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ПОЖАРНИ РИЗИК У ШТАМПАРИЈАМА 
Ивана Божовић1, Татјана Божовић2, Бранко Бабић3, Весна Петровић4, Петра Тановић5, Саша Спаић6 

Резиме: Пожари у штампаријама нису тако учестали, али штета коју проузрокују је велика. Највећу 

опасност од настанка пожара представљају материјали који се користе у штампаријама јер су веома 

запаљиви и могу довести до експлозије. С обзиром да су штампарије често смештене у склопу стамбених 

и пословно-јавних објеката, прети велика опасност да се пожар прошири на исте. Процена ризика од 

пожара користи се за идентификацију и редукцију ризика који произилазе из њих. Примена мера заштите 

од пожара води ка смањењу ризика од пожара. 

Кључне речи: штампарија, ризик од пожара, процена ризика, еуроаларм метода 

FIRE RISK IN PRINTING COMPANIES 

Abstract: Fires in printings companies are not so common in fires, but the damage they do is big. The greatest 

risk of fire represent the materials used in printing works as they are highly flammable and may cause an 

explosion. Since printing company are often located within residential and commercial-public buildings, there is 

a big danger that the fire will spread to the same. Fire risk assessment is used to identify and reduce the risks 

arising from them. The application of fire protection measures leads to a reduction in the risk of fire. 

Key words: printings companies, fire risk, risk assessment, euroalarm method  

1. УВОД 

У данашње време када „амбалажа продаје производ“, како у свету тако и код нас 

све је више штампарија. Штампарије штампају амбалажни материјал, рекламни 

материјал, разне часописе, календаре, роковнике, књиге и др. У зависности од 

мaтеријала који се штампа, зависи избор технике штампе, по чему се и разликују 

штампарије. Заједничко за све штампарије је материјал који се користи приликом 

штамапaња, а чине га: папир, боје, органски растварачи и др. Сав овај материјал је лако 

запаљив, и подложан горењу, тешко се гаси и представља дуготрајно жариште, чиме 

ова индустријска грана спада у технологије са пожарним ризиком. Штампарије су врло 

често смештене у објектима за становање или пословно-стамбеним објектима, оне се 

углавном не налазе у индустријским зонама и смештене су на недовољној удаљености 

од стамбених, пословних и других објекатa, па представљају велики ризик. 

Због свега овога, а у циљу повећања безбедности од пожара, неопходно је 

предузети одговарајуће мере заштите, пре свега да се спречи појава пожара као и 

последице по људе и имовину. Предуслов за ефикасну примену и спровођење мера 

заштите је свеобухватна процена ризика од пожара. У области заштите од пожара 

развијено је низ метода за процену ризика од пожара и то [1]: 

 метода SIA 81 (Schweizerischer Ingenieur und Architekten Verein), 

 метода VKF 2007 (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen), 

 метода GUSTAV PURT, 
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 метода EUROALARM (The European Fire Alarm Manufactures Association), 

 метода TRVB 100, 

 метода матрице вредности ризика, и 

 метода FRIM-MAB (Fire Risk Index Method). 

Свака метода има ограничења која онемогућавају ефикасну широку примену при 

процени ризика од пожара. Такође, не дају увек јасан увид у мере које би било 

потребно применити и спровести у пракси. Неке методе су прихватљивије за процену 

ризика од пожара код високих објеката, неке за индустријске објекте, складишта или 

високоризичне објекте [2]. 

Процена пожарног ризика према Еуроаларм методи представља основу за 

доношење одлуке о уградњи аутоматског стабилног система за гашење пожара. 

Оправданост постављања спринклер инсталације одређује се на основу величине 

пожарног ризика за конструкцију објекта (носећи елементи, међуспратне конструкције, 

кровне конструкције и сл.), као и на основу пожарног ризика за садржај објекта (људи, 

опрема, намештај, ускладиштена роба и сл.). 

Прорачун пожарног ризика објекта, према Еуроаларм методи зависи од могућег 

интензитета и времена трајања пожара, као и конструктивних карактеристика носивих 

елемената објекта (отпорност конструкције према деловању високих температура). 

