање виртуелних машина капацитета у рангу најмоћнијих
физичких сервера уз могућност обраде и до милион ИОПС-а (Инпут/оутпут оператионс
пер сецонд). Поред низа предности у односу на традиционално физичко окружење,
виртуелизација доноси и одређене изазове, посебно у погледу обезбеђивања гарантованог
нивоа перформанси и њиховог праћења и анализе.
VMware vShpere је водеће софтверско решење за виртуелизацију дата центара и
изградњу Cloud инфраструктуре. VMware је увео појам виртуелне машине која представља
софтверски модел или апстракцију хардвера којег контролише vSphere hypervisor, под
комерцијалним називом ESXi, који се извршава на физичком серверу.
У вирутелној архитектури (слика 1), физички хардвер је апстрахован у софтверски
модел и свака виртуелна машина поседује свој виртуелни хардвер (ЦПУ, РАМ, ХДД,
НИЦ, ЦД/ДВД, итд.). Виртуелна машина не види физички хардвер нити садржи драјвере
за њега, већ његову виртуелну апстракцију и виртуелне драјвере, што омогућава
унификацију драјвера и решава проблем драјвера за различите компоненте хардвера
који је био присутан у традиционалној архитектури. ВМ види само оне ресурсе које јој
представи hypervisor, а капацитети тих ресурса се подешавају кроз vSphere client (број
ЦПУ, количина РАМ меморије, капацитет хард диска, расположиве периферије итд.)
(слика 2). Капацитете и перформансе ресурса виртуелних машина контролише hypervisor
тако што им додељује физичке ресурсе хост сервера у контролисаним интервалима и
распореду који гарантује равномерну или приоритетну потрошњу ресурса, зависно
од конфигурације система. Виртуелна машина је основна компонента виртуелне
инфраструктуре, односно виртуелни сервер на коме се извршава тзв. “guest” оперативни
системи (Windows Server, Linux, Unix итд) [1].

Слика 1. Виртуелна архитектура
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Слика 2. Дељени ресурси Хост сервера

2. vSphere (ESXi) 6.0
VMware vSphere 6 је задња верзија овог пакета која је унапређена додатним
функционалностима које трасирају пут ка софтверски дефинисаним дата центрима.
Најновија функционалност у верзији 6.0 је VSAN (Virtual Storage Area Network)(слика 3.)
који омогућава да се ресурси на дисковима хост сервера искористе као дистрибуирани
дељени storage pool, који пружа висок ниво редундансе и заштите података. Предуслов
за креирање VSAN-а је да у сваком серверу постоји најмање један SSD (Solid-state drive)
диск и најмање један HDD диск, а пожељан однос је да SDD дисковни простор заузима
око 10% укупног капацитета дискова по серверу и служи као сториџ кеш. Укупан диск
простор на нивоу кластера сервера се кроз VSAN агрегира у заједнички дељени storage
pool и практично представља виртуелни storage врхунских перформанси, упоредивих са
традиционалним скупим и компликованим storage решењима, за само мали део њихове
цене. С обзиром да агрегацију диск простора врши на нивоу кернела – hypervisora,
перформансе су загарантоване, с тим што је препорука да комуникација између сервера
буде на минимално 10 Gbps по iSCSI протоколу. Оно што је карактеристично за VSAN
јесте да он не познаје термине као што су RAID и LUN, тако да се они и не користе у овом
концепту. VSAN функционише на нивоу полиса које се дефинишу за сваку виртуелну
машину посебно након чега он даље води рачуна о расподели storage ресурса. Уколико
се промене захтеви пословног окружења, само се додају нове полисе и процес се даље
одвија аутоматски. Проширење капацитета виртуелног простора за чување података се
врши простим додавањем дискова у постојеће VSAN сервер или додавањем новог сервера
у VSAN чиме се његови ресурси на дисковима аутоматски додају у VSAN. VSAN-ом се
управља кроз vSphere Web Client.

Слика 3. Виртуелна мрежа
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ESX/ESXi архитектура омогућава администраторима да деле хардверске ресурсе
на више изолованих јединица које се називају виртуелне машине ESX/ESXi се састоји
од више компоненти, главне компоненте ESX/ESXi система су слој Виртуализације,
Хардверске интерфејс компоненте и Кориснички интерфејс. Слој Вртуелизације
омогућава идеализовано виртуелно-хардверско окружења која се ослања на физичке
ресурсе система. Виртуелни слој распоређује оперативне системе виртулелних машина
и сервисе на конзоли ако раде на ЕСX хосту. Виртуализациони ниво говори оперативном
систему како треба да приступа физичким уређајима, због тога Вмкернел мора имати све
драјвере фабричких уређаја како би омогућио приступ ка њима. Хардверске компоненте
комуницирају са виртуелним машинама као сто су ЦПУ и ХДД користећи хардверске
интерфејс компоненте. Ове компоненте омогућавају драјверима да омогуће комуникацију
хардверским сервисима, док крије хардверске разлике из других делова система. Помоћу
виртуелизације се спроводи консолидација више оперативних система на један хардвер
(Слика 4). Пракса је показала да се степен консолидације креће од 5:1 до 15:1 за серверске
оперативне системе. На овај начин се постижу велике уштеде у капиталним трошковима
(набавка сервера, УПС уређаја, клима, мрежних свичева итд.) и у оперативним трошковима
(потрошња електричне енергије, једноставнија администрација итд.).

Слика 4. Приказ активних и неактивних виртуелних машина на Есxи серверу

Виртуализовани оперативни систем је у ствари скуп неколико фајлова. Миграција
оперативног система са једне хардверске платформе на другу се ради простим копирањем
фајлова. Овај начин манипулације оперативним системима и апликацијама унутар
оперативних система значајно поједностављује решења за континуитет сервиса као
што су системи високе доступности и системи за опоравак од катастрофа. Коришћењем
виртуелизације сервера, могуће је покретати више различитих оперативних система
истовремено и то на једном физичком сервер (компјутеру). Статистике показују да се
многи сервери који не користе виртуализацију користе само 15% својих капацитета.
Виртуелизацијом се постиже 80% већа искоришћеност. Виртуелна мрежа је потпуна
репродукција физичке компјутерске мреже, али у облику софтвера и као таква нуди
исте карактеристике и безбедност као и физичка, чак и више од тога. И код њих су, само
логички не и физички, присутни портови, switchevi (switches), роутери (routers), заштитни
зид (Firewall), лоад балансери итд. Са тим да такве мреже имају могућност већег степена
аутоматизације процеса, мониторинга и сл.
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Најпознатији хyпервизори тренутно су:
· VMware - vSphere, vCenter, vPlayer
· Microsoft - Hyper-V
· Citrix - XenServer,XenDesktop
· Oracle VM - Server,VirtualBox
Висока доступност
У циљу обезбеђивања континуираног рада информационих система као и заштите
сервиса и апликација од катастрофе потребно је обезбедити високо доступне сервисе
који ће географски бити смештени на другу локацију. Данас је уз помоћ савремених
технологија могуће имплементирати и интегрисати виртуелну ИТ инфраструктуру у
пословно окружење на једноставнији, бржи и економски исплативији начин. (слика 5.)

Слика 5. Велика доступност – отпорност на кварове

Рачунарски облак - Cloud Computing
Рачунарски облак представља скуп података и услуга које коегзистирају у дељеном
скалабилном скупу ресурса заснованом на технологији виртуелизације и/ или скаларним
апликативним окружењима. То је модел који омогућава једноставан мрежни приступ, на
захтев корисника, дељеном скупу ресурса (на пример мрежни ресурси, сервери, простор
на хард дисковима, апликације и сервиси) који могу да буду брзо доступни за употребу
или угашени, а са минималним интервенцијама, или акцијама од стране пружаоца услуга.
3. Анализа
Виртуелизација пружа велику доступност (Слика 5), без прекида је сервер радио
више од 180 дана, то је омогућено зато што поседује два напајања која су везана на два
Емерсон УПС-а који су везани на различиту фазу. Поред тога поседује отпорност на отказ
два хард диска а да не дође до губитка података захваљујући RAID 10 низу.
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Слика 6. Рад без прекида од 178 дана

На серверу је у току наставе на специјалистичким студијима коришћено 11
виртуелних машина са SQL сервером 2012 СП3. Уместо набавке 11 радних станица,
лабораторијска вежба је одрађена на једном виртуелизованом који је имао капацитете да
подржи још већи број сервера (Слика 7 и 8).

Слика 7. Виртуелна лабораторија

При раду са 11 виртуелних сервера искоришћење меморије је било око 40%, ЦПУ
до 60%, хард диск је био најоптерећенији приликом стартовања виртуелних сервера, а
утицај на мрежене перформансе је био занемарљив. Основни ресурси серверске масине
нису били већи од 50% а ако имамо у виду да је 75% оптерећења сервера горња граница
прихватљивости, долазимо до закључка да би сервер подржао инсталацију додатних 6
виртуалних масина. Виртуализација нам је обезбедила коришћење захтевних сервиса који
не би могли да се конфигуришу на рачунарима на којима раде студенти због недостатка
хардверских ресурса (слика 8.).
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Слика 8. Искоришћење хардверских ресурса при коришћењу 11 виртуелних машина

4. ЗАКЉУЧАК
Виртуелизација спада и у такозване зелене технологије, омогућује уштеду
електричне енергије уместо 11 сервера који троши струју и греју се имамо само један,
касније када прође животни век сервера уместо рециклирања већег броја сервера
неопходно је рециклирати само један. Потребан је и мањи број клима уређаја који би
хладили сервере (Слика 9).
Виртуализација обезбеђује боље искоришћење хардверских ресурса, већу
доступност сервиса и низу цену трошкова сто је показано приликом реализације лаб.
вежби из предмета дистрибуиране басе података. Студенти на својим рачунарима нису
имали довољно ресурса да покрену неопходне сервисе за реализацију лаб. вежбе. Сваки
од 12 студената је имао своју виртуалну масину на којој је био подешен Сервер 2012 и
SQL база података. Све виртуалне машине су биле лоциране на једном физичком серверу.
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Предности виртуелизације:
1. Уштеде у простору и енергији
2. Уштеде у новцу и времену
3. Лакше проширивање система
4. Боље искоришћење система
5. Дуготрајна и поуздана платформа
6. Лакше и јефтиније управљање
7. Једноставније одржавање
8. Флексибилност ИТ сервиса који се налазе на виртуелној инфраструктури
9. Висока доступност
10. Једноставан и брз опоравак апликација
11. Једноставна миграција и мигрирање података
12. Аутоматизована процедура опоравка сервиса и апликација

Слика 9. Приказ снаге и температуре сервера
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МОТИВАЦИЈА РАДНИКА
Мирослав Ћираковић1, Борис Богићевић2, Горан Симић3
РЕЗИМЕ
Мотивација запослених данас представља заначајан сегмент рада и пословања како појединца,
тако и организације. Окружење се мења, па организације морају да уводе новине у пословање. Свака
промена са собом носи одређени ризик, самим тим што запослени морају да се мењају и адаптирају, мењају
своје навике и додатно се едукују. Истраживање је спроведено на примеру хотела једне српске фирме, где
се настојало доћи до одговора да ли запослени имају учешћа у побољшању понуде и да ли мотивација
представља један од разлога за недовољно ангажовање запослених. Такође се настојало утврдити да ли
организација улаже у едукацију и усавршавање запослених, као облик мотивације. Резултати су показали
значајну разлику у погледу одговора о усавршавању запослених од стране управе и самих запослених у
предузећу.
Кључне речи: мотивација, окружење, истраживање, едукација, резултати

employee motivation
ABSTRACT
Employee motivation represents today significant segment of business, on the individual level as well as
on the corporate level. Business environment is changing constantly so corporations have to implement business
development innovations. Every change carries a risk since employees have to change their working habits, adapt
to new environment and prequalify or educate themselves further more. Research was conducted based on Light
House hotel, where the goal of the research was to determine if employees have a role in better customer service
and also if the lack of motivation affects employees performance. In addition, it was important to determine if
hotel invests in further employees’ education and training as a form of motivation. Results of the research showed
important difference in responses of the training of employees on the management level and employees in the
company.
Keywords: motivation, environment, research, education, results

1. УВОД
Савремени свет карактеришу брзе промене, на које морају да одговарају како
организације, тако и појединци који су њихов саставни део. Сам менаџмент пратећи
окружење, креира и модификује интерне карактеристике, како у погледу средстава
и предмета рада тако и у погледу захтева према запосленима. Људи са својим
карактеристикама су специфични, нису предвидиви и не могу се објективно сагледати
као што се могу сагледати материјална средства за рад. Из тог разлога много више напора
се улаже у планирање и предвиђање људског фактора, с обзиром да је људски фактор
покретачка снага сваке привредне организације.
У модерним земљама, већина пословних субјеката сматра управљање људским
ресурсима инвестицијом која омогућава интеграцију пословних планова и вештина
Наставник вештина, Мастер Права, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска бр.1,
Р.Србија. e-mail cirakovic@vtsns.edu.rs
2
Руководилац сектора за иностране пензије, Мастер права, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
Др Александра Костића бр.9 Београд, Р.Србија e-mail borisnchamp@gmail.com
3
Фудбалски тренер, Правник, Карађорђева бр.8 Лозница, Р.Србија e-mail simkekorl@yahoo.com
1
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запослених, како би се остварили ови циљеви у категорији економског раста, производа
и услуга. Данас готово да не постоји организација орјентисана ка успеху, а која не води
рачуна о мотивацији запослених. Некада је кључно било „знати како“, а у савременим
каријерама запослени још морају „знати зашто“ и „знати коме“. Запослени се у планирању
своје каријере не могу више ослањати само на организацију, већ треба сами да управљају
својим развојем и својом каријером. Концепт каријере све више замењује концепт посла.
Посао је краткорочна временска перспектива који одређује организација ради задовољења
организацијских потреба, док је каријера дугорочна (животна) временска перспектива
коју одређује појединац и која у себи уједињује индивидуалне и организацијске интересе
и потребе.
Каријера и њен развој значајни су, не само за запослене, већ и за организацију.
Напредовање представља један од основних начина мотивације запослених. Концепт
каријере захтева од организације да се она више бави индивидуалним интересима
и циљевима запослених ради остварења организационе успешности и развоја.
Индивидуални циљеви каријере морају да буду повезани са стратегијским циљевима
развоја организације. Организација треба да усклади своју инфраструктуру тако да њене
визије, мисије и циљеви развоја буду видљиви и јасни сваком њеном појединцу. Она треба
да увиди који су то чиниоци који у највећем обиму мотивишу запослене ка остваривању
како индивидуалних, тако и организационих циљева.
2. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ
ПОКРЕТАЧА ЗАПОСЛЕНИХ

КАРИЈЕРЕ

КАО

МОТИВАЦИОНОГ

Реч каријера се данас користи у различитим облицима у свакодневном говору.
Многи каријеру схватају на традиционалан начин сматрајући да се каријера односи само
на напредовање на послу, да је то нешто вредно у одређеној пословној области, нешто
што доводи до бољег животног стандарда или статуса у друштву. Према савременом
схватању сви људи имају каријеру, она се не односи само на елиту друштва. Каријера је
динамична (некада се напредује, некада се остаје на истом послу, промени се посао и сл.)
и она не значи само напредовање. Каријера се односи на све што човек ради, а не само на
посао. Обухвата и образовање, породицу, слободно време и траје готово цао живот док
год је човек активан.
Каријера се може дефинисати као резултат активности појединца на породичном
и друштвеном животу, низ радних улога појединца, развој појединца у учењу и раду
током живота. Rheinberg, F 2004 [9] каријеру дефинишу као одредницу индивидуалног
професионалног развоја, односно индивидуалних професионалних успона и падова
током радног века. Истовремено, она се схвата и као низ повезаних или неповезаних
послова, начина понашања, вредносних ставова и аспирација и слично.
Вероватно најпопуларнија дефиниција, јесте Weihrich, H., Koontz H. [10] по
којој је каријера ―индивидуално посматран редослед ставова и понашања повезаних с
искуством и активностима везаних уз рад у току живота особе, односно каријеру чине
промене у вредностима, ставовима, мотивацији које се догађају како особа постаје
старија.
Циљ за напредовање који се може назвати заједничким када су у питању и појединац
и организација су иновација и социјализација. Појединац тежи развоју своје каријере кроз
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иновације, а пословни систем у иновацијама види своје пословно напредовање. Путем
социјализације појединац се успешније укључује у социјалне групе и нада се евентуалној
партиципацији у управљању, а организација на тај начин постиже могућност потпунијег
остваривања стратешких циљева, бољу организацију, чвршћу унутрашњу кохезију и
успешан пословни резултат Herzberg F.,(1968) [3].
3. ПЛАНИРАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МОТИВАЦИЈА
Развојни модел планирања, управљања и развоја људских ресурса омогућава да
се постигне сједињавање организацијског развоја и развоја индивидуе. Организацијске
и индивидуалне потребе развоја и планирања чине две стране истог проблема.
Организација кроз праксу управљања људским ресурсима развија читав низ активности
усмерених на њихово повезивање и усклађивање - од анализе посла, прибављања и
селекције до саветовања у развоју каријере и њеног планирања у сарадњи с појединцима.
Путем функције људских ресурса и менаџера организација треба директно осигуравати
и унапређивати развој индивидуалне каријере јер се на тај начин врши оптимално
повезивање њених потреба с индивидуалним потребама. Развој каријере је процес, током
којег се врши реализација акционих планова везано за каријеру. Инпути како од стране
појединаца, тако и из планова попуњавања се претварају у различите развојне програме
Petz, B 1992 [2].
Према Шајну (погледати код Jovanović-Božinov M., Živković M., Cvetkovski
T. 2003) [7] постоји девет циљева каријере који објашњавају начин на који се сваки
појединац одлучује о својој каријери и путем којих се види целокупан приказ личности,
и то: техничка компетентност, менаџерска компетентност, сигурност и стабилност,
креативност, аутономија и независност, основни идентитет, пружање услуга другима
- потреба да се помаже другима, утицај и контрола, разноликост. Уколико се сагледају
правци у којима може да се креће каријера појединца, могуће је и утврдити каго га
мотивисати у жељеном правцу развоја.
4. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ МОТИВИСАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
За разлику од личне перцепције мотивације, која се заснива на сопственим
схватањима личних потенцијала, мотивацији и ставовима, организација приступа
запосленима приоритетно са аспекта својих потреба и настоји да индивидуалне
потенцијале повеже са својим потребама. Организација настоји да спозна који су то
мотивациони фактори који у највећој мери утичу на мотивисаност запослених.
За организацију је веома значајно да запослени поседују информације које се тичу
саме организације, јер само уколико знају зашто раде и који су крајњи исходи њиховог
рада, запослени ће бити мотивисани на адекватан начин. Исто тако за усклађивање
организационих и индивидуалних циљева и интереса, веома је битно да организација
односно кадровске службе, поседују релевантне информације о запосленима, њиховим
потенцијалима и циљевима развоја.
Битну улогу у мотивацији запослених су непосредни руководиоци. Они су
кључни фактор у идентификацији и повезивању индивидуалних потреба, интересовања
и амбиција у вези с развојем запослених и организационих потреба, и могућности које
организација пружа запосленима Masolow A.,(1943) [1]. Руководиоци често сматрају да је
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за планирање и развој каријере одговоран сектор за људске ресурсе. Они слабо подржавају
развој каријере запослених и често су вођени сопственим интересима да задрже добре
раднике, а не да подстичу њихов развој на другом месту. У процесу планирања и развоја
запослених руководиоци се могу јавити у улогама тренера и саветника Bahtijarević-Šiber,
F 1999 [5].
Руководиоци морају мотивисати запослене за развој индивидуалне каријере.
Та мотивација се реализује преко низа активности које треба да позитивно делују на
запослене приликом избора и развоја каријере Buble, M. 2000 [4], између осталих:
ублажити шок реалности, доделити изазован посао, представити реалну слику посла,
омогућити периодично ротирање обављања послова, процена успешности с развојем
каријере, подстицати планирање каријере, постављати високе захтеве и очекивања.
Успешни руководиоци су они који пред запослене постављају високе захтеве, имају
висока очекивања, имају поверење у подређене и пружају им потребну подршку. То су
кључни предуслови за успешност и развој подређених. Постоји једна тврдња која се
односи на запослене, којима је то прво запослење, а то је да њихови први руководиоци
морају бити најбољи у организацији Cerović, Z 2003 [6].
Каријера има неколико фаза:
Припрема и запошљавање - до 25. године живота. Фаза формалног школовања,
основна професионална оријентација, основни циљеви, избор првог посла.
Рана каријера - до 40. године живота. Фаза учења посла, избора посла, јачање
знања и вештина везаних за посао.
Зрела каријера - до 55. године живота. Фаза оцене каријере, адаптирање циљева,
испуњење циљева.
Касна каријера - до пензије. Период ,,смирења”, одржавање и припрема за
пензионисање.
Свака фаза у каријери има одређене методе којима се запослени могу мотивисати.
Свакако улагање у развој каријере преко едукације и усавршавања представља један од
основних мотива запослених до 40 година старости. Drever, J. 1977 [8]
5. СТУДИЈА СЛУЧАЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА СПОРТ УНИВЕРЗИТЕТА
‘’УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА’’
Факултет за спорт, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда, основан
је 2012. године као прва високошколска установа у Србији чија је матична област спорт.
Мисија Факултета је да спортским организацијама и клубовима, образовним, културним
и медијским установама, као и растућем спортском тржишту, у Србији и шире,
понуди академски образован и уско-стручно специјализован спортски кадар, са свим
компетенцијама за будућу делатност, оспособљен да квалитативно допринесе развоју
спорта, задовољавајући највише стандарде. С том намером су и оформљени студијски
програми основних академских студија (http://www.fzs.edu.rs/fakultet-za-sport/o-fakultetu)
[11]
Циљ истраживања је да се покаже структура запослених из различитих сектора,
положаја, искуства, пола и старости, као и њихов ниво мотивисаности. Истраживање
је обухватило 50 особа запослених у овој образовној установи. У обзир су узимани
мотивациони фактори које организација користи као и изјаве неколико запослених из
различитих сектора и положаја. Изношењем јавног става показано је да запослени имају
добру пословну климу у организацији.
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6. ЗАКЉУЧАК
Мотивација запослених представља један од основних покретачких фактора
запослених у правцу остваривања сопственог пословног успеха, који се затим преноси
и на успех предузећа. Облици мотивације су различити, а један од данас актуелних који
воде успеху је управљање каријером, којем је предуслов едукација.
Спроведено истраживање у хотелу “Лигхтхоусе” игало, обухватило је испитанике
оба пола, од којих је највећи проценат у фази ране каријере, значи индивидуе које
дугорочно могу да допринесу успеху предузећа, уколико се мотивишу на адекватан
начин. Највећи број има завршену ССС и већина у узорку су запослени.
Резултати су показали да је највећи број испитаника као облик мотивације
навело материјални фактор, док разлика у одговорима између група испитаника
(управа, запослени) није статистички значајна, значи преовлађујући облик мотивације је
материјални.
Такође се показало да највећи проценат испитаника сматра да организација
довољно улаже у унапређење и едукацију запослених. Ипак, компаративном статистиком
се утврдило да постоји значајна разлика у одговорима испитаника. Управа у већем
проценту сматра да предузеће улаже у напредовање и едукацију, док то није случај са
запосленима. Нематеријална мотивација у виду улагања у едукацију запослених може да
допринесе дугорочном индивидуалном и организационом напретку хотела.
Мотивацију у данашњим условима пословања ни једна организација не сме да
остави по страни. Материјална мотивација јесте краткорочно ефикасна, али дугорочно
нематеријални фактори (поготово повећање компетенција) су много значајнији и воде
дугорочним позитивним ефектима за појединца и за организацију.
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УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЗНАЊЕМ О ЗАШТИТИ НА
РАДУ
Стеван Мушицки1, Горан Јанаћковић2, Дејан Васовић1
Резиме
Ефективан систем заштите на раду омогућава повећање безбедности и конкурентности
организације. Ефикасно извештавање у систему заштите, размена информација, и одговарајућа примена
напредних информационо-комуникационих технологија омогућава да се повећа ефективност система
заштите на раду и поједностави управљање системом заштите. У раду је приказан значај заштите за
ефикасност организације и утицај перформанси заштите на раду на конкурентност организације. Приказана
је структура информационо-комуникационог система који омогућава поједностављено управљање знањем
о заштити на нивоу организације, и значај њене примене у побољшању интегрисаног система заштите.
Кључне речи: управљање знањем, заштита на раду, информационо-комуникационе технологије,
перформансе

ORGANISATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT ON OCCUPATIONAL SAFETY
Abstract
The effective occupational safety system improves the organisational security and competitiveness. Efficient reporting in a safety system, information exchange, and adequate application of modern information and
communication technologies increases the chance for improvement of occupational safety system and simplification of safety system management. The paper presents the importance of safety for organisational effectiveness,
as well as the effects of safety performance on organisational competitiveness. Also, the structure of information
and communication system that simplifies the knowledge management at organisational level is proposed, and the
importance of the application of that structure on improvement of integrated safety system is analysed.
Keywords: knowledge management, occupational safety, information-communication technologies, performance

1. УВОД
С обзиром на испуњење пословних циљева (директно или индиректно) у
организацији се разликују базни и подржавајући процеси [1]. Процеси заштите, као
подржавајући процеси, значајно утичу на пословне перформансе организације. Експерти
различитих професија обављају активности које су повезане са заштитом, проценом
ризика на радном месту и у радном окружењу, мерењем параметара окружења и
применом мера заштите на раду. Међутим, сви запослени су укључени у активности
интеракције и колаборације, размене знања и искустава о заштити, појави нежељених
догађаја и избегнутим удесним догађајима [2]. Заштита се свакако може посматрати као
скупљено организационо знање на основу експертиза, личних искустава и искустава у
окружењу, настало у међусобној сарадњи већег броја особа, као и расположивих података
о удесним догађајима, избегнутим удесним догађајима и потенцијалним опасностима.
Друштвени карактер стицања знања о удесним догађајима, као и знања садржаног у
1
2
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радним активностима довео је до идеје о томе да се учење о заштити може третирати
као колаборативна активност, или друштвена активност унутар отворене или затворене
заједнице, у оквиру које појединци размењују своја искуства и знања [3], [4], [5].
Размена знања о заштити разликује се у специфичним индустријским секторима
и доменима примене, али је заједнички циљ да се смање негативни ефекти болести,
повреда на раду и професионалних обољења на организације, па и читаве државе.
Систем заштите је сложен систем, који захтева ефикасне канале комуникације и сарадње
како би се избегли проблеми у координацији активности, повећала ефикасност, смањили
трошкови и потенцијални ризици по здравље запослених и окружење. Ефикасна
интеграција система подразумева ефикасну размена података и информација као основу
за координацију активности и дефинисање адекватних мера заштите са основним циљем
постизања бољег радног и животног окружења [2], [6]. Зато је неопходно дефинисати
одговарајући механизам за управљање знањем у интегрисаном систему заштите, који је
приказан у овом раду.
2. УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ О ЗАШТИТИ
Системски приступ заштити подразумева примену научних, техничких и
управљачких вештина приликом иденфитиковања опасности, анализе опасности, односно
елиминисања или управљања опасностима у току целокупног животног циклуса система,
програма, пројекта или активности и производа [7], [8]. Системи за управљање заштитом
подразумевају међуфункционалну кооперацију у циљу континуалног побољшања заштите
[8]. Због тога је знање о заштити значајан организациони ресурс. Основе управљања
дефинисане су животним циклусом заштите и токовима информација у систему.
2.1. Животни циклус заштите
Животни циклус заштите представља скуп фаза или корака у процесу управљања
заштитом, који омогућавају оптимизовање активности или процеса и повећање вредности
процеса применом заштите, односно смањивањем или уклањањем нежељених последица
по радно и животно окружење. Циљ примене циклуса је “вођење” система заштите
кроз све фазе, од процене ризика до имплементације и контроле мера заштите током
животног века система [8]. Животни циклус техничког система заштите садржи следеће
основне фазе [9]: процена опасности и ризика; пројектовање; инсталирање и валидација;
функционисање и одржавање; модификовање; и поновна процена опасности и ризика.
Одређени стандарди везани за заштиту, захтевају имплементирање животног
циклуса заштите. То су, између осталих, IEC 61508, IEC61511, ANSI/ISA S84. У њима није
прецизно дефинисан поступак, односно модел који треба имплементирати, односно како
њиме управљати [10]. У пракси, примењују се различити модели, а посебно је значајан
хибридни модел, са процесно-оријентисаним приступом, који је заснован на линијском
управљању. Колико је управљање успешно, искључиво зависи од присуства и квалитета
расположивих података, који се добијају на основу различитих документационих токова
у организацији.
2.2. Токови података
Ток података је путања којом се крећу подаци од извора до корисника, као и
одговарајућа обрада. Токови података су основа за ефективно управљање системом
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заштите. Да би се утврдила потреба да подацима о заштити, дефинишу се врсте и типови
података, локација креирања, локација на којој су потребни подаци, квалитет података
и начин обраде. Уколико није алоциран ток података, идентификују се узроци, који се
најчешће називају баријерама или препрекама.
Реализовање токова података је предуслов за реализовање ефикасног интегрисаног
система за управљање заштитом. Успешност постизања циља одређене активности везане
за заштиту зависи готово искључиво од расположивости улазних података неопохдних за
деловање или одлучивање. Приликом анализе токова података неопходно је разматрати
следеће: (1) извор података - локацију на којој се налазе подаци о неком елементу у
интегрисаном систему заштите; (2) анализу - којом се од података добијају информације
корисне за одређеног учесника у процесу; (3) медијум или систем за дистрибуирање
информација – комуникациони канали или преносиоци информација; (4) локацију
на којој је неопходан податак, односно локацију на којој се податак обрађује и добија
информација корисна за реаговање.
Да би се омогућило обављање активности везаних за заштиту неопходно је
постојање, расположивост и могућност приступања неопходним информацијама.
Могућност приступања информацијама зависи од реализованих информационих и
документационих токова, док постојање информација зависи од инструкција које
описују креирање и одржавање таквих информација на основу расположивих података и
документације.
2.3. Нивои знања
Ресурси везани за знање у организацији могу да имају стратешку и оперативну
вредност, а подразумевају елементарне ресурсе података, средстава за развој знања и
иновативне ресурсе, чија је вредност краткорочна или дугорочна [11]. Циљ је формирање
знања које је дугорочног карактера, и које у дужем временском року може да омогући
примену постојећег знање ради формирања новог знања, односно да преузима акције
које представљају основу за успостављање дугорочне компетитивне предности на основу
знања, што у контексту заштите на раду подразумева примену успешнијих мера заштите,
ефикаснијих техничких ситема заштите, бољих радних процедура и заштитне опреме.
Према [12], идентификују се следећи нивои знања у организационом систему:
знање корисника; везе између учесника у радном процесу или процесу одлучивања;
карактеристике пословног окружења; организациона меморија; знање садржано у радним
процесима; знање садржано у производима и услугама. У овим процесима посебно је
важна еволуција знања, од имплицитног ка експлицитном, и обрнуто.
2.4. Информационо-комуникациона подршка
Инфраструктура за управљање знањем о заштити у организацији састоји се од
информационо-комуникационе платформе за интерактивни рад и дељење знања, са
сервисима који су интегрисани и персонализовани за кориснике. Омогућава подршку
процесима управљања знањем и повећава ефикасност појединаца, интегрише знање у
организацији, и укључује сервисе за директну или индиректну подршку вишим слојевима
одлучивања и деловања.
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Елементи информационо-комуникационог система за подршку интеграцији
управљања знањем, према [11], примењени на интегрисани систем заштите и управљање
знањем о заштити, су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

инфраструктура и мрежне технологије (мрежни протоколи и мрежни хардвер);
инфраструктурни сервиси – складишта података, алати за приступ подацима
и безбедност;
апликациона инфраструктура – апликациони сервер, радни оквири за
компоненте;
семантичка интеграција података – метаподаци, онтологије, описи података;
интеграција процеса – процеси заштите, токови послова, управљање
пословима;
интеграција података – адресирање, означавање, шеме и трансформисање
података из једног облика у други;
корисничка интеграција – управљање налозима, управљање идентитетима и
улогама у систему заштите;
функционална интеграција – извршавање са удаљене локације, коришћење
wеб сервиса и других алата;
управљање знањем, сервиси за откривање, претраживање и визуелизацију;
сервиси за објављивање садржаја и управљање документима;
сервиси за интерактивни рад, комуникацију, кооперацију, координацију
активности;
сервиси за обуку – учење на даљину, објављивање важних информација,
постојање посебне платформе за обуку;
различити начини приступа – различити типови клијената, мобилни приступ.

Поред ових сервиса, могу да постоје и додатни сервиси, који представљају додатну
подршку активностима за управљање знањем. Овако специфицирани информациони
систем је у складу са специфичностима радног окружења и циљевима управљања знањем,
па коначно доводи до побољшања продуктивности управљања знањем о заштити на раду.
3. ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ
Одговарајући ниво заштите може да се постигне само уколико организација има
развијен систем за управљање знањем о заштити. Тај систем је за мање организације
релативно једноставан, и веома га је лако имплементирати без посебних процедура и
активности. Међутим, код великих организација, имплементација оваквог система
и омогућавање да систем функционише ефикасно је веома сложена активност. Ниво
заштите се може постићи и уколико систем није ефективан, али је слабост непостојање
одговарајуће информационе инфраструктуре, као и механизама за управљање и
побољшање система заштите.
Слагање са стандардима може да помогне у процесу имплементације система,
поготово када се ради о стандардима за управљање, као и стандардима заснованим
на животном циклусу заштите. Комбиновањем ових типова стандарда, омогућава се
ефикасно документовање система заштите, као и интеграција управљања, што повећава
ефективност система заштите и подстиче формирање знања о процесима заштите који
се могу примењивати дугорочно. Токови података као излази из појединих активности
у тако дефинисаном систему заштите омогућавају да подаци буду доступни за деловање
и одлучивање. Без ових токова би систем био непотпуно дефинисан, а могућност
контролисања система би била сведена на минимум.
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Управљање интегрисаним системом заштите могуће је само уколико постоје
одговарајуће повратне информације из сваког процеса или активности, а ове
информационе петље омогућавају да се системом заштите управља на много ефикаснији
начин. Коминикациони канали, прецизно дефинисани са становишта ефективности и
комплетности, од пресудног су значаја за управљање интегрисаним системом заштите,
посебно у системима који су критични са становишта опасности и штетности којима су
изложени запослени или окружење.
Избор запослених који су укључени у извршавање активности заштите одређује
се моделом управљања заштитом, али је неопходно идентификовање особа које су
укључене у више од једне активности везане за заштиту. Један од начина за реализовање
токова података је комуникација између особа које су укључене у две суседне активности,
или укључивање особа које извршавају одређену активност у извршавање суседне
активности. Коришћењем рачунарског система може се приступати саставу тимова и
прегледати њихове активности којима су придружени. Јасно дефинисање граница фаза
животног циклуса је у овом процесу значајно, зато што груписање активности везаних
за заштиту не треба да се обавља на основу заједничких карактеристика, већ на основу
заједничких циљева, извора података, и особља које је укључено у процесе извршавања
или одлучивања.
4. ЗАКЉУЧАК
У процесу одлучивања у интегрисаном систему заштите веома је важно да
постоје одговарајући подаци неопходни за адекватно одлучивање. Уколико је систем
заснован на животном циклусу заштите, који укључује не само технички, већ и људски
и органиазциони фактор заштите, управљање интегрисаним системом заштите постаје
много једноставније. Међутим, ефективност таквог система искључиво зависи од
расположивости одговарајућих података и информација за одлучивање, односно
одговарајућих токова података.
Модел управљања активностима заштите и модел животног циклуса заштите су
теоријски принципи управљања животним циклусом заштите. Организације морају да
имплементирају ове моделе на специфичан начин, сходно структури саме органиазције,
хијерархијској уређености система, оргаинзационој култури и подацима из прошлости
о успешности система заштите. Ефикасно организован систем заштите је интегрисан,
а интеграција је подржана информационо-комуникационим технологијама, системом
за размену података и управљање знањем, у контексту имплементирања принципа
управљања животним циклусом заштите.
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ПРЕГЛЕД МОДЕЛА ЗА ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ РАДА
НАСТАВНИКА
Милена Поповић 1, Бисера Андрић Гушавац1,Миња Мариновић1
РЕЗИМЕ
Данас у свету сталних промена у свим подручјима људског рада у области образовања све више
доминирају вредности као што су социјална одговорност, истраживачки и стваралачки приступ, критичко
мишљење, самовредновање. Пракса данашњег система образовања заснована на овим вредностима обликује
се ефикасношћу наставног особља које директно и индиректно резултира задовољством студената. У том
смислу образовни програми све више имају функцију оцене квалитета наставног особља. Стога је у овом
раду дат преглед актуелних модела оцене ефикасности наставника. Избор самог модела и начина оцене
наставника зависи од конкретног подручја примене, али сваки модел за процену успешности наставника
је везан за јасан скуп стандарда и компетенција. Па, иако не постоји јединствен систем оцене ефикасности
рада наставника, добар систем евалуације пружа могућност наставницима за индивидуалан и колективан
напредак, и успех у наставном и научно-истраживачком раду.
Кључне речи: модели, оцена ефикасности наставнika, pregled literature

A SURVЕY OF THE MODELS FOR EVALUATING TEACHERS’
EFFECTIVENESS
ABSTRACT
In the world of permanent changes in all fields of human works of education sectors increasingly
dominated values such as social responsibility, research and creative approach, critical thinking, self-evaluation.
During the practice of education system based on these values is formed teachers’ effectiveness, which directly
or indirectly resulting in students’ satisfaction. In this case, educational programs increasingly have the function
quality evaluation of the teaching staff. Therefore, this paper provides a survey of current models of evaluating
teachers’ effictiveness, which is mostly applied today. The choice of the model and the method of evaluating
teachers depends on the specific application areas, but every model for assessing the performance of teachers is
linked to a clear set of standards and competencies. Although there is no unified system of evaluating teachers’
effictiveness, a good system provides an opportunity for teachers to individual and collective progress and success
in teaching and scientific research.
Keywords: models, evaluating teachers’ effectiveness, survey