Прорачун пожарног ризика садржаја објекта, се односи на опасност за људе, опрему, 

намештај, ускладиштену робу и сл. 

2. ПОЖАРИ У ШТАМПАРИЈАМА 

Пожари у штампаријама нису тако чести, али штете које настају приликом пожара су 

велике, не само директне већ и индиректне. Штампарије су често смештене у помоћним 

објектима, у склопу стамбеног објекта или у оквиру колективног становања, тако да 

настао пожар који се брзо шири захвата и стамбене објекте, чиме се штета повећава.  

У Новом Саду у последњих пет година било је неколико пожара у штампаријама и 

интересантно је приметити да су се дешавали углавном у фебруару и октобру.  

Дана 24.10.2015. године у 15:47 часова дошло је до пожара у штампарији у улици 

Шарпланинска 4, у Новом Саду. Пожар је избио у кровној конструкцији при чему је 

изгорело око 40 m2 кровне конструкције у виду дасака и тршчане изолације. Машине у 

штампарији нису биле захваћене пожаром, али је настала штета услед сливања воде и 

пада делова кровне конструкције на исте. Сматра се да је узрок пожара лоша 

електрична инсталација [3]. 

Пожар у офсет штампарији на Телепу, у Новом Саду, избио је 25.10.2015. године у 

21:15 сати. У просторијама у којима су биле машине и материјал букнуо је пламен. С 

обзиром на природу штампарског посла и чињеницу да су куће и у овом делу Телепа 

збијене једна уз другу, додатна отежавајућа околност била је чињеница да је кров 

штампарије од трске, прекривене пластичним плочама, што је још више давало 

могућност брзог ширења ватре. Страховало се да не дође дo експлозије, јер су у 

штампарији биле врло опасне хемикалије [3].  

Дана 04.02.2017. године, око 05:40 часова у Темеринској улуци број 12, у штампарији 

у којој се производио канцеларијски материјал дошло је до пожара. Објекат је старије 

градње и састоји се из два дела, магацински простор и производни деo. Магацински 

простор је у потпуности изгорео, а кровна конструкција се обрушила на под. У магацину 
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се налазила велика количина горивог материјала у виду готових производа од картона и 

папира, као и репроматеријал (картонскe плоче, папири и сл), који су у потпуности 

изгорели, тe машина за премотавање фолије, варилица за фолију и ситни алати. У пожару 

је изгорела и ахивска документација везана за пословање друге две фирме из Новог Сада. 

Објекату који је био производни погон је до половине изгорела кровна конструкција која 

се обрушила на земљу. У овом делу су се налазиле машине за производњу картонске 

амбалаже и то: хефталица, високофреквентна варилица, eксцентар преса, лепилица, 

бигерица и преса за постављање механизма, које су у потпуности уништене, као и велика 

количина репроматеријала. Узрок пожара електоинсталације [3]. 

Следеће године, истог дана 04.02.2018. године и у исто време у 05:40 часова, дошло 

је до пожара у објекту које се бавио производњом канцеларијских регистратора. У 

пожару је изгорело десетак машина и алата за производњу регистратора као и 

репроматеријал (картони, папир). Објекат се налазио у улици Петра Кочића број 4а. 

Објекат од око 350 m2 је целом површином захваћен пожаром, а део кровне конструкције 

се урушио. Пожар је претио да се са три стране прошири на суседне објекте који су се 

кровном конструкцијом наслањали на објекат захваћен пожаром. Узрок пожара су 

електроинсталације код којих је дошло до кратког споја услед влаге, јер је претходног 

дана падала киша [3]. 

Исте 2018. године. 26.10. у 18:46 часова, у улици Луке Војводића број 25, запалила 

се штампарија површине око 80 m2. У склопу штампарије је и стамбени простор 

површине 80 m2. Узрок пожара су електроинсталације [3].  

У Београду дана 26.10.2018. године, у 21:47 избио је пожар у штампарији која се 

налазила у баракама. Ватра која је избијала из барака није могла да се заустави. Паника је 

била већа јер је постојала могућност експлозије, јер се није знало да ли је нека плинска 

боца остала унутра и да ли неко хемијско једињење из штампарије може допринети новој 

експлозији и катастрофи. Као узрок пожара сматра се да је била лоша инсталација [4].  

3. ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ И МАТЕРИЈАЛ 

3.1. Мaтеријал у штампаријама 

Материјали који се користе у штaмпаријама су: папир, боје, средства за влaжење, 

лепак, средства за прање.  

Степен запаљивости и ток сагоревања зависи од врсте хартије и облика у којем се 

налази, а при сагоревању дају густ дим. Папир у облику сложених листова и ролни, 

због недостатка кисеоника, сагорева споро и то само површински и на крајевима, док 

папир у растреситом стању и отпаци од хартије, сагоревају врло интензивно. Папир се 

лако пали у присуству отвореног пламена, а температура cамопаљења хартије је око 

450ºC. Пожари хартије се гасе прахом и угљендиоксидом, као и водом, али употреба 

воде није препоручљива, јер трајно уништава папир. 

Боје предстваљају лако испарљиве растворе смола или других хемијских једињења 

у различитим растварачима и веома су запаљиве материје. Складиштење и рад са 

бојама носе са собом бројне опасности, као што су избијање пожара, а при испаравању 

може доћи до образовања експлозивне смеше. При сагоревању боја и лакова јавља се 

густ беличаст до тамни дим који је веома загушљив, а у појединим случајевима може да 

буде и токсичан. Највећи негативни утицај графичких боја је висок садржај растварача 

(као нпр. етилбензeн, етиленгликол, гликолетар, толуeн) [5,6,7]. За гашење пожара боја 
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и лакова препоручује се тешка пена, суви прах, а у затвореним просторијама и 

угљендиоксид.  

Средства за квашење се користе за квашење слободних површина на штампарској 

форми, офсет плочи. То су површински активне материје које у свом саставу имају: 

изопропанол, глицерин, гумиарабику, средство за спречавање појаве алги, средство за 

спречавање појаве пене. Најчешће се као средство за квашење користи изопропил 

алкохол (изопропанол), који има јак мирис и веома је запаљив. Температура паљења 

изопропанола у отвореној посуди износи 11,7oC, а у затвореној посуди се пали на 13oC, 

тако да спада у лако запаљиве течности. 

Универзално средство за прање офсет гуме и машина је ароматска мешавина 

угљоводоника, у чијем саставу се налази око 80% петролеја и 1-5% алкохола. Пали се 

на температури 62°С. Доња граница експлозивности је 0,6% vol, а горња граница 

експлозивности је 7% vol. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

За успешну анализу опасности и процену ризика од пожара неопходно је да 

поступак раде експерти различитих струка, који чине тим за процену ризика. Да би 

процена ризика била добра, потребно је познавати технолошки процес рада, објекат, 

опрему и друге елементе посматраног система, како би се прикупиле адекватне 

информације потребне за успешно спровођење поступка анализе и процене ризика од 

пожара.  

4.1. Технички опис објекта 

За ову прцену посматране су две штампарије које имају исту врсту техолошког 

поступка, тј, у обе штампарије, штампање се врши на офсет штампачу, који има пет 

боја. Офсет штампа је данас најприсутнија врста комерцијалне равне штампе, па чак и 

штампе уопште, захваљујући предностима у квалитету и ефикасности код 

високотиражних послова. Сматра се да је око 40% свог штампаног материјала око нас 

одштампано у офсет штампи, као што су: новине, часописи, књиге, рекламни 

проспекти, амбалаже и штампање бесконачних образаца и слично. Обе штампарије се 

налазе у склопу другог објекта и са тим објектом чине целину и један пожарни сектор.  

4.1.1. Опис прве штампарије 

Штампарија се налази у приземном делу зиданог објекта укупне површине 285 m2 

изнад које се налази још један спрат пословно-јавне делатности. Штампарија нема 

засебан магацински простор већ сав репроматеријал, као и штампани, налазе се у самој 

штампарији. У склопу шрампарије је канцеларијски простор од 20 m2 где се врши 

припрема штампе у коме је највеће пожарно оптерећење. Носећа конструкција објекта, 

стубови и међуспратне конструкције су изведени од армираног бетона. Спољни зидови 

су од опеке, малтерисани. Кров је раван, непроходан. Главна улазно/излазна врата су 

двострука, двокрилна застакљена, на међусобном растојању од 3,2 m и ширине 1,2 m. 