1. УВОД
Универзитети широм света, суочавајући се са притиском конкуренције са
различитих страна, све више схватају да су они део услужне индустрије, па стога стављају
већи нагласак на задовољство својих студената. С једне стране, задовољство студената је
везано за њихово запошљавање и висок академски успех (DeShields, Kara & Kaynak, 2005;
Elliott & Healy, 2001; Helgesen & Nesset, 2007), што је навело представнике универзитета
да велику пажњу усмере на оне факторе који ће им помоћи да ефикасније привлаче
студенте и да створе подстицајно окружење за учење (Venesaar, Ling & Voolaid, 2011).
На другој страни, универзитети су све више укључени у разна рангирања, а инстументи
екстерног рангирања неизбежно укључују неку меру задовољства ученика заједно са
другим факултетским и студентским атрибутима (Letcher & Neves, 2010).
1
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Важан фактор задовољства студената је квалитет наставног особља, што значи да
је наставник тај који покреће и одржава активности учења, али и постигнућа ученика.
Због тога су универзитети повећали употребу студентске рејтинг скале као компоненте
у процени њиховог система учења (Seldin, 1993). Практично сви наставници у већини
универзитета захтевају или очекују да њиховим студентима буде понуђена нека врста
образца за процену наставе и компетенција наставника током сваког курса (Dommeyer,
Baum, Chapman & Hanna, 2002; Onwuegbuzie, Daniel & Collins, 2009). Типично, обрасци
за посматрање и вредновање рада наставника служе као формативна и сумативна процена
коју користе представници универзитета и факултети у циљу:
•
Побољшања ефикасности рада наставника и активности предмета,
•
Формулисања кадровских одлука које се односе на промоцију, повећање
плата, награде, запошљавање нових кадрова...
•
Употребе информација добијених од стране студената за доношење одлука
о избору курсева или избору између више делова истог курса које предају различити
наставници и друго.
Oвај рад је организован на следећи начин: Након прегледа шест актуелних модела
оцене ефикасности наставникау у трећем поглављу наведено је девет група критеријума
евалуације наставника. У четвртом поглављу приказан је модел међузависности између
наставних и научно-истраживачких варијабли. Последње поглавље даје закључна
разматрања.
2. ОСНОВНИ МОДЕЛИ ОЦЕНЕ НАСТАВНИКА
У литератури, али и пракси постоји велики број модела оцене ефикасности
наставника. Левин (Levin, 1979) је дао преглед шест основних модела оцене наставника,
који се данас најчешће примењују, јасно истичући њихове предности и недостатке:
2.1. Евалуација наставника од стране студената
Оцена рада наставника од стране студената је један од најзначајнијих
инструмената у обезбеђивању и континуираном унапређењу квалитета наставног
процеса у високошколским установама. Овакав приступ обезбеђује студентима учешће
у образовном процесу, а наставницима да у процесе развоја уграђују реално измерене
ставове студената. Студентске евалуације не само што су добри показатељи квалитета
наставе (McKeachie, 1997), већ и студенти боље од било кога другог могу евалуирати
одређене аспекте наставе.
Још од 1975. године, на Берклију је почела оцена наставника од стране студената
коришћењем упитника. На нумеричкој скали студенти дају оцене за сваки од критеријума
којима се описује рад наставника. Овај начин оцене је веома једноставан и брз, јер им је
потребно свега десетак минута да попуне упитник. Оно што је важно напоменути је да је
упитник анониман.
Данас се подаци могу прикупити коришћењем он-лине упитника или класично
преко папир-оловка“ технике. Неки од универзитета овај упитник сматрају обавезним,
па студент не може пријавити испит уколико није попунио исти. Тиме се добија на
валидности података која је нарушена уколико се испитивање врши у учионици и неки
од студената нису присутни. За квалитетан и добро осмишљен приступ учешчу студената
неопходно је направити добар упитник, конторлисано прикупити податке и детаљно
урадити анализе резултата истраживања. За анализу података универзитети широм света
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најчешће користе факторску анализу. Добри резултати могу имати основу у квалитетним
програмима и квалитетном наставном процесу.
На начин на који студенати оцењују наставнике утиче много фактора, као
субјективних (упоређивање наставика којег оцењује са својим идеалним наставником,
оцена на испиту, итд.) тако и објективних (тежина предмета, да ли је предмет обавезан
или изборни, начин наставе и сл.). Због тога је на крају истраживања потребан добар
аналитичар који ће направити разлику између мало ефикасног“ и веома ефикасног“
наставника на основу добијених резултата.
Примена евалуације од стране студената има низ предности, а неке од њих су
(Marsh, 1987; 2007): мултидимензионалност; поузданост и стабилност; примарно је
показатељ рада наставника, а не обележја предмета; даје ваљаност различитих показатеља
ефикасног подучавања; релативна независност од потенцијалних пристраности (величина
групе, интерес студената); доказан допринос побољшању ефикасности рада наставника
(Marsh & Hattie, 2002); омогућује анонимност која се не може осигурати неким другим
приступом; феедбацк факултету о ефикасности наставника; стандардни поступак
примене упитника и обраде резултата.
2.2. Оцена супервизора посматрањем рада наставника на часу
Овај модел најчешће подразумева двочасовну посету супервизора наставнику
док је на настави (часу). За време посете супервизор оцењује: креативност наставника,
организацију рада на часу, средства која користи у настави, припремљеност за наставу,
систематичност, поступке којим наставник укључује студенте у активности часа и
друго. Предност овог модела је већа поузданост и могућност добијања вишеструке
повратне информације, међутим супервизори не могу сагледавати предавања очима оних
(студената) којима су намењена и не могу присуствовати свим предавањима наставника
којег оцењују.
2.3. Евалуација наставника снимањем наставе (часа)
Један од најчешћих начина такозване анализе учионице је снимање наставе, што
омогућава да се наставник оцењује на основу прецизних података понашања из његовог
природног окружења“. Претеча система за анализу понашања наставника и студената на
часу је Фландерсов систем. Фландерсов систем посматрања има за циљ да класификује
вербална понашања наставника и ученика током њихове интеракције на часу; при чему
је дизајниран тако да не узима у обзир невербална понашања која су такође присутна
(Flanders, 1970). Истих година развијен је и Стајлингс систем посматрања са циљем да
евалуира на који начин наставници и студенти користе своје време у учионици (Stallings
& Kaskowitz, 1974). Последњих десетак година уз неке модификације овај систем
се користи у великом броју земаља, без обзира на различитости њихових образовних
система.
Са појавом видео опреме отворена је нова могућност за прикупљања података
и њихову анализу и у домену образовања (Mondada, 2006). Снимање часа омогућава
се приступ великом броју невидљивих детаља присутних током наставе чиме се стиче
објективан увид у ток предавања, али утицај саме свести ученика и наставника да су под
будним оком камере је главни недостатак овог система.
2.4. Наставници оцењују сами свој рад – самооцењивање
Самооцењивање је важна алатка“ за оцењивање ефикасности рада наставника.
Када наставник оцењује свој рад, пропусте и грешке током рада, он стиче јасније идеје
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о томе како да их коригује током самог процеса наставе. Међутим, поставља се питање
да ли субјекат може у исто време бити и објекат - предмет посматрања. Стога је и главни
недостатак овог модела високи степен субјективности.
2.5. Евалуација наставника на основу успеха који су студенати постигли на
испиту
Оцењивање ученика одувек је било најделикатније питање рада у настави. Оцена
представља резултат упознавања развоја и вредновања знања (укључујући умења и
навике), залагања и активности студента. Успех (оцена) студента на испиту има троструку
функцију:
(1) Информациону – да обавести студента о постигнутом успеху, наставника о
резултатима његовог рада, а друштвену заједницу о остваривању програмских задатака
наставе;
(2) Мотивациону – да подстиче ученике на веће ангажовање и мотивише за учење;
(3) Оријентациону – да буде основа за утврђивање узрока застоја и тешкоћа у
напредовању ученика и за предузимање одговарајућих педагошких и других мера
наставника ради постизања бољег успеха ученика.
Овим моделом успоставља се одлична веза између оствареног успеха студената
на испиту и рада наставника. Оцењивање студената је независно од екстерне евалуације.
Међутим постоји могућност да на повезаности успеха студената и квалитета одржавања
наставе постоји утицај неких других фактора.
2.6. Оцена наставника преко специјалних тестова за евалуацију
Тестови за оцену професионалне компетентности наставника оцењују његову
стручност везану за предмет који предаје, међутим овим је занемарена педагошка
компетентност, односно стручност наставника у вођењу образовног процеса, коришћењу
наставних метода, методичких приступа и дидактичких средстава.
3. КРИТЕРИЈУМИ ЕВАЛУАЦИЈЕ НАСТАВНИКА
Сваки систем за процену успешности наставника треба да буде везан за јасан скуп
стандарда и компетенција (Looney, 2011). Иако је велики део истраживања фокусиран
на ефикасност (успешност) наставника, иако се наставници идентификују као кључна
компонента у наставном процесу, није сасвим јасно шта је “ефикасна настава”. Недостатак
јасноће у литератури изгледа да доводи до тога да истраживачи приоритизују различите
аспекте ефикасне наставе (на пример: вештине презентације, интерперсонални однос,
интелектуална стимулација…). Мада, ово такође указује на то да је ефикасна настава
мултидимензионалне природе. Иако тренутно не постоји ниједна, широко прихваћена
дефиниција успешног наставника, а што је можда одраз сложености наставе и учења
самог по себи, истраживања су показала да најуспешнији наставници:

Добро познају научну дисциплину којој припада предмет који предају,
наставни план и програм предмета, опште принципе, циљеве и исходе образовања и
васпитања, како би се задовољиле потребе студената (Malešević, Adamović, & Đurić,
2011; Toth, 2012).

Поседује дидактичко методичка знања неопходна за предмет који предаје,
примену различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава
ради ефикасности и ефективности наставног процеса. Успешни наставници остварују
функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са општим принципима,
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циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који
предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика
(Pellegrino, Baxter & Glaser, 1999).

Континуирано прати и вреднује: остварену хоризонталну и вертикалну
повезаност садржаја; ученичка постигнућа користећи различите начине вредновања
у складу са специфичностима предмета који предаје; интересовања ученика у оквиру
предмета који предаје (Immordino-Yang & Damasio, 2007). Емпатија наставника способност наставника да разуме осећања, културну позадину, изазове и потребе
ученика- игра важну улогу у пружању подршке студентима у учењу. Нарочито је значајно
да наставници покажу да им је стало да ученици науче и да постављају изазовне циљеве
пред њих (Cornelius-White, 2007). Наставници који имају ниска очекивања за њихове
студенте, негативно утичу на њихова постигнућа (Rubie-Davies, Hattie & Hamilton, 2006;
Robbie - Davis, 2007).

Континуирано се стручно усавршава, унапређује квалитет свог рада
примењујући новостечена знања из области у којима се усавршавао; планира стручно
усавршавање на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања рада и
потреба школе у којој ради (Louis, Leithwood, Wahlstrom & Anderson, 2010).
Марш (Marsh, 1984) је у свом раду дао преглед 9 група критеријума којима се
свеобухватно описује компетентност, вештине и способности, и наставни план рада
наставника:
1.
Оцена наставе:
1.1. Општеобразовна вредност предмета
1.2. Могућност учења битних и корисних ствари
1.3. Велико интересовање за предметом
1.4. Наставни материјал је доступан и разумљив студентима
1.5. Укупна оцена предмета
2.
Ентизијазам наставника:
2.1. Наставник има ентузијазам у предавању
2.2. Наставник је динамичан и енергичан
2.3. Презентација садржи умерену дозу хумора
2.4. Стил извођења наставе је подржан интересом и потребама студената
2.5. Укупна оцена наставника
3.
Организационе способности наставника:
3.1. Наставник излаже јасно
3.2. Наставник је добро припремљен и јасан за разумевање
3.3. Наставник прецизно дефинише циљ рада
3.4. Темпо предавања наставника омогућује хватање бележака
4.
Наставник подстиче студенте на интеракције у групи:
4.1. Наставник подстиче дискусију у групи
4.2. Студенти међусобно размењују идеје/знање
4.3. Наставник подстиче ученике на питања/одговоре
4.4. Наставник подстиче ученике да излажу идеје
5.
Индивидуални однос наставника према студенту:
5.1. Пријатељски настројен
5.2. Благонаклоно их помаже и саветује
5.3. Посвећен сваком студенту понаособ
5.4. Приступачан и доступан сваком студенту
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6.

7.

8.
9.

Покривеност наставе
6.1. Наставник указије на битне чињенице
6.2. Наставник даје позадину идеје/концепта који излаже
6.3. Наставник посматра проблем са различитих тачака гледишта
6.4. Наставник води дискусију о текућим питањима
Испитивање / оцењивање
7.1. Испитивање студената даје повратну информацију наставнику
7.2. Методе оцењивања су фер и одговарајуће
7.3. Тестови су направљени тако да истичу садржај курса
Задаци
8.1. Наставни материјал има одговарајућу наставну-научну вредност
8.2. Задаци за студенте су јасни и разумљиви
Оптерећеност/Тежина курса
9.1. Тежина курса (Лак-Тежак)
9.2. Оптерећеност курса (Виска-Ниска)
9.3. Темпо наставе (Спор-Пребрз)
9.4. Време потребно за рад ван часа

У литератури постоје два угла посматрања рада и способности наставника. Једни
посматрају наставника кроз њихова знања, идеје и уверења, верујући да је ум наставника
тај који обликује њихове свакодневне активности (Munby, 1982; Munby, Russell & Martin,
2001; Bolhuis & Voeten, 2004; Fives & Buehl, 2008). Други аутори се фокусирају на
детаљну анализу и интерпретацију праксе наставника унутар учионице, не разматрајући
њихово значење, као ни шта наставници кроз одређене активности желе да постигну
(Adelsteinsdottir, 2004).
4. МОДЕЛ МЕЂУЗАВИСНОСТИ ИЗМЕЂУ НАСТАВНИХ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ВАРИЈАБЛИ
Дилема о односу између наставе и истраживања, нарочито да ли наставне активности
ометају истраживачки рад или да ли истраживачки рад доприноси ефикасности наставе,
постоји већ дужи низ година. Уопштено говорећи постоје два основна тока у расправи: они
који верују да постоји позитиван однос наставе и истраживања, и скептици. Верници тврде
да успешност у настави и истраживању иде заједно, а скептици снажно оспоравају ову
наводно позитивну спону између наставе и истраживачког рада. По њиховом мишљењу,
ова позитивна веза је само схватање појединих актера који имају корист од позивања на
ову перцепцију. Већина скептика доводи у питање да ли уопште постоји било какав однос
између наставе и истраживања. На пример Хати и Марш (Hattie & Marsh, 1996) образлажу:
“широко распрострањено веровање да су настава и истраживање нераскидиво уплетени
је трајна мит”. Други скептици сматрају да су наставници принуђени да се фокусирају на
једну активност, а да другу делимично занемаре.
Претходне студије о спони између наставе и истраживања могу да се у
великој мери сврстају у две групе према томе да ли су користиле квалитативне или
квантативне приступе да испитају однос између ове две основне активности наставника.
Квалитативне студије често користе полуструктуиране, детаљне интервјуе за прикупљане
информација о перцепцији, ставовима или мишљењима различитих универзитетских
актера о наставно-истраживачком односу. Квантитативне студије обично израчунавају
коефицијент линеарне корелације између исхода наставних и истраживачких активности,
односно истраживачке продуктивности и наставне ефикасности. У принципу, ове две
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врсте студија производе различите резултате. Квалитативне студије обично показују јаку
веру универзитетских актера да постоји позитиван однос између наставе и истраживања.
Конкретно, већина испитаника указује на то да овај позитиван однос претежно важи
у једном смеру, тј. да је утицај истраживања на наставу много важнији него обрнуто.
Насупрот томе, већина квантитативних студија указује да су настава и истраживачки
рад (тј. исходи обе делатности) максимално незнатно повезани. Дакле, резултати
квалитативних и квантитативних студија су контрадикторни. Наставници се на основу
две основне активности- настава и истраживачки рад, могу груписати на следећи начин:
 Наставници који се фокусирају само на наставу (“пуно радно време
наставника”);
 Наставници који су искључиво усмерени на истраживање (“пуно радно
време истраживача”);
 Наставници који комбинују обе активности (“истраживач-наставник”).
Марш (Marsh, 1984) је дао модел међузависности наставних и научно-истраживачких
активности, њихових оцена, времена поведеног за ангажовање и ефективности рада на
свакој (Слика 1.).
Научноистраживачки
рад

Наставне
активности

Позитивна веза

Оцена НИР

Оцена наставе

Време
проведено за
НИР

Време потребно за
припрему и
извођење наставе

Негативна веза

Ефикасност
НИР-а

Ефикасност
наставе
Или је веза
позитивна или
непостоји

Слика 1. Модел међузависности наставних и научно-истраживачких варијабли (Marsh, 1984)

На основу свега наведеног, поставља се питање шта је то успешан (ефикасан)
наставник. Да ли је то онај наставник са ентузијазмом у вези са процесом подучавања
и понашањем у учионици (Allinder, 1994; Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998;
Ross, 1998); или наставник посвећен раду у настави (Coladarci, 1992) и напорима које
улаже у начин планирања и организације наставе (Allinder, 1994; Guskey, 1987; Stein &
Wang, 1988); или пак онај наставник усредсређен искључиво на научно-истраживачки
рад?
5. ЗАКЉУЧАК
Бројна истраживања показују да јединствен начин оцене ефикасности наставника
не постоји, али чини се да праћење рада студената, темпо рада прилагођен њиховим
потребама, адекватно вођење наставе и квалитет рада наставика јесу аспекти који се
најчешће доводе у везу са позитивним исходима учења. Избор модела, односно начина
оцене наставника, зависи од правилника и одлуке управе факултета на којој се примењује,
услова рада на истом и др.
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Са искуством, добрим системом евалуације и могућностима за индивидуалан и
колективан напредак, наставници постају успешнији у наставном и научно-истраживачком
раду. Важно је нагласити и да је мотивација за рад пресудан фактор који може да компензује
чак недостатак посебних вештина и способности наставника, које су откривене системом
евалуације као неефикасне. Стога, систем оцене ефикасности наставника се мора стално
адаптирати, бити подложан моралним методама, знањем, селекцијом важног од неважног
и успешни и јасним комуницирањем.
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ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – РИЗИЦИ, ПРАВНИ ОКВИР И
БЕЗБЕДНОСТ
Зоран Лазић1
Резиме
Развојем савремених комуникационих технологија отворио се широк простор примене, посебно
у електронском банкарству које даје многе предности у односу на класично банкарство, али и ризике
који се неминовно појављују како за Банке, Државу, тако и за кориснике услуга. Како се ради о новим
институтима у нашем правном систему то се појавила потреба да се уради правна регулатива и изврши
заштита корисника електорнског банкарства, али и заштита монетарног и пореског система земље који
неконтролисаним коришћењем електронског банкарства може бити угрожен. Дошло је и до појаве у
Кривичном законику Републике Србије посебног одељка нових кривичних дела која се односе на Безбедност
рачунарских података. Ма колико да се трудила са доношењем прописа држава каска за потребама заштите
од злоупотреба које се могу појавити, као и са опремањем органа гоњења са најсавременијом опремом које
ће моћи да одговори свим изазовима које пред њих стављају нове технологије.
Кључне речи: електронско банкарство, размена информација, правна регулатива, електронски
новац, Интернет

ELECTRONIC BANKING – RISKS, SAFETY AND LEGAL
FRAMEWORK
Abstract
The development of modern communication technologies opens a wide space of their application,
particularly in electronic banking, which provides a lot of advantages over traditional banking, as well as risks that
inevitably arise for the bank, the state and consumers. Since these are new institutes in our legal system, there is
a need to establish legislation and protect the users of electronic banking, but also to protect the monetary and tax
system of the country that may be jeopardized by uncontrolled use of electronic banking. In the Criminal Code of
the Republic of Serbia, a special section of new offenses related to the computer data security has been added. In
spite of all efforts, the state is still late with the adoption of the laws regarding the protection against abuses that
may occur, as well as with the equipping of the prosecuting authorities with the latest equipment so that they can
meet the challenges imposed by new technologies.
Keywords: electronic banking, information interchange, legislation, electronic money, Internet

1. Уводне напомене
Електонско банкарство (e-banking, online banking) је сегмент електронског
пословања које подразумева све облике размене информација, пословних трансакција,
које се изводе коришћењем информационе и комуникационе технологије и то између
правних субјеката, предузећа и њихових купаца, предузећа и јавне администрације
и грађанства и јавне администрације. Електронско банкарство омогућава кориснику
да обавља финансијске трансакције на вебсајту. Да би приступио сервису мора да се
региструје и том приликом добија шифру. Када се корисник улогује има приступ свим
1

Висока техничка школа струковних студија Нови Сад

166

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

својим рачунима у тој институцији. Корисник може приступити интернету путем
компјутера, мобилног телефона или таблета.
Електронско пословање се може посматрати из угла електонске испоруке
информација, и електронског плаћања коришћењем рачунарских и других мрежа. То је
примена технологије у циљу аутоматизације пословних трансакција и пословања. Ради
се о алату који омогућава квалитетно и брзо пружање услуга уз минималне трошкове
пословања. Најважнији систем електронског пословања је систем електронског плаћања
чији је циљ замена система плаћања заснованог на папирима, применом информационих
технологија. Ово је довело до појаве електронског новца, који подразумева електронску
размену података и средстава (EFT – Electronic Fonds Transfer) која је појмовно одређена
као електронско банкарство. EFT омогућава требутни трансфер средстава у моменту
плаћања са рачуна дужника н а рачун повериоца и представља алтернативу плаћања
чековима и другим облицима безготовинског плаћања.
Електронско плаћање је размена материјалних средстава путем комуникацијских
структура какав је Интернет или Интернет систем банака. Значајан облик електронског
новца је електронски трансфер средстава у тачки продаје помоћу терминала у трговачкој
услужној мрежи, преко банкомата који омогућавају подизање готовине, пренос на друге
рачуне, плаћање рачуна, а омогућен је и кућни банкарски систем где се корисник преко
Интернета повезује са својим рачуном код Банке, и преко уређаја као што је токен улази
на свој рачун и од куће врши плаћање и трансфер новца. Електронски новац је јефтинији
облик плаћања од плаћања у класичном банкарству што омогућава значајно смањење
трошкова пословања.
Једна од опасности електронског банкарства је чињеница да Народна банка Србије
не контролише количину и кретање електронског новца што повећава нестабилност
монетарног система земље обзиром да не може да утиче на укупну количину новца који
се налази у оптицају. У ранијем правном систему земље сва плаћања су се обављала
преко Службе друштвеног књиговодства која је реформама касније укинута и наставља
да ради као Трезор, код којег се врше плаћања буџетских корисника. Сва остала плаћања
а посебно плаћање са иностранством пребачена су на пословне Банке па је самим тим и
контрола количине електронског новца остала изван контроле Народне банке Србије.
Код система елекронског плаћања држава не може да спроведе контролу наплате
пореза обзиром да су банкарски терминали по продавницама раздвојени од фискалних
каса па је могуће обавити промет добара и услуга без евиденције преко фискалне касе.
Народна банка Србије емитује потребну количину новца у оптицај док
електронски новац могу да емитују и приватне банке и није дефинисана његова количина
нити размењљивост за прави новац. Електронски новац може повећати укупну количину
новца на тржишту што може довести у питање и стабилност валуте.
Познато је да Банке у сваком тренутку имају на располагању само око 20% депозита
клијената, а у преосталом делу имају обавезне депозите код Народне банке Србије. У
Сједињеним америчким државама се дешавало у прошлом веку да су се појављивали
познати велики депоненти одређене Банке и у једном дану тражили да подигну целокупан
улог који имају код Банке. Ширење те информације међу остале депоненте проузроковало
је општу навалу клијената који су хтели да подигну своје улоге у страху од пропасти Банке.
Како Банка има средства пласирана по разним основама то ни једна није у могућности
да у једном дану исплати све депозите које има па је долазило до пропадања познатих
банака које су откупљивали за ситан новац.
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Тражња за електронским новцем зависи од провизије на пословне трансакције,
сигурности и приватности електронског новца, као и заштите корисника од упада у
систем.
2. РИЗИЦИ КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА
Постоји више ризика у који се могу појавити у електронском банкарству а свакако
основни је нарушавање система сигурности у пословању Банке приликом трансфера
новца. Проблеми су вишеструки и могу настати унутар система банке, када банкарски
службеници прекораче своја овлашћења, и од спољњих фактора. Ради се о упаду у
банкарски систем и неовлашћени приступ рачунима клијената и рачуну саме Банке.
Овакви упади наносе финасијски губитак за Банку и смањење пословног угледа који
банка има код клијената што у крајњем случају води смањењу поверења у Банку и њеном
гашењу.
Познат је случај једне од првих компјутерски крађа у Банкама када је банкарски
службеник изменио програм Банке тако да износ на трећој децимали на свакој пословној
промени књижи на његов приватни рачун. Он је сматрао да се ради о малом новцу али
како је Банка имала на хиљаде пословних промена дневно, рачун је почео да се пуни
невероватном брзином, што је изазвало сумњу и он је брзо откривен.
Правни ризик постоји услед непостојања законских норми или усаглашености
Закона са потребама, што за резултат има да Банка буде злоупотребљена за прање новца
а да клијентима буде нарушена приватност.
Потенцијалне претње систему електронског банкарства су:
•
•
•
•
•

Неовлашћен приступ систему, мењање датотека и откривање поверљивих
информација;
Прекорачење овлашћења када овлашћено лице Банке систем користи на
незаконит начин;
Убацивање вируса у систем, ради крађе података или уништења система
(Тројанци и сл.);
Промена података до које долази приликом преноса кроз комуникациону мрежу;
Негирање извршене трансакције и др.