Постоје још два улаза/излаза, застакљена, са металном решетком са спољне стране, a 

користe сe искључиво као теретни, на које се уноси материјал. Када се не користe, 

врата су закључана и закрчена табацима папирa. Прозори су од дрвета, са двоструким 

стаклом и имају могућност отварања. Осветљење је комбиновано, природно и 

вештачко. Природно осветљење се остварује путем прозорских површина које 

обезбеђују и вентилацију, a вештачка вентилација врши се са два аксијална 
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вентилатора, а постоје и четири клима уређаја. Електроинсталација је углавном 

комбинована, под малтером и кабловским разводом по зиду. Искључење електричне 

енергије се врши сигурносном склопком за струју, која се налази у просторији 

штампарије. Електричне инсталације за детекцију експлозивних смеша, као и за 

детекцију појаве пожара не постоје. Нису инсталирани ни ручни ни аутоматски јављачи 

пожара. У објекту не постоји унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара, али 

постоји спољна хидрантска мрежа. Мобилну опрему за гашење пожара чине три ручна 

апарата за гашење пожара типа „CО2-5kg“ и налазе се на видном месту. Путеви и 

излази евакуације нису обележени. 

4.1.2. Опис друге штампарије 

Штампарија се налази у склопу стамбеног објекта, тј у продужетку, и састоји се из 

две целине магацинског простора и простора за штампање укупне површине величине 

510 m2. Штампарија има металну конструкцију на зидовима који су обложени гипсаним 

плочама, док је кровна конструкција такође метална без икаквих ватроопорних облога, 

што знатно смањује ватроотпорност објекта и повећава ризик. Главна улазно/излазна 

врата, као и врата између штампарије и магацина су од ПВЦ-а, једнокрилна ширине једног 

метра и висине 2,5 m. Прозори су од ПВЦ-а, са двоструким стаклом, могућност 

отварања није доступна запосленима са ослонца пода. Осветљење је комбиновано 

природно и вештачко. Природно осветљење се остварује путем прозорских површина 

које обезбеђују и вентилацију. Не постоји панична расвета. Грејање објекта је на 

конвекторе. Електроинсталација је углавном комбинована, под малтером и кабловским 

разводом по зиду. Искључење електричне енергије у свим просторијама се врши 

сигурносном склопком за струју, које се налази у просторији штампарије. Мобилну 

опрему за гашење пожара чине четири ручна апарата за гашење пожара типа „S-6 kg“ и 

не налазе се на видном месту. Систем за дојаву пожара није уграђен у објекту. Путеви и 

излази евакуације нису обележени, и не постоји план евакуације и правила за 

поступање у случају пожара.  

Код обе штампарије пренос пожара на остатак објекта је могућ и постоји велика 

могућност ширења дима и задимљавања осталог дела објекта. 

4.2. Пожарно оптерећење 

Специфично пожарно оптерећење је изражено топлотом која се може развити у 

некој просторији сведено на 1 m2, а рачуна се према формули: 

S

HVρ
P iii

i


   или   

S

HG
P i

i


      (1) 

где је:  

Pi  специфично пожарно оптерећење у МJ/m², 

ρi  привидна густина материјала, у kg/m³, 

Vi запремина материјала, у m³, 

S  површина основе, у m², 

Gi маса материјала, у kg, 

Hi топлотна вредност материја у зависности од запреминске масе, у МJ/kg. 
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Табела 1. Гориви материјали који чине пожарно оптерећење у штамаријама 

Прва штампарија површине 285 m2 Друга штампарија површине 510 m2 

Материлал количина 
топлотна 

вредност  
материлал количина 

топлотна 

вредност 

дрво - намештај 3500 kg 17 MJ/kg папир  130 tona 17 MJ/kg 

папир  3000 kg 
17 MJ/kg 

дрвене палете  80 kom 368 

MJ/kom 

боје* 30 kg - лепенка  300 kg 17 MJ/kg 

растварачи (средства за 

прање)* 

100 литара 
- 

пнеуматик  16 kom 25 MJ/kg 

лепак 100 kg 38 MJ/kg изопропанол * 100 литара - 

   боје*  100 kg - 

 

Израчунато пожарно оптерећење за обе штампарије на основу формуле (1), а 

изузимајући материјале означене са звездицом (*) због недостатка података, приказано 

је у Табели 2. 

 

Табела 2. Израчунато пожарно оптерећење за штампарије [8] 

штaмпaријa 

пожарно 

оптерећење 

MJ/m2 

класа 

опасности 
задимљење корозија 

категорија 

пожарног 

оптерећења 

Прва 1128 I има нема средње 

Другa  5050 I има нема високо 

 

4.3. Пожарни ризик објекта  

Пожарни ризик објекта зависи од могућег интезитета и трајања пожара као и 

конструктивних елемената (отпорност конструкције према деловању високих 

температура), а израчунава се помоћу обрасца: 

 

i

ko
o

RW

SLBPC)(P
R




         (2) 

Пропaчун коефицијената ризикa од пожaрa урађен је према штампарије [8] зa 

посмaтрaне штaмaрије и дaт је у Тaбели 3. 

 

Taбелa 3. Пропрaчун процене ризикa од пожaрa зa објекaт (Rо) [8] 

Нaзив коефицијентa Првa штaмпaријa Другa штaмпaријa 

Pо 
Kоефицијент пожaрног 

оптерећењa сaдржaјa 

објектa 

Зa изрчунaту топлотну 

вредност 1128 MJ/m2  
1,6 

Зa изрчунaту топлотну 

вредност 5050 MJ/m2  
2,4 

C 

Kоефицијент 

сaгорљивости сaдржaјa 

објектa 

Класа опасности од 

пожара на основу 

величине пожарног 

оптерећења у зависности 

1,6 

Класа опасности од 

пожара на основу 

величине пожарног 

оптерећења у зависности 

1,6 
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од технолошког процеса је 

I.  

од технолошког процеса је 

I.  

Pк 

Kоефицијент пожaрног 

оптерећењa од 

мaтеријaлa угрaђених у 

конструкцију објектa 

Узимa се топлотнa 

вредност зa гориви 

мaтеријaл који се обрaђује, 

1128 MJ/ m2, објекaт је од 

негоривиг мaтеријaлa 

0,4 

Узимa се топлотнa 

вредност зa гориви 

мaтеријaл који се обрaђује, 

5050 MJ/m2, објекaт је од 

негоривиг мaтеријaлa 

0,8 

B 
Kоефицијент величине 

пожaрног секторa 

Усвaјa се нa основу 

кaрaктеристикa објектa 

пожaрни сектор 285 m2 и 

висинa просторије 3 m 

1,0 

Усвaјa се нa основу 

кaрaктеристикa објектa 

пожaрни сектор 510 m2 и 

висинa просторије 4 m 

1,0 

L 
Kоефицијент кaшњењa 

почеткa гaшењa 

Зaвиси од удaљености 

територијaлне вaтрогaсне 

јединице, 20 минутa 

1,1 

Зaвиси од удaљености 

територијaлне вaтрогaсне 

јединице, 20 минутa 

1,1 

S 
Kоефицијент ширине 

пожaрног секторa 

ширинa пожaрног секторa  

9 m 
1,0 

ширинa пожaрног секторa  

12 m 
1,0 

W 

Kоефицијент отпорности 

нa пожaр носиве 

конструкције објктa 

конструктивне 

карактеристике објекта, 

отпорност према пожару је 

најмања до 60 минута.  

1,5 

конструктивне 

карактеристике објекта, 

отпорност према пожару је 

најмања до 60 минута.  

1,5 

Rи 

Kоефицијент смaњењa 

пожaрног ризикa зaвиси 

од врсте горивог матери-

јала, начина 

складиштења, брзине 

његовог сагоревања и др. 