Ризици које са собом носи електонска трговина могу се избећи употребом
одговарајућих мера безбедности које могу бити технолошке и процедуралне природе.
У технолошке мере спадају аутентификација, криптографија (јавним кључевима
и дигитални потпис), заштита поверљивости, расположивости и интегритета података.
Процес неопходан приликом реализација електронског пословања је и
процес провере идентитета особе или интегритета одређене информације познат као
аутентификација. Особа се идентификује дигиталним сертификатом.
Дигитални сертификат је електронска датотека који јединствено идентификује
појединце и веб сајтове на Интернету и обезбеђује безбедност поверљиве комуникације.
Безбедност комуникација означава заштиту информација у току преноса из једног
система у други.
Безбедност у рачунарима означава заштиту информација унутар рачунара или
система, безбедност оперативног система и софтвера за манипулацију базама података.
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3. БЕЗБЕДНОСТ БАНКАРСКИХ ТРАНСАКЦИЈА
Безбедност трансакција у Републици Србији се обезбеђује применом технике
заштите, дигиталним потписивањем трансакција и коришћењем дигиталних сертификата.
Медијуми на којима се издају дигитални сертификати су мини ЦД или смарт картица.
Паметна картица се не користи само за чување сертификата, већ се користе и њени
криптографски механизми садржани у чипу картице.
На рачунарима се користе механизми као што је токен који има промењљиви код
од најчешће шест бројева који се за сваки приступ сервису мењају па је и ту безбедност
подигнута на виши ниво. Услуга e-bankingа је најчешће бесплатна.
Да би електронско банкарство функционисало потребно је обезбедити сигурност
података који се шаљу преко Интернета. Типови програма који могу да заштите компјутер
од упада са других рачунара су „firewal-ови“ којима се спречавају неовлашћени приступи
рачунарима и прављање штете. Антивирус програми су основна претпоставка за
обезбеђење поуздане заштите.
SSL (Secure Socet Layer) протокол, је апликативни сигурносни протокол који служи
за сигурни пренос података преко веба.
SSL омогућује аутентификацију и шифровање. Овај протокол омогућује два
степена заштите.
SSN (Secure Shell) је протокол који обезбеђује аутентификацију, шифровање и
интегритет података.
SSN имплементације пружају следеће могућности: сигуран командни Shell,
сигуран пренос датотека и удаљени приступ различитим TCP/IP апликацијама преко
сигурног тунела у циљу обезбеђења заштите треба користите апдејтован софтвет, водити
рачуна о разним покушајима хакера, у предузећима треба увек да постоји recovery plan.
Неовлашћени упади најчешће долазе од ауторизованих запослених око 47%,
неауторизованих запослених око 24%, спољних сарадника око 14%, хакера око 12% и
остали око 3%.
Чланак „Мобилно банкарство у Србији још у повоју“ (Capital.ba 2013) наводи да
се више од половине налога у Србији обавља електронским путем али да само 50.000
људи користе апликације за мобилно банкарство. Број електронских налога за плаћање у
Србији се за три године повећао за 45% и тај раст се наставља.
4. Правни аспекти електронског банкарства

Увек постоји неусаглашеност између правне регулативе и потреба тржишта и
законодавац ма колико се трудио каска за променама. Промене у сфери информационих
технологија мери се у сатима а процедуре измене и доношења Закона су поступак који
траје. Један од проблема је недостатак одговарајуће најсавременије технике на откривању
починилаца кривичних дела. Законодавни систем заштите електронског банкарства треба
да предвиди могућа кривична дела и да уз помоћ савремених технологија, и обученог
људства открије починиоце и приведе их правди. Банке, напротив у циљу заштите
електронског банкарства више се ослањају на превентиву и набавку најсавременије
технологије заштите банкарског система и система преноса података па на тај начин
превазилазе проблеме правне заштите. Да је држава заинтерсована да уведе ред у ово
169

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

област види се из Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до
2020. год. која је донета да би се дугорочно уредили односи који владају у овом важном
сегменту друштва.
Систем правне заштите електронског банкарства базира се на следећим Законима:
•

Кривични законик Републике Србије (Службени гласник РС. бр. 85/05, 88/05,
107/05, 72/09, 111/09, 121/12. 104/13 и 108/14) описује злочине против безбедности
рачунарских података. Закон се бави овим питањем у члановима 298 до 304.
члана. Као кривична дела кажњива кривичним санкцијама су наведене следеће
могуће злоупотребе: (Члан 298) Оштећење рачунарских података и програма
(чл.299) Рачунарска саботажа, (чл.300) прављење и уношење рачунарских
вируса, (чл. 301) рачунарска превара, (чл.302) неовлашћен приступа заштићеном
рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података, (чл. 303) превенција
и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи и (чл.304) неовлашћено
коришћење рачунара или рачунарске мреже. Неопходност законског регулисања
могућих кривичних дела, у области електронског банкарства, је претпоставка за
касније гоњење учинилаца. Да би се починиоци могли казнити неопходно је да
против законито дело, друштвено опасно, буде предвиђено Кривичним закоником
као кривично дело. У противном учинилац ће остати без казне. Са напред изнетог
јасно је да је Кривични законик Републике Србије основни и најзначајнији правни
инструмент, по основу којег се могу гонити учиниоци кривичних дела и омогућити
несметани даљи развој и инплементација електронског банкарства у све сфере
друштва.

•

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против
високотехнолошког криминала (Сл гласник РС бр. 61/05 и 104/09). Високотехнолошки
криминал у смислу овог закона представља вршење кривичних дела код којих се
као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски
системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у
материјалном или електронском облику (рачунарски програми и ауторска дела
која се могу употребити у електронском облику). Овај Закон је други по значају
и законодавац је осетио потребу да се за високотехнолошки криминал донесе
посебан закон, који је уско специјализован и путем кога ће се боље пратити токови
везани за електронско пословање а посебно за електронско банкарство.
Закон о електронској трговини објављен у Сл. гласнику РС бр. 41/09 и 95/13,
којим се уређују услови и начин пружања услуга информационог друштва,
обавезе информисања корисника услуга, правила у вези са закључењем уговора у
електронском облику, одговорност пружаоца услуга, надзор и прекршаји.

•

•
•

•

Закон о електронском потпису (Сл. гласник РС бр. 135/04) којим се уређује
употреба електронског потписа у правним пословима, пословању, права обавезе и
одговорности у вези са електронским сертификатима.
Закон о електронском документу (Сл. гласник РС бр. 51/09) којим се уређују услови
и начин поступања са електронским документом у правном промету, управним,
судским и другим поступцима, као и права, обавезе и одговорности привредних
друштава и других правних лица и предузетника и физичких лица у вези са овим
докуметом.
Закон о Заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 73/10) са циљем да
се уреде Основна права потрошача, услови и начин заштите потрошача, права и
обавезе удружења потрошача, поља деловања удружења потрошача и остваривање
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циљева заштите потрошача, успостављање система ван судског решавања
спорова, као и права и обавезе државних органа у области заштите потрошача.
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ЕДУКАЦИЈА О ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ БАТЕРИЈА И
АКУМУЛАТОРА КАО НАЧИН ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Петра Тановић1, Душан Гутеша

Резиме
Својим знањем и достигнућима човек је на свом развојном путу стварања савршених услова за
живот прекорачио дозвољене границе природне равнотеже. Широм света развој и експанзија индустријских
процеса и непрестано улагање у производњу нових хемијских производа ствара све веће количине опасног
отпада, који постају неизбежна последица начина живота. Неадекватно управљање разним врстама отпада
представља један од највећих проблема модерног друштва и сталну опасност по здравље људи и животну
средину. Батерије и акумулатори чине саставни део наше свакодневнице, али након употребе представљају
отпад. Израђени од материјала који су веома штетне по здравље људи и животну средину. Потребно је
што више едуковати децу и одрасле јер само поседовањем знања о штетним последицама неправилног
одлагања батерија и акумулатора можемо заштити животну средину.
Кључне речи: батерије, акумулатори, опасан отпад, животна средина

EDUCATION ABOUT PROPER DISPOSAL OF BATTERIES AS A WAY
OF PRESERVING THE ENVIRONMENT
Abstract
With their knowledge and achievements on their way of developing and creating perfect life conditions,
humans have exceeded the permissible limits of the natural balance. Worldwide, development and expansion of
industrial processes and continual investment in the production of new chemical products generates increasing
quantities of hazardous waste, which has become inevitable consequence of lifestyle. Inadequate management of
various types of waste is one of the biggest problems of modern society and the constant threat to human health
and the environment. Batteries and accumulators are an integral part of our everyday life, but after their usage they
become waste. They are made out of materials that are very harmful to human health and the environment. It is
necessary to educate children and adults as much as possible because only knowledge about the harmful effects of
improper disposal of batteries and accumulators can protect the environment.
Keywords: batteries, accumulators, hazardous waste, environment

1. УВОД
Проблем управљања отпадом није новијег датума и, као и у већини земаља може
се везати за периоде повећане урбанизације и индустријализације, коју није пратила
одговарајућа политика заштите животне средине. [1] После поступка смањења количине
отпада на његовом извору, рециклажа је приоритетан метод у управљању отпадом.
Као и код смањења на извору, рециклирањем се умањује количина отпада намењеног
за одлагање. Поред тога, рециклирањем се штеде природни ресурси кроз смањење
потреба за примарним материјалом, а чува се и енергија пошто коришћење материјала из
отпада у производњи нових производа обично захтева мање енергије него што је случај
у производњи са примарним материјалом (сировинама). Рециклирање је динамичан
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад
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процес у коме се материјали који су иначе намењени за одлагање на отпад издвајају из
тока генералног отпада. Ти материјали, пошто су послужили својој првобитној сврси,
намењени су преради јер још увек имају корисне физичке или хемијске особине[1].
У најразличитијем облику, величини и саставу испоручују нам акумулисану
енергију. Купујемо их посебно, као на пример батерије које користимо у домаћинству, у
уобичајеном цилиндричном облику или интегрисане у неки апарат, као батеријске ћелије
у форми дугмета у сату или као батерије у мобилном телефону, лаптопу или дигиталној
камери. [2] Након употребе јавља се проблем јер су батерије и акумулатори израђени од
материјала који су веома штетни по здравље људи и животну средину. [3] Због оваквих
карактеристика они спадају у опасне отпаде, али се њиховом рециклажом с једне стране
омогућује да се из отпада одстране отровни тешки метали, као што су кадмијум, олово
или жива. С друге стране, на тај начин се врши повраћај вредних сировина као што су
сребро, кобалт, никл и други. Зато употребљене батерије и акумулатори неби требало да
се нађу у отпаду, а и закон обавезује сваког од нас да их вратимо на место где су купљени
или на неко друго место где се сакупљају након употребе. [4]
2. СВЕСТ ЉУДИ О РЕЦИКЛИРАЊУ
Свест о важности рециклирања се у последњих пар година повећава код људи
услед схватања озбиљности проблема у очувању природе и природних ресурса. Поред
тога што су људи упознати са могућношћу рециклирања многих врста отпада, са начинима
на које неке врсте отпада штете животној средини. [2] Како би се рециклажа остварила
у најбољој мери, потребно је истовремено обезбедити постројења за рециклирање, да
се изгради квалитетна мрежа сакупљања отпада, да се врши едукација становништва,
итд. У Србији постоје велики рециклажни центри, чији капацитети премашују количине
отпада генерисане у Србији и околним земљама. Произвођач, односно сакупљач отпада,
по повлачењу производа из употребе треба да тежи, да га у што већој мери поново врати
у кружни ,,материјални ток“. Основна идеја је, да се производи тј. њихови делови где је
то могуће више поново врате у употребу, тамо где то није могуће, материјали од којих
је производ направљен треба да имају такве особине да се могу у што већем обиму
користити као секундарна сировина без уништавања. [5] Да би се батерија и акумулатора
што мање налазило на неуређеним депонијама потребно је што више едуковати људе о
штетности састојака батерија и акумулатора и начима правилног одлагања. Рециклажна
дворишта пружају могућност да се о једном трошку одложе веће количине рециклажног
отпада, а да се за то притом добије новчана накнада. Новчана накнада је одличан избор
мотивације људи, начин да се вреднује труд и уложено време за прикупање и разврставање
различитих врста отпада. Утицај друштва је велики на психологију људи и као један од
мотива може се успешно примењивати у рециклажи. [6,7] Како би сагледали свест људи
о рециклирању уопште, а и рециклираљу акумулатора, спроведена је анкета.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
3.1 Анкета о рециклирању
Анкета има за циљ да у широј мери сагледа свест људи о рециклирању. Поред тога
нам пружа податке о методама које би људе мотивисалe или „обавезивале“ на рециклажу,
као и да уочи недостатке у систему прикупљања.
У анкети је учествовало 156 људи, узраста од 15-68 година. Анкета је анонимна што
је допринело реалнијим одговорима, па самим тим бољем резултату анкете. Приликом
анкетирања од људи је затражено да наведу број година и висину образовања. Циљ ових
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података је да се свест људи сагледа по категоријама, тј. по висини образовања и по
старосним групама.
Анкета је садржана од питања:
1. Да ли мислите да отпад загађује животну средину?
2. Да ли сте свесни загађења отпадним акумулаторима и батеријама?
3. Да ли подржавате и учествујете у рециклажи?
4. Да ли разврставате различите категорије отпадних материјала (ПЕТ
амбалажа, електронски отпад, батерије, акумулаторе)?
5. Да ли сте упознати да је забрањено бацање одређених врста отпада у
комунални отпад (акумулатори, батерије, отпадна уља, електронски отпад)?
6. На који начин се може побољшати стање у вези управљања отпадом?
7. Да ли Вам је познато да се рециклажа акумулатора врши у нашој земљи?
8. Да ли сте упознати где се могу на правилан начин одложити истрошени
акумулатори и батерије?
9. Шта би Вас мотивисало да акумулаторе и батерије шаљете на рециклажу?
10. Уколико би Вам се обезбедили приступачнији и бољи услови за рециклажу,
да ли би сте више учествовали у рециклажи?
3.2 Резултати анкете
У циљу добијања података о свести људи везаних за правилно одлагање батерија и
акумулатора и могућим поседицама за здравље људи и животну средину урађено је истраживање.
Истраживање је урађено у писменој форми, по принципу случајних узорака. Питања о правилном
одлагању батерија и акумулатора су састављали аутори. У даљој обради података одговири су
статистички сређени и разврстани по годинама старости и образовању. Како би се постигао бољи
преглед свести људи, резултати анкете су подељени у три старосне групе и три групе по висини
образовања. Преглед анкетираних људи по старосним и образовним групама приказан је у табели
1. Резултати анкете приказани су графички.
Старосна група →

Табела 1. Број људи по старосним и образовним групама

Степен образовања ↓
Основно образовање
Средње образовање
Високо образовање

Број испитаника од
15 до 30 година
7
27
21

Број испитаника од
30 до 45 година
/
21
32

Број испитаника
преко 45 година
/
20
28

Графикон 1. Приказ резултата за групу анкетираних од 15 до 30 година основног образовања
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Графикон 2. Приказ резултата за групу анкетираних од 15 до 30 година средњег образовања

Графикон 3. Приказ резултата за групу анкетираних од 15 до 30 година високог образовања

Графикон 4. Приказ резултата за групу анкетираних од 30 до 45 година средњег образовања
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Графикон 5. Приказ резултата за групу анкетираних од 30 до 45 година високог образовања

Графикон 6. Приказ резултата за групу анкетираних преко 45 година средњег образовања

Графикон 7. Приказ резултата за групу анкетираних преко 45 година високог образовања
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3.3 Анализа резултата
Анализом резултата добијених у анкети, види се да је свест људи о рециклирању
развијена и да су људи у већој мери упознати са чињеницом да је отпад потребно раздвајати.
Такође су упознати са тим да неке врсте отпада штете животној средини али и поред тога
неопходно је стално вршити едукацију у том погледу. Један део људи самоиницијативно
раздваја различите категорије отпада и то нам указује на позитивну и развијену свест.
У односу на старосне групе и степен образовања, разликују се резултати.
Сагледавањем резултата види се да образовање позитивно утиче на развијање свести, а
број година доприноси томе. Број година испитаника у великој мери утиче на избор методе
побољшања свести. Потребно је нагласити да испитаници који су образованији, радије
бирају едукацију као метод побољшања свести, док људи са средњим образовањем чешће
сматрају да се казненим системом постижу бољи резултати. Испитаници су мотивацију
за рециклирање акумулатора увидели у свести о очувању животне средине, док новац
представља најбољу мотивацију за највећи број испитаника средњег образовања. Један од
примера мотивације је комбинација све три методе, чиме би се обухватио највећи део људи
и постигао најбољи ефекат рециклаже акумулатора, а и отпада уопште. Одређени број
испитаника је навео обезбеђивање места за одлагање акумулатора, познато и приступачно
сваком грађанину. Када би се обезбедили бољи услови за рециклирање, тј приступачније,
као што су рециклажна дворишта, постигло би се ефикасније прикупљање. Рециклажна
дворишта представљају простор на коме се одлаже отпад по врстама, лако приступачно
за грађане и најбоља веза између генератора отпада и прерађивача истог.
4. ЗАКЉУЧАК
Истрошене батерије и акимулатори представљају опасан отпад и у складу са
тим морају се посебно и третирати. Проблеми у Србији када су у питању истрошене
батерије и акумулатори огледају се и у не постојању организованог система прикупљања,
постројења за сортирање и прераду батерија, складишних простора, недовољног броја
возила за транспорт, као и низ других разлога за чије је решење потребно знатно
финансијско улагање.
Значајан али не и нерешив проблем је и свест и информисаност о овој врсти
отпада, њеном негативном утицају на здравље човека и животну средину. Неопходно
је укључивање грађана у могућности очувања животне средине као и указивање на
њихову неопходност у учествовању у различитим системима и пројектима прикупљања
и рециклаже отпадних материјала. Ово се може постићи путем различитих реклама,
промоција, семинара, али и успостављањем едукативних програма у школама и другим
установама. Животна средина је средина у којој живимо, средина у којој градимо
нашу будућност и штитимо здравље сваког појединца. Чувањем природних ресурса и
уклањањем отпадног материјала обезбеђује се квалитетнији живот будућим нараштајима.
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AНАЛИЗА ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА
КРОЗ ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЊА
Саша М. Скоко1, Небојша Бјелетић2, Саво Цвијановић3
Резиме
У овом раду приказан је један начин реализације лабораторијских вежби из Електричних машина
која се односи на практично снимање термичких процеса електричних машина. У раду је приказана
практична реализација извођења огледа загревања као и аналитички поступак одређивања термичке
временске константе машине. Мерење температуре вршено је у три карактеристичне тачке електричне
машине. Макроскопски термички ефекти праћени су термовизијском камером. За одређивање термичке
временске константе коришћен је посебан аналитички поступак. На основу резултата испитивања изведени
су одговарајући закључци.
Кључне речи: електричне машине, термички процеси, термичка временска константа, лабораторијски
оглед

ANALYSIS OF THERMAL PROCESSES OF ELECTRICAL MACHINES
THROUGH LABORATORY EXERCISES
Abstract
In this paper, is presented realization of laboratory exercises in Electrical machines, which refers to the
practical recording thermal processes of electric machines. This paper presents a practical realization of performing laboratory experiments and analytical procedure for determining the thermal time constant of the machine.
Temperature measurements were carried out in three characteristic points of the electrical machine. Macroscopic
thermal effects are observed with thermal imaging camera. To determine the thermal time constant is used a special
analytical procedure. Based on test results are derived certain conclusions.
Keywords: electrical machines, thermal process, thermal time constant, laboratory exercise

1.УВОД
Савремени аспекти анализе електричних машина развијају се у више праваца.
Да би се омогућила квалитетна анализа рада електричних машина неопходно је развити
одговарајуће аналитичке поступке који поуздано и адекватно описују појаве које се
дешавају како у стационарним тако и у динамичким режимима рада електричних машина.
У оквиру овога рада приказан је један начин спровођења огледа загревања електричне
машине у циљу процене термичке временске константе. Лабораторијска вежба се
спроводи у оквиру предмета Електричне машине и Електрични погони и представља
мултидисциплинарни приступ решавању проблема јер се током извођења огледа ангажује
више техничких дисциплина као што су: Електрична мерења неелектричних величина,
Електричне машине, Математика итд.
Електротехничка школа ,,Михајло Пупин” Нови Сад, sasaskoko78@gmail.com
Шнајдер Електрик ДМС НС, Нови Сад
3
CPSing doo, Нови Сад
1
2
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2. ЗАГРЕВАЊЕ ХОМОГЕНОГ ТЕЛА
Иако се електрична машина састоји од више конструкционих елемената, анализу
термичких процеса можемо макроскопски описати одговарајућим моделом који дефинише
функцију загревања хомогеног тела. На слици 1 приказано је хомогено тело [1], [2], [3].

P1

P2

θ
A, M
θa

Слика 1. Хомогено тело, преношење топлоте

При чему је: А - површина тела, C - термички капацитет тела, θ - површинска
температура тела, P1 – снага загревања тела, P2- емитована топлотна снага конвекцијом, θа
– температура амбијента, α – коефицијент провођења топлоте [1]. Уважавајући претходно
дефинисане величине, могуће је написати једначину температурне равнотеже.
C

dθ
= P1 − P2
dt
dt

(1)

Из једначине (1) јасно се уочава да ако је доведена топлотна снага једнака
ослобођеној топлотној снази, конвекцијом, тада постоји стационарно стање односно не
постоји промена температуре хомогеног тела. У супротном, ако је доведена топлотна снага
већа од ослобођене тада постоји позитиван прираштај температуре тела, односно тело се
загрева. Ако се престане са довођењем топлотне снаге (P1=0) тада тело ослобађа топлотну
енергију ускладиштену у својој маси па је температурни прираштај негативан, односно
тело се хлади. Пренос топлотне енергије кроз хомогено тело, гледано макроскопски, је
линеарна функција разлике температура. Ова функционална зависност може се описати
следећом једначином.
p2 = αA(θ − θ 0 )

(2)

При чему је θ − θ 0 = ∆θ , ∆θ - је температурни прираштај. Комбинацијом једначина (1)
и (2) долази се до диференцијалне једначине чије решење представља промену температурног
прираштаја.
p
C d (∆θ )
+ ∆θ = 1
αA ddt
t
αA

У изразу (3) члан

(3)

C
представља термичку временску константу хомогеног тела,
αA

односно, диференцијална једначина која описује промену прираштаја температуре може
бити написана на следећи начин.
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Tθ

p
d (∆θ )
+ ∆θ = 1
dt
αA
dt

(4)

Једначина (4) представља линеарну диференцијалну једначину чије решење
даје функцију прираштаја температуре у времену. На основу претходног долази се до
функције пораста температуре.
−

∆θ = C
e
Ce

t
Tθ

+

P1
αA

(5)

До константе C долази се из почетног услова који дефинише да је у почетном
тренутку пораст температуре једнак нули, ∆θ ( 0 ) = 0 . На основу почетног услова
P

вредност коефицијента износи C = − 1 , односно функција прираштаја температуре се
може написати у следећем облику: αA
t

−
P1 
Tθ
1− e
∆θ ( t ) =
αA 








(6)

Разматрајући једначину прираштаја температуре хомогеног тела (6) могуће је
проценити температуру стационарног стања на основу граничног процеса:

∆θ stac

t
 
−
P1 
T

= ∆θ (∞ ) = lim
1− e θ
∞  αA 
t→
t→∞
 

 P
 = 1
  αA


(7)

На основу дефинисаног прираштаја температуре стационарног стања функцију
промене прираштаја температуре може се написати и у следећем облику:
t

−

Tθ
∆θ ( t ) = ∆θ (∞ )1 − e









(8)

Графичка интерпретација промене температуре хомогеног тела представљана је
на слици 2а, односно уважавајући почетну температуру θ 0 на слици 2б. Уважавајући
почетну температуру (температура хладног стања, θ 0 ), функција промене апсолутне
температуре током процеса загревања може се описати следећом функцијом:
t

−

Tθ
θ ( t ) = θ 0 + ∆θ (∞ )1 − e



t


−


Tθ
 = θ 0 + (θ (∞ ) − θ 0 )1 − e











(9)

Ако се елиминише извор топлотне енергије P1 тада долази до процеса хлађења тела,
функција која описује промену прираштаја температуре током процеса хлађења може се
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одредити на основу диференцијалне једначине (4) при чему је уважено да је P1=0. Тада
се решавање диференцијалне једначине (4) своди на решавање хомогене диференцијалне
једначине.
Применом елементарног нумеричког поступка долази се до функције која описује
промену прираштаја температуре при процесу хлађења.
∆θ (t ) = ∆θ (0)e

−

t
Tθ

(10)

При чему је ∆θ (0) почетна вредност температурног прираштаја током процеса
хлађења тела. На слици 2в приказан је дијаграм промене температурног прираштаја
током процеса хлађења (негативан температурни прираштај).
θ [°C ]
P1

∆θ [°C ]

θ (∞ )

P1

θ (t )

∆θ

∆θ (∞ ) αA

∆θ [°C ]

αA

∆θ (0)

∆θ (t )
θ0

∆θ (t )

θa
0

t

Tθ

а)

t

Tθ

0

б)

0

t

T


в)

Слика 2. Дијаграм загревања хомогеног тела, а) дијаграм прираштаја температуре ∆θ (t ) ,
б) дијаграм промене апсолутне температуре θ (t ) , в) промена температурног прираштаја
током процеса хлађења.

3. АНАЛИТИЧКИ ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА ФУНКЦИЈЕ ЗАГРЕВАЊА
И ТЕРМИЧКЕ ВРЕМЕНСКЕ КОНСТАНТЕ
Мерењем вредности температуре у једнаким (еквидистантним) временским
интервалима може се доћи до функције која описује процес промене температуре
машине, као што је приказано на слици 3.

θ (∞ )

θ (∞ )

θ [°C ]

∆θ

θ [°C ]

θ t ( t ) = θ (0) +

θ (t )

∆θ

θ (t )

dθ (0 )
t
dt

θ0

θ0
T


0

0

T


∆tn = ∆tn +1

t

а)       

Tθ =

θ (∞ ) − θ (0)
dθ (0 )
dt

∆tn = ∆tn +1
t

б)

Слика 3. а) Промена апсолутне температуре мерењем на еквидистантним временским
интервалима; б) Графичка интерпретација аналитичког поступка за одређивање термичке
временске константе.
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Познавањем вредности температура на еквидистантним временским интервалима,
функција загревања може се представити одговарајућим полиномом n-тог реда [4].
До формирања полинома n-тог реда долази се на основу одговарајућих аналитичких
поступака које можемо поделити у две основне категорије. Прву категорију представљају
одговарајуће нумеричке математичке методе којим се врши формирање полинома n-тог
реда, док другу категорију представљају већ постојећи разрађени софтверски алгоритми
за интерполацију функција. Мора се нагласити да се софтверске методе у основи базирају
на примени алгоритама који су наведени у првој категорији. Ако је познат полином n-тог
реда којим се описује функција загревања дат генерализовано изразом (11).
θ (t ) = an t n + an−1t n−1 + an−2 t n−2 +  + a1t + a0

(11)

Аналитички поступак за одређивање интерполационог полинома функције
загревања биће подробно приказан у наставку рада. До формирања алгоритма за
одређивање термичке временске константе долази се на основу развоја функције
загревања (11) у Маклоренов развој у координатном почетку. Применом овога поступка
могуће је одредити аналитички облик тангенте на функцију загревања, односно одредити
термичку временску константу. Применом израза за развој функције (11) у одговарајући
Маклоренов полином добија се:
θ (t ) = θ (0 ) +

t dθ (0 ) t 2 d 2θ (0 )
t n−1 d n−1θ (0 )
+
+

+
+ Rn
(n − 1)! dt
dt
1! dt
2! dt
dt 2
dt n−1
  .                       (12)

Имајући у виду да се временска константа добија повлачењем тангенте на криву
загревања машине из израза (12) издваја је само први и други члан. Издвојени чланови
представљању једначину праве која тангира криву загревања у координатном почетку. На
основу претходног, важи:
θ t (t ) = θ (0 ) +

t dθ (0 )
dθ (0 )
= θ (0 ) +
t .                                        (13)
dt
dt
dt
1! dt

На слици 4б је приказана графичка интерпретација приказаног алгоритма за
одређивање термичке временске константе. Функција тангенте на криву загревања
представља линеарну функцију, ако у функцији тангенте замени вредност апсолутне
температуре стационарног стања тада је временски тренутак у коме се постиже
стационарна температура једнак временској константи загревања електричне машине.
На основу претходног, важи:
θ (∞ ) = θ t (Tθ ) = θ (0) +

dθ (0 )
Tθ .                                               (14)
dt
dt

Односно, до вредности термичке временске константе долази се на основу
изведеног израза из једначине (14).
Tθ =

θ (∞ ) − θ (0 )
dθ (0 )
dt
dt

(15)

Примењујући израз (15) и уважавајући генерализовани облик интерполационог
полинома (11) могуће је одредити који коефицијенти у интерполационом полиному имају
доминантан утицај на тачност процене термичке временске константе машине. На основу
функције (11) важи генерализовани запис првог извода функције загревања:
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θ (t ) = an t n + an−1t n−1 + an−2 t n−2 +  + a1t + a0 ,
dθ (t )
=na
na n t n−1 + (n − 1)an−1t n−2 +  + a1 .                                            (16)
dt
dt

У почетном тренутку за t = 0 , вредност првог извода функције загревања добија
dθ (0 )
= a1 , док је вредност функције загревања у координатном почетку
вредност
dt
dt
θ (0) = a0 . На основу претходног, једначина тангенте на криву загревања у координатном
почетку може се написати на следећи начин, θ t (t ) = a1t + a0 .

Уважавајући претходно и израз (15) долази се до израза који дефинише термичку
временску константу преко коефицијената интерполационог полинома а који је описан
једначином (17).
Tθ =

θ (∞ ) − a0

(17)

a1

4. ИЗВОЂЕЊЕ ОГЛЕДА ЗАГРЕВАЊА И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА
Оглед загревања изводи се у лабораторији за електричне машине и погоне на
испитној станици која садржи мотор-генератор групу са пратећом мерном опремом. Као
испитаник користи се трофазни асинхрони мотор снаге 1,1kW (ATB Sever, ZK 90S-4),
док је генератор једносмерна машина која се налази у улози електричне кочнице и терети
се одговарајућом групом отпорника. Асинхрона машина у огледу је оптерећена 1/3
номиналне снаге. Принципска ел. шема извођења огледа приказана је на слици 4. Оглед
се спроводи тако што се на еквидистантним временским тренуцима мери температура
испитиваног мотора и њене вредности се уносе у унапред предвиђену табелу на основу
које се врши обрада резултата испитивања. Након извршеног огледа а на основу измерених
вредности цртају се дијаграми промене температуре и одређује се термичка временска
константа. Термичка временска константа у лабораторијској вежби одређује се на два
начина аналитички и графички.

Мерење
температуре

θ
заштита
L1
L2
L3

θa

Термо сонда
у мотору

n

U1
V1
W1

AM
3~
ZK 90 S4

mm

Температура
амбијента

+

A1

F1

M

P

A

θ2

θ1

θ3

+

V
F2

mel

A2
230V

V

RT

а)

б)

Слика 4. Испитна станица за извођење огледа:а)електрична шема испитне станице;б)позиције
сонди у асинхроној машини.
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Током огледа загревања макроскопски термички процеси на мотор-генератор
групи прате се термовизијском камером. Термовизијски снимак испитне станице у
одређеним временским тренуцима приказани су на слици 5.

Слика 5. Термовизијски снимци испитне станице мотор-генератор групе током огледа
загревања.

У табели 1 приказани су резултати мерења температура у три карактеристичне
тачке на асинхроној машини. Мерење је трајало 100 минута, при чему су вредности
температура мерене на еквидистантним временским интервалима од 2 минута. У табели
1 су због једноставности приказане свака десета вредност. Прва мерна тачка налази се на
кућишту мотора, друга мерна тачка налази се у жлебу мотора, а трећа мерна тачка налази
се између статора и кућишта.
Табела 1. Вредности измерених температура током огледа загревања.
t [min]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

θ1[°C]

22.5

32.9

37.6

40

41.4

42.2

42.9

43.4

θ2[°C]

24

45.5

52

55

57

58

59.1

60

43.7

44

44.1

60.2

60.4

60.6

θ3[°C]

24.2

34.2

38.9

41.2

42.5

43.2

43.9

44.4

44.7

45

45.1

θa [°C]

24.74

24.03

23.93

23.98

24.08

24.2

24.32

24.43

24.52

24.66

24.75

70

C]

θ[oC]

60
50
40
ft
θ1=f(t),
ft
θ2=f(t),
ft
θ3=f(t).

30
20

0

20

40

60

80

100 t [min] 120

Слика 6. Дијаграми промене температуре испитиваног мотора θ1=f(t), θ2=f(t), θ3=f(t).

Да би се применио аналитички поступак описан у одељку 3 овога рада неопходно је
одредити полиномску функцију загревања применом неких од стандардних софтверских
алата за нумеричку обраду података, као што је MS Excel® или SigmaPlot®. На слици
6 приказани су дијаграми промене температуре. Приликом интерполације полиномске
функције коришћен је програм MS Excel® односно примена опције AddTrendline. Том
приликом се бира ред интерполационог полинома такав да је регресија што ближа
јединици. У изразу (18) приказана је интерполирана полиномска функција температуре
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θ1(t). Применом алгоритма описаног у одељку 3 за одређивање термичке временске
константе, и применом интеполационог поступка може се формирати полиномска
функција која је дата изразом (18), односно применом израза (19) одредити термичка
временска константа.
θ 3 (t ) = 2 ⋅ 1010−8 ⋅ t 5 − 6 ⋅ 1010−6 ⋅ t 4 − 0,044 ⋅ t 2 + 1,408 ⋅ t + 22
2 ,4242 , R 2 = 0,999
Tθ =

θ (∞ ) − a0
a1

=

4 ,1 − 22
2 ,4242
44
=15
15 ,3939[min ]
1,408

(18)

(19)

50
O
45 44,1 [ C]

o
θ[
C]
C]

40
35
30
25
20

θ3=f(t)
ft

15,39 [min]
0

T

20

40

60

80

100 t [min]

120

Слика 8. Дијаграм промене температуре θ3=f(t) и графичка интерпретација термичке
временске константе.

На слици 8 приказана је графичка интерпретација термичке временске константе
машине одређена за промену температуре током огледа загревања.
5. ЗАКЉУЧАК
У овом раду приказан је један аналитички приступ одређивања термичке
временске константе током огледа загревања асинхроног мотора тако што се на основу
мерења температура на еквидистантним временским интервалима врши интерполација
криве загревања и описује се одговарајућом полиномском функцијом. На основу
полиномске функције загревања могуће је одговарајућим аналитичким поступком
одредити (проценити) термичку временску константу машине. Тачност приказаног
поступка зависи од тачности интерполационог поступка (методе). Приказани аналитички
поступак је погодан за оне студенте који желе да примене математичке методе у решавању
конкретних техничких проблема. Недостатак неких од стандардних интерполационих
поступака је у томе што долази до одступања почетне температуре а која фигурише у
изразу за термичку временску константу. Зато је неопходно применити интерполационе
алгоритме где ће слободан члан полинома одговарати почетној вредности температуре,
што директно утиче на тачност процене. За напредне студенте пружа се могућност
примене неке од стандардних интерполационих метода (нпр. Њутнова метода) у циљу
одређивања полиномске функције и примене аналитичког поступка у циљу одређивања
термичке временске константе.
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БАТИК ТЕХНИКА НА ПРИМЕРУ ШАРАЊА ЈАЈА ВОСКОМ ПРЕ
БОЈЕЊА
Саша Спаић1
РЕЗИМЕ
Обрађена је батик техника у појмовном смислу, а затим су објашњени основни принципи на којима
се заснива. У наставку је детаљно приказана примена ове технике на примеру „шарања“ васкршњих јаја
воском пре бојења.
Кључне речи: батик техника, восак, шарање јаја воском, бојење јаја

BATIK TECHNIQUE ON THE EXAMPLE OF DECORATING EGGS
WITH WAX BEFORE DYEING
ABSTRACT
Batik technique was treated in the conceptual sense, and then the basic principles on which it is based
were explained. Later was in details shown application of this technique in the case of decorating the Easter eggs
with wax before dyeing.
Keywords: batik technique, wax, decorating the eggs with wax, dyeing of eggs