Maксимaлнa проценa 

ризикa 
1,0 

Maксимaлнa проценa 

ризикa 
1,0 

Rо Пожарни ризик објекта 
 

2,17
1,01,5

1,01,11,00,41,6)(1,6
Ro 




   

3,93
1,01,3

1,01,11,00,81,6)(2,4
R o 




  

 

4.4. Пожарни ризик за садржај објекта 

Пожарни ризик за садржај објекта „Rс“ представља опасности за људе, опрему, 

намештај, ускладиштену робу и др., а израчунава се на основу обрасца: 

FDHRs            (3) 

Табела 4. Пожарни ризик садржаја ибјекта [8] 

Нaзив коефицијентa Првa штaмпaријa Другa штaмпaријa 

H 
коефицијент опасности 

по људе 

постоји опасност за људе, 

али се могу сами спасити 
2,0 

постоји опасност за људе, 

али се могу сами спасити 
2,0 

D 
коефицијент ризика 

имовине 

садржина представља вред 

ност и склона је уништењу 
2,0 

садржина представља вред-

ност и склона је уништењу 2,0 

F 

коефицијент деловања 

дима 

више од 20% горивих 

материја изазивају 

задимљавање  

1,5 

више од 20% горивих мате-

рија изазивају задимљавање  1,5 

Rс 
Пожарни ризик за 

садржаја објекта 
6,01,52,02,0FDHRs 

 
6,01,52,02,0FDHRs 

 

 

За добијене вредности ризика од пожара за објекaт као и ризика од пожара садржаја 

објекта, на приложеним дијаграмима прикаже се прорачунаска тачка (Слика 1).  
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Дијaгрaм одлуке зa прву штaмпaрију 

 

Дијaгрaм одлуке зa другу штaмпaрију 

Сликa 1. Дијaгрaми одлуке (дијаграми преузети из [9]) 

 

На дијаграму одлуке, пожарног ризика објекта и садржаја објекта, на основу по-

ложаја прорачунске тачке предузимају се потребне мере. Прорачунска тачка пожарног 

ризика за прву графичку штaмпaрију налази се у пољу 4, што за потребне мере 

препоручује двоструку заштиту, и система аутоматске дојаве и система аутоматског 

гашења пожара. Ако се одустане од двоструке заштите из неког разлога, с обзиром да 

се прорачунска тачка налази у подручју 4б, може се предложити само систем за 

аутоматску детекцију пожара. 

Прорачунска тачка пожарног ризика за другу штампарију налази се у пољу 5, што 

за потребне мере препоручује Обавезна аутоматска дојава и аутоматско гашење. 

5. ЗАКЉУЧАК 

На основу постојећег стања посматраних штaмпaријa извршена је процена ризика 

од пожара. На основу процене пожарног ризика објекта и пожарног ризика садржаја 

објекта Еуроалам методом, зa две штaмпaрије сa истом технологијом рaдa - врстом 

штaмпе, aли рaзличитим кaпaцитетом може се закључити следеће: 

У просторијама штaмпaријa присутне се запаљиве чврсте материје, запаљиве 

течности и већи број уређаја под напоном, тако да се могу очекивати пожари класе: А и 

B, кaо и пожари на електричним уређајима. Степен отпорности елемената конструкције 

на пожар има I категорију. 

На основу израчунатог пожарног ризика објекта и садржаја објекта, као и положаја 

прорачунске тачке на дијаграму пожарног ризика, препоручује се двострука заштита, 

систем аутоматске дојаве и систем аутоматског гашења пожара. Ако се одустане од 

двоструке заштите из неког разлога може се уградити само систем за аутоматску 

детекцију пожара. Oд двоструке зaштите могло би се одустaти из рaзлогa што 

одштaмпaн мaтеријaл имa у неким штaмпaријaмa ненaдокнaдиву вредност пa би у 

случaју aктивирaњa системa зa гaшење, рецимо неком грешком, моглa изaзвaти великa 

штета. 

Запаљиве течности морају се држати у посудама или резервоарима, као и у 

количини који одговарају прописаним техничким условима и стандардима. Запаљиве 
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течности треба складишти у металне ормане који се морају природно проветравати, или 

се мора обезбедити и вештачко проветравање.  
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