1. УВОД
Батик техника је древна техника која се на Далеком истоку примењује за селективно
бојење тканина, које су претходно на одређеним деловима површине прекривене
пчелињим воском, са циљем спречавања продора боје на тај део тканине. Уместо воска
може се користити и парафин, али је он мање погодан јер има склоност да лако пуца,
па када се примени у батик техници даје лошије резултате него восак. Након наношења
воска тканина се боји једном бојом, а затим се материјал суши, па се восак наноси на део
до тада непокривених површина, поново се врши бојење у раствору боје, која је овај пут
тамнија од претходно примењене. Низ радњи: нанос воска, бојење, сушење, се понавља
више пута, сваки пут примењујући тамнију боју, док се не добије тканина жељеног
броја шара и боја. Након последњег бојења потребно је уклонити восак са тканине. То
се најчешће ради комплетним потапањем тканине у воду, а затим загревањем воде до
кључања уз мешање, пазећи да тканина не изрони из воде. Восак се у току овог поступка
топи и испливава на површину воде. Након хлађења садржаја посуде, истопљени восак
са површине воде очвршћава и лако се уклања, док тканина ослобођена од воска остаје
потопљена у води [1] [2].
Принцип је следећи, боја је водорастворна (хидрофилна), и као таква може да
стигне до површине материјала, који се боји потапањем у раствор боје, а затим се веже
за ту површину учинивши је обојеном. Делови површине тканине који су пре бојења
прекривени воском, који је водонерастворан (хидрофобан), постају недоступни за продор
боје, а самим тим и необојени.
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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2. ИЗБОР ТИПА БОЈЕ ЗАВИСИ ОД САСТАВА МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ
СЕ БОЈИТИ
Да би се изабрао тип боје (начин бојења) потребно је знати хемијски састав
материјала који ће се бојити. Памук, лан и сва биљна влакна су грађена од целулозе
и називају се целулозним влакнима. Са бојом реагују хидроксилне групе целулозе.
Вуна, мохер, кашмир, свила и друга животињска влакна изграђена су од протеина. Код
протеинских влакана реактивна група је позитивно наелектрисана амино група из бочног
низа аминокиселина или амидни азот пептидне везе (протонован атом азота). Протеинска
влакна могу имати додатне реактивне групе, које су карактеристичне за то влакно услед
његовог специфичног аминокиселинског састава. Тако вуна има висок садржај цистеина
(аминокиселина са сумпором), па може да гради дисулфидне везе (мостове). Свила
садржи и аминокиселине које имају хидроксилне групе, које такође могу да вежу боју, јер
то је иста реактивна група као код целулозних влакана, па се свила може бојити са бојама
за целулозу. Нека вештачка (синтетичка) влакна се производе из регенерисане целулозе
(вискоза), и могу се бојити бојама за целулозу. Најлон је синтетичко полиамидно влакно
са истим реактивним групама као и код протеина, које за разлику од протеина нису толико
бројне, и може се бојити бојама за свилу и вуну. Постоји више врста најлона и њихова
склоност да примају боју зависи од броја реактивних места за везање боје. Нека друга
синтетичка влакна попут полиестера тешко подлежу бојењу [3] [4].
Киселе боје су велика група боја које се продају у форми натријумових соли
сложених органских киселина, а бојење са њима се изводи у раствору који је кисео (pH=27). Ове соли приликом растварања дисоцирају на јоне:
Na-БОЈА (кристална со у чврстом стању) D Na+ (aq) + БОЈА− (aq)
након чега се анјон боје везује за катјонско место протеинског влакна формирајући веома
јаку јонску везу. pH-Вредност мора бити контролисана како би боја и протеин били
прикладно наелектрисани [3] [5].
За бојење памука и лана користе се директне боје које се непосредно везују за
влакно без фиксирања [6]. Реактивне боје се углавном користе за целулозна влакна (памук),
али и за вуну и најлон. Ове боје садрже реактивну групу која формира хемијску везу са
влакном, на шта указује и њихово име. Због настајања хемијске везе обојеност тканине је
постојана [7]. Солвент (растварач) боје дугују име израженој способности растварања у
органским растварачима. Оне се не растварају у води. Користе се за лубриканте (мазива),
воскове и мастила (тинте). Углавном се користе за полиестарска влакна. Стабилне су на
повишеним температурама. Доста се користе за бојење чврстих материјала, као и PVC-а
и акрила [8].
3. БАТИК ТЕХНИКА НА ЉУСЦИ ЈАЈЕТА
Шарање јаја воском пре бојења, за Васкрс, представља пример примене батик
технике. О пореклу и симболици шарања јаја писано је и пише се доста [9] [10]. Многи
словенски народи декоришу јаја за Васкрс: Белоруси, Бугари, Карпато-Русини, Лужички
Срби (Венди), Пољаци, Руси, Словаци, Словенци, Срби, Украјинци, Хрвати, Чеси. У
словенској традицији јаја се „пишу“, а не „цртају“ или „осликавају“. Од несловенских
народа праксу украшавања јаја имају: Мађари, Литванци и Румуни [11] [12]. Ипак,
Украјинци [10] и Лужички Срби (Венди) [13] су у овој вештини ненадмашни.
Лужички Срби поред батик технике за украшавање јаја користе још три технике:
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рељефна техника – наношење обојеног воска на необојено јаје; техника киселине – шара
се постиже скидањем боје киселином са претходно обојеног јајета; техника гребања боје
оштрим предметом са претходно обојеног јајета [14].
Већина вештачких прехрамбених боја као и боја које се данас користе за бојење
јаја спада у категорију киселих боја [15] [16].
Боја се везује за протеин, а не за кречњак из љуске јајета (провера са мермером). У
раствор се додаје сирћетна киселина, или лимунска, која протонује амино групе протеина
па се анјон боје лакше веже јонском везом, мада су присутни и други начини везивања
(водоничне везе, ван дер Валсове силе). Слично је и код животињских влакана која су
углавном протеинска (вуна, свила), док је код биљних влакана која су углавном целулозна
(памук, лан), везивање слабо, јер се заснива само на слабим међумолекулским силама.
Боје су углавном азо, трифенилметанске, и антрахинонске [4] [16] [17]. Прехрамбене
боје и боје за јаја имају углавном исте састојке (две црвене, две плаве, две жуте, једну
наранџасту и црну боју), чијом се комбинацијом добијају жељене нијансе (Табела 1).
Лимунска киселина, K-сорбат, Na-бензоат и NaCl су најчешће присутни адитиви у
овим бојама. Састојци су декларисани на амбалажи и веома су слични код различитих
произвођача [18] [19] [20] [21]. Улога NaCl је да смањи брзину везивања боје за подлогу,
ради постизања што равномернијег бојења [3] [17]. Ове боје су синтетичког порекла и
дуго су биле познате под називом анилинске боје, пошто је анилин био полазна сировина
за њихово добијање у великом броју случајева [4].
Табела 1. Уобичајене прехрамбене боје и боје за јаја
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http://www.ebay.ie/itm/
Tartrazine-Granular-E102-FoodYellow-4-CI-19140-ColourColor-Colouring-1934-21-0/311378882308#ht_823wt_1141
[22]

Е102, CI 19140, CAS No. 1934-21-0,
Тартразин, моноазо, https://en.wikipedia.
org/wiki/Tartrazine [23]
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http://www.konservantai.lt/e104chinolino-geltonasis [24]

Е104, CI 47005, CAS No. 8004-92-0,
Хинолин жуто WS, хинолинска, https://
en.wikipedia.org/wiki/Quinoline_Yellow_WS [25]
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Е110, CI 15985, CAS No. 2783-94-0, Сансет жуто FCF, моноазо, https://en.wikipedia.org/
wiki/Sunset_Yellow_FCF [27]
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Ponceau_4R [31]
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Е131, CI 42051, CAS No. 3536-49-0,
Patent Blue V, триарилметанска, https://
en.wikipedia.org/wiki/Patent_Blue_V [33]

Е133, CI 42090, CAS No. 3844-45-9, Brilliant
Blue FCF, триарилметанска, https://en.wikipedia.
org/wiki/Brilliant_Blue_FCF [35]
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Е151, CI 28440, CAS No. 2519-30-4, Brilliant Black BN, диазо, https://en.wikipedia.org/wiki/
Brilliant_Black_BN [37]
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО
Могу се користити разне врсте птичијих јаја. Кокошија су најдоступнија и најниже
цене, али њихова љуска углавном није беле боје, већ се може јавити у широком дијапазону
жуто-смеђих нијанси. То је разлог да се добијена нијанса након бојења углавном не
слаже са оном која је декларисана на амбалажи боје, јер обојеност подлоге има утицај
на финалну боју обојеног јајета. Пачија јаја су бела када се ради о питомој патки, а благо
зеленкаста уколико се ради о дивљој патки. Најлепше се понашају приликом шарања јер
љихова љуска након прања има порцелански изглед. Скупља су од кокошијих око 2 пута и
нешто су већа од њих. Морчија (морка, мисирка, бисерка) јаја су боје сличне кокошијим,
изузетно су цењена због отпорности на пуцање. Два до три пута су мања од кокошијих
и око 3-5 пута скупља. Цвергланова јаја (мале украсне кокошке) су мања од морчијих,
љуска им је скоро бела, али је веома подложна пуцању. Скупља су од кокошијих 2-3
пута. Голубиња јаја су слична цверглановим, али им је кора још мекша. Не налазе се у
продаји, али их голубови често снесу чак и на балконима солитера, не бирајући подлогу
и не градећи гнездо, чак и на голом бетону. Препеличија јаја су лепог изгледа, сама по
себи су шарена због присуства мрља и пега, које су различите боје и изгледа код сваког
јајета. Ове пеге делимично отпадајау приликом кувања. Мања су од цвергланових јаја и
нису погодна за шарање јер им је љуска јако мекана, цена је слична цени кокошијих јаја.
Чурећа јаја су мало већа од пачијих, беле љуске, али са ситним пегицама, шпицастија су
од пачијих. Обично су 3-5 пута скупља од кокошијих. Гушчија јаја су изразито бела, али
им је љуска рељефнија него код пачијих. Од кокошијих јаја су 2-3 пута крупнија и 5-7
пута скупља. Нојева јаја, Слика 1, су по запремини 25-30 пута већа од кокошијих и цена
им се креће од 25-30 € [38].

Пре бојења

После бојења
Слика 1. Нојева јаја

Дебљина љуске

Јаја се пре бојења оставе неколико сати на собној температури, уколико су
претходно била у фрижидеру, да се темперирају. Након тога се добро оперу водом уз
употребу детерџента и сунђера. Гушчија и пачија јаја се често морају добро трљати
грубљом страном сунђера, јер им љуска буде масна и прљава, па не би добро примала
боју. Овом приликом се елиминишу јаја чија љуска је напукнута. Након прања, јаја се
оставе на сталак за сушење судова или памучну крпу да се осуше, Слика 2.

Пре прања

Кокошија,
Пачија јаја
ћурећа, морчија,
Гушчија јаја
цвергланова јаја
Слика 2. Разне врсте јаја пре и после прања
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Када су се јаја осушила, графитном оловком се на њиховој површини „пише“, без
претераног притискања како траг не би био превише дебео и таман, да би се касније
могао лакше уклонити. Уколико се погреши приликом овог писања, може се користити
гумица за брисање трага оловке, исто као на папиру, Слика 3. На ове шаре ће се након
кувања наносити восак.

Слика 3. Мотиви нанесени графитном оловком на љуску пре кувања

Оловком шарана јаја се затим смештају у шерпу, у једном реду, не претерано густо
али ни превише ретко распоређена. Потом се у шерпу долије хладна вода, да јаја буду
покривена и да ниво воде буде око 2 cm изнад површине јаја, а дода се и кашичица кухињске
соли. Уколико јаје није свеже оно ће у овој фази почети да испливава на површину воде.
Уколико такво јаје узмете између кажипрста и палца и принесете уву па интензивно
протресете лево-десно, такво јаје ће да производи звук мућкања течности одмах или
након неколико тренутака, што је показатељ да се ради о поквареном јајету (мућак), које
одмах треба бацити. Шерпа се затим поклопи и садржај загрева до кључања. Када вода
прокључа интензитет загревања се смањи и јаја се на лаганој ватри кувају извесно време
да би била тврдо кувана по целој запремини и самим тим отпорнија на кварење. Дужина
кувања, након кључања, зависи од врсте јаја и износи: 10 min за препеличија, голубиња
и цвергланова; 15 min за морчија; 20 min за кокошија, пачија и чурећа; 30 min за гушчија;
120 min нојева.
Кувана јаја се изваде из воде да се осуше. Траг графитне оловке током кувања
опстаје на љусци. Када се јаја делимично охладе почиње се наносити восак на линије
које су претходно биле исцртане графитом, увек потезима „ка себи“, а не „од себе“, јер је
нанос воска тада најбољег квалитета. Уколико се восак наноси на врела јаја, он се одмах
растопи и разлива мимо графитом исписаних линија. Уколико се восак наноси на хладна
јаја, наношење тешко иде, а добијени траг није равномеран и уредан.
Наношење воска се ради помоћу шараљки/писаљки ручне израде, гушчијег пера,
старинског металног пера (на мастило), калиграфских пера која се могу набавити у
појединим књижарама/папирницама, металне чиоде забодене у танку врбову гранчицу
као дршку, електричних писаљки на восак (кистка), које се могу погледати и наручити
на интернету [39], Слика 4. Електрична писаљка омогућава континуиран и равномеран
прилив воска, остављајући уредан и танак траг воска на љуски. Уколико се не ради о
електричној писаљки, за сваки потез наноса воска потребно је метални врх писаљке
загрејати у пламену воштане свеће, затим га уронити у истопљени восак свеће, па повући
линију преко подлоге од графита.

Чиода у гранчици

Калиграфско перо

Гушчије перо

Слика 4. Разне врсте писаљки
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Када је комплетан мотив од графита покривен воском, јаја се урањају у раствор
боје за хладно фарбање [18] [20] [21], а затим окрећу у истом до жељене нијансе. Након
тога се јаја ваде из раствора боје да се осуше. Уколико је траг воска на јајима танак, он
ће се уклонити током премазивања јаја науљеном ватом, заједно са честицама графита
од оловке, остављајући необојене површине графитом исцртаног, а потом воскареног
мотива. Када је слој воска дебљи, јаје се приноси рубу пламена свеће при чему се восак
топи и одмах брише упијајућим папирним убрусом, Слика 5.

Након бојења, пре скидања воска
Намашћена јаја, уклоњен восак
Слика 5. Пре и после уклањања воска

Уколико се жели јаје са вишебојним мотивима, онда се након првог бојења и сушења
(нпр. жута боја), наноси нови слој воска на део жуте површине, боји у наранџастој боји,
суши, наноси нови слој воска на део наранџасте површине, боји у црвеној боји, суши,
наноси нови слој воска на део црвене површине, боји у плавој боји, суши. Резултат је
љубичасто јаје, које ће након уклањања воска дати мотив који ће имати детаље у свим
горе наведеним бојама, Слика 6. Уколико не желимо да нам последња боја буде љубичаста,
онда ово јаје, пре скидања воска, можемо потопити у раствор водоникпероксида (H2O2),
који ће оксидовати боју воском непокривеног дела, дајући белу љуску јајета, које се сад
може обојити у било коју боју.

Батик јаје са воском

Батик јаје после уклањања воска
Слика 6. Батик јаја

Постоји много варијација приказаног поступка (шарање некуваних јаја са или без
употребе графитне оловке, бојење ових јаја у бојама које се кувају заједно са јајима или
кување са љуском црног лука - луковина; бојење јаја бојама за текстил; шарање некуваних
јаја из којих је извађен садржај, ...). Међутим, јаја украшена горе приказаним поступком
су здравствено безбедна и јестива, осим за особе алергичне на било који састојак боје или
јајета.
5. ЗАКЉУЧАК
Овај рад је замишљен као први корак за увођење нове вежбе на предмету
Примењена хемија, коју слушају студенти студијских програма „Примењена фотографија“
и „Графичко инжењерство“ Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду,
као обавезни, а студенти „Графичког дизајна“ као изборни предмет. Фундаментални
принципи веома обимне области хемије боја и бојења, су објашњени на једноставан
начин. Употребљени материјали су јефтини и доступни, а претходна искуства су показала
да студенти одушевљено и веома студиозно третирају овакав тип вежби.
194

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

6. ЛИТЕРАТУРА
[1] http://www.dharmatrading.com/techniques/batik/batik-history.html, Мај 2016.
[2] http://www.dharmatrading.com/techniques/batik/paint-on-method.html, Мај 2016.
[3] https://entwinements.wordpress.com/2010/06/04/acid-dyes/, Мај 2016.
[4] Ж. Чековић, Хемијска читанка (поглавље „Природна и хемијска влакна“, аутора
Радмиле С. Јовановић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
[5] http://aciddyes.in/acid-dye/, Мај 2016.
[6] http://aciddyes.in/direct-dyes/, Мај 2016.
[7] http://aciddyes.in/reactive-dyes/, Мај 2016.
[8] http://aciddyes.in/solvent-dyes/, Мај 2016.
[9] Ј. Тешић, Ускршње јаје, Политика, Београд, 2008.
[10] http://www.pysanky.info/PYSANKY/Pysanka_Home.html, Мај 2016.
[11]http://www.polartcenter.com/mobile/product.aspx?ProductCode=9816584&404,
Мај 2016.
[12] L. G. Kozlowski, Drop Pull and Pin-Tip Egg Patterns ... Slavic Style, Polish Art
Center,
http://www.polartcenter.com/Drop_Pull_And_Pin_Tip_Egg_Patterns_Slavic_
Style_p/9816584.htm, Мај 2016.
[13] http://flickrhivemind.net/Tags/sorbischeostereier/Interesting, Мај 2016.
[14] http://texaswendish.org/2012/02/wendish-easter-eggs/, Мај 2016.
[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Dye, Мај 2016.
[16] http://www.pysanky.info/Chemistry/Dyes.html, Мај 2016.
[17] https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_dye, Мај 2016.
[18] PanGraf, Стара Пазова, РС, Течне и боје у праху, http://www.pangraf.com,
Април 2016.
[19] KGT Beograd, Београд, РС, Боје у праху, Није декларисан сајт на производу,
Април 2016.
[20] ДИДРА-97, Sofia, Bulgaria, Капсулирана боја у праху, http://didra97.com/, Maj
2016.
[21] УКРАСА Крашанка, Рiвне, Украïна, Боје у праху, http://www.ukrasa.com.ua/,
Мај 2016.
[22]http://www.ebay.ie/itm/Tartrazine-Granular-E102-Food-Yellow-4-CI-19140Colour-Color-Colouring-1934-21-0-/311378882308#ht_823wt_1141, Април 2016.
[23] https://en.wikipedia.org/wiki/Tartrazine, Април 2016.
[24] http://www.konservantai.lt/e104-chinolino-geltonasis, Април 2016.
[25] https://en.wikipedia.org/wiki/Quinoline_Yellow_WS, Април 2016.
[26] http://dir.indiamart.com/impcat/sunset-yellow-fcf.html, Април 2016.
[27] https://en.wikipedia.org/wiki/Sunset_Yellow_FCF, Април 2016.
[28] http://www.konservantai.lt/e122-azorubinas-karmosinas, Април 2016.
[29] https://en.wikipedia.org/wiki/Azorubine, Април 2016.
[30] http://www.foodadditivesworld.com/articles/ponceau-4r.html, Април 2016.
[31] https://en.wikipedia.org/wiki/Ponceau_4R, Април 2016.
[32] http://www.konservantai.lt/e131-patent-melynasis-v, Април 2016.
[33] https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Blue_V, Април 2016.
[34] http://www.konservantai.lt/e133-briliantinis-melynasis-fcf, Април 2016.
[35] https://en.wikipedia.org/wiki/Brilliant_Blue_FCF, Април 2016.
195

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

[36] http://www.ebay.co.uk/itm/Brilliant-Black-1-BN-E151-CI-28440-Granular-FoodColour-Color-Colouring-/161454422717#ht_410wt_1141, Април 2016.
[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Brilliant_Black_BN, Април 2016.
[38]http://www.kurir.rs/dzinovsko-nojevo-jaje-moze-da-nahrani-porodicuclanak-1328879, Мај 2016.
[39] http://www.ebay.com/bhp/kistka, Мај 2016.
Саша Спаић
Професор струковних студија
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад
Доктор хемијских наука, магистар хемијских наука, дипломирани хемичар
+ 381 64 392 47 22
+ 381 69 48 92 561
spaic@vtsns.edu.rs
Saša Spaić
Professor of Professional Studies
Higher Education Technical School of Professional Studies Novi Sad, Školska 1, 21000 Novi Sad
PhD in Chemistry, MSc in Chemistry, BSc in Chemistry
+ 381 64 392 47 22
+ 381 69 48 92 561
spaic@vtsns.edu.rs

196

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКАТ ЈЕДНОСТАВНОГ КАЛКУЛАТОРА
ЗА ПРОЦЕНУ ЗДРАВСТВЕНОГ РИЗИКА
Петар Васиљевић1, Марко Васиљевић
РЕЗИМЕ
Улога калкулатора за процену здравственог ризика је да алармира човека када је неопходно да
посети лекара и провери своје здравствено стање. На овај начин избегава се непотребно одлажење код
лекара и смањују се непотребни медицински трошкови. С обзиром да калкулатор представља јавно
доступно решење, безбедност података пацијената је од изузетне важности. Овај рад описује безбедносне
аспекте калкулатора, њихову теоријску основу, као и проблеме које они решавају.
Кључне речи: Безбедност, калкулатор, ризик, хеширање.

SECURITY ASPECT OF SIMPLE CALCULATOR
FOR HEALTH RISK ASSESSMENT
ABSTRACT
The role of calculators for health risk assessment is to alert the person when it is necessary to visit a
doctor and check their health status. In this way unnecessary visits to the doctor are avoided and unnecessary
medical expenses are reduced. Since the calculator is a publicly available solution, patient data security is of big
importance. This paper describes the security aspects of the calculator, its theoretical basis, and the problems they
solve.
Keywords: Security, calculator, risk, hashing.

1. УВОД
Пројекат је направљен са циљем да упозори људе уколико је њихово здравље
нарушено, иако се можда добро осећају, и да им да информацију да ли треба да ураде
сложеније лабораторијске анализе. Ово је јавно доступно Java решење, у виду веб сајта,
тако да сви могу да користе ову услугу. Решење се заснива на MVC шаблону. Оно се
стално развија и унапређује, тако да ће давати све боље и прецизније резултате од издања
до издања. Решење користи медицинску базу података која садржи више од 1000 уноса
података, а уз помоћ статистике израчунава потенцијални ризик по здравље корисника,
на основу његове антропометрије и антропометрије тестираних пацијената. Он пружа
посебној групи корисника да додају више медицинских података у базу података, тако да
може расти и дати боље резултате. Такође, будући планови су да се спроведу анализе и
алгоритми са више различитих података, а све ради бољег предвиђања [1].
2. БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКАТ КАЛКУЛАТОРА
У данашње време се велика пажња посвећује безбедности приватних података. С
обзиром да се ова апликација базира на великој количини приватних података медицинских
анализа, и с обзиром да је планирано и проширење свакодневним уношењем нових
1
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приватних података, неопходно је посветити велику пажњу и безбедносном аспекту
апликације.
Како апликација има два аспекта коришћења, тако можемо раздвојити и
безбедносни аспекат апликације на два дела.
Са аспекта апликације за јавну употребу, једину потенцијалну претњу безбедности
приватних података представља Login страница, која представља улазну тачку за
медицинске раднике. Уколико би се програм увезао са медицинским информационим
системом, ова страница не би постојала, и самим тим не би постојао безбедносни проблем.
Међутим, како у овој верзији постоји, неопходно је заштитити је.
Login страница служи како би се обавила аутентификација корисника. Сама
аутентификација представља један од највећих сигурносних проблема. Заштита
аутентификације се односи на могућност исправног идентификовања корисника.
Аутентификација се најчешће врши једном од следеће три методе:
• нечиме што корисник поседује (кључ, картица),
• нечиме што корисник зна (корисниснички идентификатор и лозинка),
• корисниковим јединственим атрибутом (отисак прста, скенирање мрежњаче,
јединствени потпис).
Најчешћи начин аутентификације корисника је уз помоћ лозинке. Када се
корисник идентификује уз помоћ корисничког идентификатора, неопходно је да унесе и
одговарајућу лозинку. Уколико се лозинка коју унесе корисник поклапа са лозинком која
је сачувана у систему за тог корисника, претпоставља се да је аутентификација успешно
одрађена.
Аутентификација уз помоћ лозинке је толико распрострањена јер је једноставна
за разумевање и коришћење. Са друге стране, лозинке често бивају погођене, јавно
изложене, украдене или нелегално пребачене на корисника који та права нема.
Постоје два начина да се погоди лозинка. Један од њих је да нападач (човек
или машина) познаје корисника или поседује информације о кориснику. У великом
броју случајева, корисници користе очигледне информације као лозинку (попут имена
њихове мачке или супружника). Други начин је такозвани brute force, који представља
многобројне узастопне покушаје погађања лозинке пробавањем различитих комбинација
слова, бројева и знакова, док се лозинка не погоди. Кратке лозинке су посебно осетљиве
на овај метод напада. На пример, лозинка која садржи 4 цифре има свега 10.000 могућих
варијација. У просеку, погађање 5.000 пута за редом би довела до успешног погађања
лозинке. Програм који би покушавао са новом лозинком сваке милисекунде би за 5
секунди погодио лозинку сачињену од 4 цифре. Овакав начин погађања лозинке није
успешан код дужих лозинки које садрже слова (поготово ако се разликују велика и мала
слова), бројеве и знакове. Наравно, корисници морају искористити ову предност и унети
дужу лозинку која садржи варијацију великих и малих слова, бројева и знакова, јер у
супротном бивају лакше да се погоде.
Лозинке могу бити украдене и уз помоћ мониторинга. Нападач може лично да
сазна лозинку уколико се налази иза корисника приликом уноса лозинке (shoulder surfing),
гледајући у оно што корисник уноси уз помоћ тастатуре.
Постоји могућност да нападач, који је повезан на исту мрежу на којој је и
корисник, ослушкује проток информација кроз мрежу (sniffing), укључујући и корисничке
идентификаторе и лозинке. Енкрипција лозинке решава овај проблем.
Компромитовање лозинке је посебно уобичајено уколико је корисник забележи на
папир и остави га на месту које је доступно и другим људима. Неки системи обавезују
корисника да унесе лозинку која је тешка за памћење, па је корисници најчешће негде и
записују. Овакви системи су много подложнији нападу од оних који на то не обавезују
корисника.
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Лозинке могу бити генерисане од стране система, или од стране корисника. Лозинке
које генерише систем су тешке за памћење, и њих корисници најчешће морају да запишу на
папир. Са друге стране, лозинке које генерише корисник је често лако погодити. На неким
сајтовима, администратори повремено проверавају лозинке корисника и обавештавају
их ако су њихове лозинке сувише кратке или лаке за погодити. Неки системи терају
кориснике да промене њихове лозинке након одређеног периода (на пример свака три
месеца). Ни овај метод није сувише сигуран, јер корисници често користе две лозинке
које сваки пут само пермутују. Решење овог проблема, које је имплементирано код неких
система, је да се памти историја корисникових лозинки. На пример, систем би могао да
памти последњих N лозинки и да не дозволи њихову поновну употребу.
Могуће је користити варијацију ових заштитних метода. На пример, лозинка се
може често мењати. У екстремном случају, лозинка се може мењати од сесије до сесије.
Након сваке сесије, генерише се нова лозинка (од стране система или од стране корисника)
и та лозинка се може употребити само за наредну сесију. У том случају, чак и да се
компромитује лозинка, она се може искористити само једном. Када корисник покуша
да употреби невалидну лозинку која би требала да је валидна, он бива свестан да неко
користи његову лозинку и да је дошло до компромитовања његове исправне лозинке.
Тада се могу предузети мере које би повратиле права легитимном кориснику [2].
Login страница садржи стандардни Captcha безбедносни механизам, који се
појављује након 3 погрешна уноса лозинке (слика 1). Овим се страница штити од phishing
напада које обављају посебно развијани софтвери, који покушавају да открију шифру
тако што небројено пута покушавају са различитим шифрама да се улогују на систем.

Слика 1. Login форма са Captcha заштитним механизмом

Данашње компаније би требале да подстичу коришћење „јаких“ лозинки у оквиру
њихових система, јер је опште познато да што је лозинка „јача“, то је нападачи теже да
је погоди. Теже, не значи и немогуће, али у комбинацији са честим мењањем лозинке у
периоду краћем од 90 дана, знатно је чини тежом за погодити [3].
С обзиром да се не може утицати на то шта ће медицински радник да унесе за
лозинку, направљена је додатна заштита у виду salt-а. Salt представља случајно одабрану
секвенцу карактера, која се придодаје лозинци и при том заједно са њом претвара у hash
који се потом смешта у базу заједно са тим salt-ом. Тиме лозинка постаје дужа и садржи
већи број различитих карактера, и самим тим је тежа за нападача да је погоди. Сама
реализација овог заштитног механизма биће објашњена у наредном поглављу.
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С обзиром да се рачунање ризика извршава на серверу и да се кориснику шаље
у одговору на његов захтев само број од 0 до 7, није било потребе посебно штитити
комуникациони канал.
Међутим, са аспекта апликације за клиничку употребу, неопходно је заштити и
комуникациони канал. Ово је учињено тако што је за сваки приступ заштићеној страници
неопходно да постоји сесија у оквиру које се налази регистровани улоговани корисник.
Уколико она не постоји, садржај са приватним подацима неће бити приказан особи која
је упутила захтев серверу.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕХАНИЗМА LOGIN СТРАНИЦЕ
Поред овог јавног решења, развијена је и администраторска апликација, која служи
за генерисање лозинки које отежавају нападачу улазак у систем и долажење до приватних
података. Њен кључни део представља метода getHashPass која, за унету лозинку (коју
би медицински радник желео да користи), генерише случајан низ карактера који ће се тој
лозинци додати (генерише salt), као и сам hash. Ова метода је приказана на листингу 1.
public static String[] getHashPass(String pass) {
UUID random = UUID.randomUUID();
String saltKey = random.toString();
String password = “”;
try {
		
password = PasswordSecurity.getInstance().encode(pass, saltKey);
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
		 e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
		 e.printStackTrace();
}

}

return new String[]{password,saltKey};

Листинг 1. Генерисање salt-а и hash-а унете лозинке

За генерисање случајног низа карактера је кориштен универзалан јединствени
идентификатор (UUID), такође познат и као глобални јединствени идентификатор (GUID).
UUID је увек исте дужине (128 битова), што представља знатно мању величину у односу
на друге алтернативе. То га чини погодним за сортирање, распоређивање, хеширање,
чување у базама, алоцирање, и олакшава програмирање у сваком погледу [4].
Постоје 4 различита основна типа UUID-а:
• заснован на времену,
• за потребе безбедности у дистрибуираним рачунарским окружењима (DCE
безбедност),
• заснован на имену,
• случајно генерисан [5].
За потребе овог решења кориштен је случајно генерисан UUID, који представља
salt који се додаје корисничкој лозинци пре самог процеса хеширања, ради повећања
сигурности система.
Метода на крају враћа изгенерисани salt и hash, који се потом смештају у базу
заједно са осталим подацима корисника који се додаје у систем.
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У листингу 1 је приказан само позив методе encode која врши генерисање hash-а.
Реализација методе encode, која врши генерисање самог hash-а, је приказана на листингу
2. Њој се на почетку прослеђују корисникова жељена лозинка, као и изгенерисани salt за
тог корисника, а она даље, користећи те податке, генерише hash лозинке.
public synchronized String encode(String password, String saltKey)
throws NoSuchAlgorithmException, IOException {
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(“encode(String, String) - start”);
}
String encodedPassword = null;
byte[] salt = base64ToByte(saltKey);
MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(“SHA-256”);
digest.reset();
digest.update(salt);
byte[] btPass = digest.digest(password.getBytes(“UTF-8”));
for (int i = 0; i < ITERATION_COUNT; i++) {
digest.reset();
btPass = digest.digest(btPass);
}
encodedPassword = byteToBase64(btPass);
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(“encode(String, String) - end”);
}
}

return encodedPassword;

private byte[] base64ToByte(String str) throws IOException {
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(“base64ToByte(String) - start”);
}
BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();
byte[] returnbyteArray = decoder.decodeBuffer(str);
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(“base64ToByte(String) - end”);
}
}

return returnbyteArray;

private String byteToBase64(byte[] bt) {
if (log.isDebugEnabled()) {
		
log.debug(“byteToBase64(byte[]) - start”);
}

}

BASE64Encoder endecoder = new BASE64Encoder();
String returnString = endecoder.encode(bt);
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(“byteToBase64(byte[]) - end”);
}
		
return returnString;

Листинг 2. Реализација генерисања hash-а лозинке
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Да би се генерисао hash лозинке, неопходно је одабрати безбедносни алгоритам
којим ће се вршити хеширање. Стандард специфицира следеће безбедносне hash
алгоритме: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224 i SHA-512/256.
Сви ови алгоритми представљају итеративне, једносмерне hash функције које за дату
поруку генеришу одговарајућу репрезентацију те поруке (message digest). Они обезбеђују
интегритет поруке која се хешује: свака промена у поруци ће, са великом вероватноћом,
резултовати другачијом репрезентацијом те поруке. Ова особина је веома корисна у
стварању и верификацији дигиталних потписа и у аутентификацији лозинки, као и у
стварању случајно одабраних бројева или битова [6].
За потребе овог решења, коришћен је SHA-256 безбедносни алгоритам. Уколико се
у будућности увиди безбедносни ризик на овом пољу, лако се може повећати безбедност
коришћењем безбеднијег SHA алгоритма (на пример SHA-512). У табели 1 је приказано
поређење SHA безбедносних алгоритама [7].
Табела 1. Поређење SHA безбедносних алгоритама

Дужина репрезентације
поруке
Дужина поруке
Дужина блока
Дужина речи
Број корака
Безбедност
Напомене:

SHA-1

SHA-256

SHA-384

SHA-512

160

256

384

512

<264
512
32
80
80

<264
512
32
64
128

<2128
1024
64
80
192

<2128
1024
64
80
256

1. Све величине су изражене у битима.
2. Безбедност се односи на чињеницу да напад на репрезентацију поруке
дужине n производи колизију са фактором рада од приближно 2n/2
4. ЗАКЉУЧАК
У данашње време се велика пажња посвећује безбедности приватних података.
Као први ниво заштите описане апликације, Login страница садржи стандардни Captcha
безбедносни механизам, који се појављује након 3 погрешна уноса лозинке. С обзиром
да се не може утицати на то шта ће медицински радник да унесе за лозинку, направљена
је додатна заштита у виду salt-а. За потребе овог решења кориштен је случајно генерисан
универзалан јединствени идентификатор (UUID), који представља salt који се додаје
корисничкој лозинци пре самог процеса хеширања, коришћењем SHA-256 безбедносног
алгоритма, чиме је значајно повећана сигурност система.
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ФЕЈСБУК КАО КАНАЛ КОМУНИКАЦИЈЕ У ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ
Предности и мане
Сибила Петењи Арбутина1, Ивана Мишковић2
Резиме
Савремени канали комуникације и доступност интернета на готово сваком месту и у било које
време, резултирали су рапидном популаризацијом друштвених мрежа. Употреба Фејсбука данас је
учестала до те мере да постаје саставни део пословања већине предузећа у свету. Могућност истовременог
комуницирања, размене информација и докумената са већим бројем људи, показала се веома корисном
у комерцијалном пословању, те постепено почиње заузимати своје место и у образовању. У овом раду
приказани су резултати студије о предностима и недостацима коришћења друштвене мреже Фејсбук као
помоћног канала комуникације предавача са студентима на две високошколске установе и три различита
студијска програма. Резултати студије идентификују сегменте комуникације код којих се друштвена мрежа
показала погодним каналом и ситуације када она не постиже очекивање резултате.
Кључне речи: Фејсбук; комуникација; факултети; предавачи; студенти

FACEBOOK AS A COMMUNICATION CHANNEL IN HIGHER
EDUCATION
Аdvantages and disadvantages
Abstract
Contemporary communication channels and usage of Internet on almost any place and time caused a
rapid popularisation of social media. Facebook became an important tool in operation of many companies in the
world. Possibility of simultaneous communicating and document exchange with a number of persons was recognized as useful both in fields of business and education. This paper presents the results of a study conducted on
advantages and disadvantages of Facebook being a secondary communication tool in higher education process.
Survey was conducted simultaneously in two higher education institutions in Novi Sad. The results are pointing
out the segments of communication that can inprove a teaching/learning process, and segments where it should be
avoided.
Keywords: Facebook; communication; Faculty; professors; students

1. УВОД
Низ технолошких промена које је са собом донео 21. век првенствено су утицале на
доступност информација и појаву нових стилова живота. Интернет, као незаоболазни део
данашње свакодневице, умногоме олакшава и убрзава проток информација, што постаје
од пресудног значаја у пословању, слободном времену, па и образовању [1]. Чињеница
да више од 3.7 милиона људи у Србији користи интернет [2] говори у прилог масовности
ове појаве и у нашој земљи.
1
2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, petenji@vtsns.edu.rs
Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад

204

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2017.

Масовно коришћене друштвених мрежа, које полако заузимају централно место
у модерној електронској комуникацији, постепено замењују електронску пошту и
SMS. Коришћење друштвених мрежа у слободном времену је још пре једне деценије
било опште прихваћено. Током времена, и многе форме људског понашања везане за
комуницирање прелазе из „забрањене” или „сиве” зоне у „белу” зону, односно постају
опште прихватљиви модели људског понашања. Тако на пример, употреба мобилних
телефона на састанцима, јавним скуповима, предавањима и сличним догађајима, до пре
само неколико година сматрано је некултурним и неприхватљивим. Данас је већ потпуно
уобичајено да присутни на оваквим догађајима користе своје мобилне телефоне и
преносиве рачунаре подешене на „силент” мод (без звука), а неретко се и охрабрује активна
интеракција на друштвеним мрежама током трајања самог догађаја. На пример, током
конференције Е-туризам, која је у мају 2014. године одржана у Београду, организатори су
апеловали на публику да, слушајући предавања и панел дискусије, активно коментаришу
на својим Твитер (Twitter) налозима током трајања читавог догађаја, да би ти коментари
у реалном времену били приказивани на великим екранима у конференцијској сали. На
тај начин, сам догађај и његова атмосфера постају видљиви и онима који нису физички
присутни, те се тако промовише и у „електронској” јавности.
Фејсбук (Facebook), као један од најмоћнијих медија комуникације данас
превазилази оквире приватног коришћења и постаје готово обавезна и подразумевана
ставка пословања и комуницирања са јавношћу када су у питању мала и средња предузећа,
радне организације свих врста, политичке странке, јавне установе и сл [4].
Управо из тог разлога, током последњих пет година, Фејсбук је препознат и као
један од врло корисних комуникацијских система у високом образовању [3]. Како би се
процес учења прилагодио савременом студенту, његовим навикама и потребама, а градиво
учинило занимљивијим и прихватљивијим. многи предавачи почели су да употребљавају
савремене канале комуникације. Уз помоћ њих, они обавештавају своје студенте о
радним обавезама, задацима и свему ономе због чега су, до тада, морали долазити на
консултације. У почетку, овакве одлуке су доносили самоиницијативно и спроводили их
неформално, да би се тренд постепено проширивао и на друге колеге, студентску службу
и, коначно, на односе образовних установа са широм јавношћу.
У овом раду ће бити приказане предности и мане коришћења друштвене мреже
Фејсбук као помоћног комуникационог канала у образовању, базирано на искуствима
предавача и исказима студената са две високошколске установе у Новом Саду са
различитим студијским програмима.
2. ФЕЈСБУК У СТУДЕНТСКОМ ЖИВОТУ И НАСТАВИ
Иако је раније сматран каналом за искључиво личну комуникацију у приватне
сврхе, Фејсбук се рапидно проширио на фирме, академску заједницу, политику и медије,
у циљу брже и ефикасније комуникације са јавношћу [5].
Данас у свету постоји велики број различитих друштвених мрежа. Свако
географско подручје има различите сервисе специјализоване за сопствене потребе
[6]. Због своје веома широке распрострањености и експанзије, друштвене мреже се
користе у различите сврхе. Готово је незамисливо да особе које се баве маркетингом,
медијима, комуникацијима или односима с јавношћу нису присутни на њима. Правилном
комбинацијом коришћења ових сервиса, као и одговарајућим таргетирањем тржишта
добијају се ефикасни маркетиншки резултати. Волумен тржишта друштвених мрежа на
интернету обухвата 67% свих корисника [7], а број корисника Фејсбука у свету се сваким
даном повећава .
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Од укупно нешто више од 20 милиона становника земаља западног Балкана,
готово десет милиона користи Фејсбук друштвену мрежу. Посматрано на глобалном
нивоу, највећи број корисника Фејсбука забележен је у Монаку, који има више корисника
Фејсбука него становника, па је проценат корисника у тој земљи 107,93%. Посматрано на
европском нивоу, највећи број корисника Фејсбука, после Монака, има на Исланду, око
72%, за њим следи Норвешка са око 55%, потом Данска са 54%, те Малта и Шведска са
по 53% [7].
Технологија је трансформисала начине на који студенти међусобно комуницирају,
сарађују и уче. Друштвене мреже су постале ефективне и за едукативне сврхе, те завређују
велику пажњу истраживача и континуирано тестирање у пракси [8].Оне су важан део
студентског живота. Путем њих, они одржавају контакте са колегама и сада лакше остају
у току са актуелним дешавањима на факултету него што је то раније био случај.
Оне су, заправо, системи који омогућавају појединцу да изгради јавне или полу
јавне профиле у веб окружењу, да изгради листу веза са другим корисницима ради
размењивања садржаја и на основу којих проширује своје везе са другим корисницима
унутар система [8]. Фејсбук је развијен 2004. године од стране харвардског студента
Марка Зукерберга (Mark Zuckerberg) и убрзо (након две године интерне употребе у
оквиру тог универзитета) постао водећа друштвена мрежа у свету. Истраживања која
су вршена на различитим светским универзитетима у периоду између 2007. и 2012.
године, показују да 90-94% студената има креиране профиле на овој друштвеној мрежи
и активно је користи свакодневно по неколико сати и да, у просеку, има између 150 и 200
„виртуелних“ пријатеља [9].У истраживању које је вршено на новосадским студентима
са две високошколске установе, показало се да од укупно 135 студената, само троје није
никада раније креирало Фејсбук профил.
Бенефите комуницирања и личног представљања путем друштвених мрежа користе
и бројни послодавци, образовне и високошколске установе. Факултети при вршењу уписа
и одобравања стипендија неретко користе профиле на друштвеним мрежама како би
проверили пријављене кандидате, али и таргетирали циљне групе ка којима су усмерене
њихове пропагандне поруке [5].
3. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР УПОТРЕБЕ ФЕЈСБУКА У НАСТАВИ
Ју, Тиан, Вогел и Чи-Ваи Квок (2010) испитивали су утицај употребе Фејсбука
на понашање студената почетних година студија и утврдили да коришћење социјалних
мрежа има позитиван ефекат, не само на учење, већ и на прилагођавање универзитетској
култури и студентском начину живота у академској заједници [10]. До истог закључка су
дошли и други истраживачи [9][11]. Студија Ирвина, Бала, Десброа и Леверита (Irwin,
Ball, Leveritt & Desbrow) (2013) показала је да је од укупно 135 испитаних студената, 75%
у почетку било одушевљено идејом да ће са предавачима комуницирати на овај начин, али
по завршетку семестра, када је извршено излазно анкетирање, само половина изјављује
да је била у потпуности задовољна овим искуством. Заправо, само половина студената је
сматрала да комуникација путем Фејсбука олакшава савладавање градива, извршавање
предиспитних обавеза и припрему испита [12].
Исраживање Офуса и Абита (Ophus&Abbitt) (2009) вршено на узорку од 100
студената биологије показало је да је 95,5% испитаника позитивно оценило комуникацију
са колегама, 86,3% приступ белешкама и радним материјалима, а 82,5% увид у ажуран
распоред предавања и вежби [13].
Како досадашња истраживања показују, везано за комуницирање предавача
са студентима путем Фејсбука, нема статистички значајне разлике у крајњем успеху
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(оценама) између студената који су овај канал користили и оних који нису, али се значајна
разлика појављује код степена мотивисаности за учење, учествовање у тимском решавању
задатака, полемисању на задате теме и жељи за стицањем додатних знања из области
(наставног предмета) [14]. Рамбе (Rambe, 2012) користи Анализу Критичког Дискурса
(Critical Discurse Analisis – CDA) којом указује на чињеницу да се у комуникацији путем
Фејсбука студенти изражавају формалније и воде коресподенцију административног типа,
уз мало „хоризонталне“ комуникације услед константног увида предавача у преписку
[14], што додатно утиче на унапређење квалитета њиховог изражавања и академског
обраћања.
Дабаг и Китсантас (2012) тврде да употреба савремених, а посебно неформалних
канала комуникације утиче на развој тзв. самоактуелизације у учењу, енг. Self Regulated
Learning (SLF). Ова вештина се дефинише као способност ученика/студената да
самостално и проактивно креирају сопствену мотивацију за учењем, постизањем успеха
и остварењем зацртаних циљева. У питању је заправо вештина која се стиче у току
образовања, уз помоћ које млади људи уче да постављају себи реалне циљеве и знају
шта је потребно да се они остваре. Уз помоћ ове вештине студенти се лакше суочавају са
изазовима и тешким задацима [15].
У целом свету је примећено да су и сами студенти, независно од предавача и школа,
почели са оснивањем група на друштвеним мрежама, како би се повезали и разменили
информације о градиву и радним обавезама. Ово је навело и предаваче да почну са све
чешћом употребом друштвених мрежа како би студентима учинили доступнијим садржаје
за учење, подстакли дискусије међу члановима група и учинили им доступним различите
корисне примере из праксе и видео материјале који помажу да градиво сагледају на нов
и занимљив начин [6].
4. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
На узорку од 135 студената који наставу похађају у оквиру две високошколске
установе, Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, (Одсек за графику
- студијски програми Графички дизајн, Веб дизајн, Графичко инжењерство и Примењена
фотографија) и Факултету за туризам и спорт у Новом Саду (Катедра за менаџмент и
бизнис у туризму), извршено је лонгитудално истраживање са циљем да се идентификују
предности и недостаци овог начина комуникације на релацији предавач – суденти.
Техникама анкетирања и посматрања, у Високој техничкој школи струковних
студија, истраживање је спроведено у склопу теоријског предмета Ликовни елементи,
који похађа 77 студената прве године студија. Уз претходне консултације са студентима и
по добијеној сагласности, као додатно комуникацијско средство у настави установљено
је коришћење Фејсбука. Креирана је виртуелна Фејсбук група у коју су учлањени сви
студенти и предметни професор. Као администратори групе одређени су један студент и
предавач. Група је затвореног типа и чланови могу постати само студенти који слушају
наставни предмет (77 студената). Анкетирањем је утврђено да од целе групе која похађа
овај предмет само један студент до тада није поседовао профил на Фејсбуку и радо је
пристао да га креира како би се прикључио групи.
На Факултету за спорт и туризам у Новом Саду посматрање је вршено на узорку
од 58 студената прве, друге и треће године академских студија. Комуникација ових
студената са асистентима на предметима Агенцијско пословање, Туристичка географија
и Е-бизнис, као допуна редовним наставним активностима, вршена је путем Фејсбука
са циљем да се, свима који су заинтересовани, додатни радни материјали, обавештења и
позиви за волонерско ангажовање на пројектима учине доступнијим.
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4. 1. Концепција Фејсбук групе за наставни предмет
На креирану страницу Фејсбук групе предавач поставља уџбеничку литературу
доступну у електронској форми и материјале са претходних предавања. Наставни
материјали обухватају Поњер Поинт презентације, визуелне уметничке материјале,
целокупне лекције и додатне корисне линкове који су везани за обрађену област и
корисни, како за савладавање обавезног градива, тако и за стицање додатних знања из
наставне области. Такође, на страници групе предавач поставља сва важна обавештења,
резултате колоквијума и испита, као и савете за лакше савладавње градива (Сл.1.и 2.).
На захтев предавача, студенти су у обавези да постављају своје домаће задатке који су
дефинисани на претходним предавањима и на Фејсбук страници. С обзиром на то да
је предмет претежно теоријског карактера, домаћи задаци су прилагођени програму.
Студенти постављају садржаје у виду текстова, слика и мултимедијалних садржаја.
Такође, охрабрени су да пишу о личним искуствима стеченим током израде одређеног
задатка, претраживања садржаја на интернету и да поделе све корисне информације са
колегама.
Студенти су на овај начин мотивисани да међусобно комуницирају, а повремено
су и у обавези да коментаришу материјале постављене од стране других студената. У
одређено, унапред договорено време (минимално једном недељно), предавач обавља
консултације онлајн, те се успоставља групно „ћаскање” на задату тему. У пракси се
овај вид комуникације показао веома квалитетним и корисним, али је примећено да га
редовно користе само најактивнији студенти, који се иначе истичу и на предавањима/
вежбама.
Искуства колега предавача на Високој техничкој школи струковних студија
показују да је овај начин комуникације идеалан за рад са групом од највише 15 студента.
Већи број студената укључених у овај вид комуникације захтева превише времена (за
појединачне одговоре и дуге преписке). Квалитет комуникације и задовољства студената
се смањује са повећањем њиховог броја услед немогућности давања одговора на сва
питања у ограниченом временском термину.
Чак 87% испитаних студената ове школе је са задовољством прихватило овај
вид комуникације уз тврдњу да им је он помогло у организацији учења и савладавњу
градива. Такође, студенти тврде да било добро да на сваком наставном предмету постоји
и овај вид комуникације са предавачима. Са друге стране, 10% студената не жели да
буде контролисано од стране предавача на овај начин и не осећа се пријатно када остале
колеге имају увид у њихове активности. Ту је и 3% студената који често има проблем са
интернет конекцијом и онлајн комуникацијом услед недовљног познавања или ретког
коришћења друштвених мрежа, те ову иновацију оцењују компликованом и сувишном.
Узимајући у обзир то да се овај начин комуникације показао кориснијим у сврху
информисања него прикупљања предиспитних бодова, поставља се питање колико је он
заиста ефикасан јер се, у просеку, активно користи од стране само 20% чланова групе, тј.
студената који похађају посматрани наставни предмет.
Изузетно позитивне реакције и високе оцене оваквој иновацији додељене су
од стране 89% испитаних студената Катедре за туризам. Посебно задовољство новим
начином комуникације исказали су студенти који имају статус стално запосленог или
станују у местима удаљеним од Новог Сада, услед чега нису у могућности да редовно
посећују предавања, вежбе и консултације, што се такође случај и са студентима Високе
техничке школе струковних студија. Такође, кратки видео клипови, чланци из стручних и
популарних часописа са туристичком тематиком, помогли су овим студентима да лакше
савладају градиво и упамте одређене лекције помоћу примера из праксе.
Студија на Факултету за спорт и туризам је показала да је 83% студената врло
задовољно комуникацијом путем Фејсбука, за коју тврде да им знатно олакшава процес
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учења. Као недостатак, студенти наводе (10%) да често имају проблем са интернет
повезаности од куће (изнајмљени станови и собе, студентски домови), услед чега им
материјал за учење није увек доступан.
Појединци (5%) тврде да би бодове радије стицало на неки други начин, док 2%
тврди да се не осећа пријатно када јавно комуницира са студентима из групе са којима се
приватно не дружи.

Слика 1. Изглед странице групе Ликовни
елементи

Слика 2. Изглед странице групе Ликовни
елементи

5. ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ КОМУНИЦИРАЊА СА СТУДЕНТИМА
ПУТЕМ ФЕЈСБУКА
Удео друштвених мрежа, како у формалним, тако и неформалним каналима
комуникације на универзитетима у свету је тренутно релативно мали. Но, како технологија
напредује, све више противника овако „слободног“ и можда превише неформалног
повезивања, прелази на ону другу страну, увиђајући предности које оно нуди.
За сада се оваква комуникација већином своди на присуство добре воље и личну
иницијативу појединих предавача. Но, како се из дана у дан у стручној и научној
литератури појављује све више радова чије кључне речи обухватају појам Фејсбук, Твитер,
Гугл Плус (Google+), универзитети, студенти и слично, нема сумње да се у академским
круговима овој теми посвећује све више пажње и да прихватање овакве иновације добија
све више присталица. Поред размене информација о текућим питањима, Фејсбук се
одлично показао код неформалног и добровољног додатног ангажовања студената у вези
са наставним предметима, код прикупљања бодова за више оцене и надоградње знања
изван захтеваног минимума.
Такође, када су у питању страни језици, овај начин комуникације има врло
позитивне ефекте јер подстиче вежбање писане комуникације на било коју тему
(укључујући ћаскање), где кључну улогу има предавач, који указује студентима на грешке
[16]. Предавачи би комуникацијом путем друштвених мрежа требали подстаћи студенте
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на интеракцију везано за одређену задату тему или проблем (задатак), уместо само
пасивог посматрања [17].
Студенти и предавачи који су учествовали у овом истраживању издвојили су
следеће предности и недостатке Фејсбука као канала комуникације у настави:
1) Предности за студенте
• Неограничен приступ наставном материјалу и задацима (стицање бодова у
склопу предиспитних обавеза). Целокупан материјал потребан за савладавање
предмета, списак додатне литературе и линкова ка садржајима који су корисни за
спремање испита и стицање додатних знања налази се на једном месту;
• Увид у домаће задатке других студената и коментаре предавача (могућност
учења на туђим грешкама);
• Лако долажење до информација (обавештења) у вези са наставним предметом;
• Активна комуникација и размена мишљења са колегама и предавачима;
• Тимски рад на задатим пројектима (припрема за будући тимски рад);
• Финансијска уштеда и еколошка одговорност (семинарски радови се шаљу
електронским путем и не захтевају штампање и коричење);
• Поштовање ауторских права приликом постављања материјала (неопходно је
поставити линк при преузимању материјала и поштовати услове коришћења
ауторског дела);
• Питања за предавача се шаљу у виду коментара, па сваки студент може видети
и питања и одговоре, што олакшава комуникацију на релацији предавач - студент
(скраћује време и студенту и предавачу);
• Могућност остваривања права на додатне бодове на основу активности унутар
групе (учествовање у дискусијама, решавање задатака и сл.);
• Рад у познатом и блиском окружењу (путем рачунара или мобилне апликације);
• Могућност самосталног организовања слободног времена за учење и
прикупљање информација.
2) Предности за предаваче
• Сва обавештења се постављају на једном месту, за целу групу (уштеда времена
комуницирајући са групом, а не појединцима);
• Материјалима које постављају студенти може се приступити било када и са
било ког места;
• Увид у то ко је од студената и када био активан у групи и колико дуго;
• Увид у питања и преписку међу студентима у вези са предметима (нејасноће,
проблеми, недостаци у настави, критике, похвале ис л.);
• Постављање материјала који су допуна предавањима (текстови, слике, видео
материјали, корисни линкови) показали су се добрим мотиватором за студенте да
сазнају више и покажу интересовања за различите области;
• Заштита ауторских права (студенти уче да поштују и цене знање и рад других);
• Анкетирање путем онлајн упитника је једноставније, ефикасније и брже;
• Брза, једноставна и неформална комуникација растерећена формалних оквира
(у разумној мери);
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• Увид у личне профиле и интересовања студената;
• Идеална солуција за рад са малим групама (када је задат задатак обавезног
међусобног коментарисања пројектног задатка, овај начин комуникације се
показало врло ефикасним).
3) Недостаци за студенте
• Неки студенти нису радо пристајали да јавно показују своје знаје (или незнање)
иако су приватно врло активни на Фејсбуку;
• Студенти често имају проблем са интернет конекцијом;
• Друштвене мреже као канал комуникације у настави би требао бити званично
прихваћен, установљен и дефинисан од стране образовне установе, како би се
поставили одређени стандарди на нивоу факултета и универзитета;
4) Недостаци за предаваче
• Могући контраефекти у раду са великим групама (много времена је потребно да
се сумирају и сагледају коментари и да се води бодовна евиденција коју налаже
студијски програм);
• Не може се стећи увид у то да ли је студент прегледао материјал предавача или
колега, већ се може само евидентирати ко је био на страници у дато време;
• Уколико би се овај начин комуникације уврстио у редовни наставни процес,
сви професори (научно-наставно особље) би морали да га користе без обзира
на личне преференције и ставове везано за друштвене мреже и неформалну
комуникацију са студентима.
6. ЗАКЉУЧАК
Начин функционисања друштвених мрежа омогућује корисницима да
комуницирају, размењују идеје и сарађују, што је добар показатељ да оне могу постати
и већ постају одличан медиј путем ког студенти могу учити и бити подучавани. На
овај начин се градиво, које често може бити обимно и тешко савладиво, може учинити
занимљивијим. Најбоље реакције студената уочене су код размене додатних материјала
у виду новинских чланака, видео клипова и других садржаја који приказују конкретне
примере из праксе везане за теоријски део наставе.
Наставни предмети који су превасходно теоретског типа успешно се надопуњују
и „освежавају” повременим практичним примерима и студијама случаја које је лако
студентима доставити електронским путем. За разлику од слања електронском поштом,
код друштвених мрежа се подстиче и охрабрује укључивање у дискусије и реаговање на
мишљење других. Како је фонд часова и време предвиђено за личне сусрете предавача са
студентима ограничено, нешто неформалнија комуникација ван тог временског оквира
може надоместити пропуштено и оставити студентима простора да сами конзумирају
онолико информација и знања колико желе.
Код наставних предмета који су практичног типа (е-бизнис, агенцијско пословање
и сл.), друштвене мреже су се показале идеалим медијем за интерактивну комуникацију,
постављање решења креативних задатака, међусобно критиковање (у позитивном и
негативном смислу). Такође, предмети код којих се од студената захтева да на интернету
пронађу, а потом покажу предавачу и колегама, примере везане за неки радни задатак,
сада имају идеалан начин да то и остваре.
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Многи студенти који не долазе на предавање зато што су запослени или живе
далеко, сада могу готово пођеднако активно учествовати у расправама, решавању
групних задатака, и доћи до потребних информација везаних за предмет без доласка у
високошколску установу.
Са друге стране, недостатак дефинитивно јесте начин контроле студената у смислу
самосталног савладавања задатака, што може да утиче на коректност у оцењивању уколико
бодови стечени путем активности у Фејсбук групи утиче на крајњу оцену. Поставља се,
такође, и питање утрошеног времена предавача, с обзиром на то да рад онлајн врло лако
може да се претвори у дуплирана предавања када се интерактивно ради са великом групом
студената. Исто тако, коментари студената се неретко „отму контроли“, те комуникација
губи академски ниво и претвара се у тзв. „виртуелни” језик који је у употреби на личним
профилима, што већ отвара питање етике и педагогије.
Неретко се јављају и сувишна питања и претерано интимна комуникација, посебно
када код предавача постоји жеља да се одговори на свако питање. Веома је остељиво и
питање на који начин предавач треба да реагује и у којој мери може да усмери пажњу
само на урађене домаће задатке и коректне коментаре.Но, овај систем учења се и даље
тестира у пракси, а истраживачи покушавају да пронађу најбоље могуће решење које би
олакшало предавање и студирање у савременом информатизованом окружењу. Употреба
друштвених мрежа се, ипак, савршено уклопила у своју улогу моста на прелзу са ex
catedra предавања ка учењу на даљину (distance learning), које је све учесталији начин
преношења знања на универзитетима у свету.
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СИСТЕМСКИ ПРИЛАЗ ПРИ ЕДУКАЦИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Звонимир Букта1, Иван Билић2
РЕЗИМЕ
Под појмом системска едукација у области безбедности и здравља на раду подразумева се
свеобухватно ангажовање свих интересних субјеката у Републици Србији и стварање амбијента за
минимизацију ризика од повреда и оштећења здравља, а у вези са радом.
Управљање знањем у овој облати значи перманентни организовани процес теоријског и практичног
оспособљавања свих заинтересованих (послодавац, запослени, лица за безбедност).
Кључне речи: едукација, оспособљавање, запослени

SYSTEMATIC APPROACH TO WORKERS’ EDUCATION IN THE
FIELD OF SAFETY AND HEALTH AT WORK
ABSTRACT
The term “systematic education” in the field of safety and health at work involves a comprehensive
engagement of all stakeholders in the Republic of Serbia and creates an environment to minimize both the risk of
injury and the damage to health at work.
Knowledge management this area means a permanent organized process of theoretical and practical
training of all parties (employers, employees, health and safety officers).
Keywords: education, training, employees

1. УВОД
Савремени приступ едукације људи у оквиру безбедности и здравља на раду мора
бити свеобухватан и целовит.
Појам едукације у поменутој области подразумева сазнајни процес (конгнитивни
процес), који обухвата теориијско и практично образовање свих заинтересованих група.
Да би процес едукације био успешан сем усвајања различитих стручних знања
мора имати и васпитну улогу.
У раду појам васпитна улога у едукацији односи се на стварање свести и рутине о
неопходности примене стечених знања и вештина.
У области безбедности и здравља на раду образовање се стиче:
− формално (школа, факултет) и
− неформално (курсеви, семинари, стручно-научни скупови итд.).
Безбедност на раду је комплексна научно стручна област која захтева
интердисциплинарни приступ (истовремено примењених, већи број, различитих стручних
области) у образовању и примену стечених знања у пракси.
Лице које ради на неком радном месту мора бити образовано у области безбедности
на раду јер само тако се обезбеђује велика вероватноћа спречавања појаве повређивања
или болести у вези са радом.
Образовање запослених у организацији рада подразумева стручну оспособљеност,
увежбаност и свест.
Изграђена свест запослених у правилном коришћењу опреме за рад значи да се
1
2
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не злоупотребљава дотична опрема у друге намене рада и могућности повређивања и
оштећења здравља.
2. ЦИЉ РАДА
Циљ рада је образложити захтев за спровођење уређеног поступка едукације свих
заинтересованих лица у области безбедности и здравља на раду, управљање знањима из
поменуте области обезбеђује смањење ризика на радном месту и радној околини што
сигурно доприноси укупном побољшању квалитета живљења.
3. ПРОЦЕДУРА ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ
Спознаја о опасностима и штетностима на радном месту и радној околини као и
примени превентивних мера обезбеђује и истовремену интеграцију перцепције (усвајање)
знања и примену тих знања о доношењу одлуке у решавању проблема.
Процес едукације подразумева преношење раније стечених знања и вештина од
стране наставника из појединих стручних области.
На слици 1 дат је алгоритам (уређена процедура управљања знањем о области
безбедности и здравља на раду).
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Слика 1. Алгоритам управљаних знања у области безбедности и здравља на раду

Алгоритам садржи све неопходне активности одговорних, задужених и укључених
заинтересованих група и појединаца да би едукација била успешна.
Алгоритам у својој процедури представља интерактивну методологију због
неопходности праћења развоја технике и технологије у различитим стручним областима.
Развој технике и технологије захтева од послодавца и свих осталих заинтересованих
група увођење нових превентивних мера, а то је могуће сталним праћењем адекватне
литературе кроз различите облике образовања.
Данас је стручна литература много доступнија него раније због развоја медијске
комуникације.
Да би образовање из области безбедности и здравља омогућило смањење броја и
тежину повреда, као и сањење врсте и броја обољења у вези са радом, морају се укључити
сви битни субјекти у једном друштву.
Законодавство у Републици Србији мора перманентно пратити развој и захтеве
директива Европске уније и међународних стандарда.
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Стратегија развоја Европске уније подразумева повишење нивоа безбедности и
здравља на раду. Први корак је ангажовање надлежног министарства са учешћем Управе
за безбедност и инспекције рада на едукацији запослених и њихових послодаваца.
Сви кораци у процесу образовања у области безбедности и здравља на раду морају
бити подржани обавезном документацијом о резултатима успешности спроведених мера

едукације.

Истраживања у овој области су показала да образовање запослених даје врло
позитивне резултате, међутим са друге стране, послодавци нису довољно укључени у
властито стицање знања из области безбедности и здравља на раду.
Образовање се спроводи у два правца и то у:
− области струке и
− области заштите здравља укључујући медицину, психологију и прву помоћ.

Сем теоријске наставе мора се образовање спровести у конкретним радним
условима - практична обука. Није довољно практичну обуку спровести показним вежбама,
већ кориснике услуга едукације треба тренирати и тиме их практично увежбати.
Након спроведене обуке обавезно се морају проверити стечена знања и
документовати успешност оспособљених клијената (корисника).
Образовање заинтересованих лица се овим не завршава. Провера знања из области
безбедности и здравља на раду захтева периодичну проверу и „дообуку“ корисника.
4. ЗАКЉУЧАК
Оспособљавање како лица за безбедност тако и запослених је приоритетна обавеза
послодавца. Оспособљеност учесника и одговорних за безбедност и здравље на раду
значи минимизацију повређивања и обољења у вези са радом. Битно је да оспособљавање
буде уређен флексибилан процес (увек нови изазови - техника и технологија) чиме је
обезбеђена управљивост овог врло важног задатка свих заинтересованих субјеката у
Републици Србији. Мање повређених доводи до мањих трошкова за државу и појединце.
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