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МЕНАЏМЕТ РИЗИКОМ ПУТЕМ ПРЕВЕНТИВНОГ И 

РЕАКТИВНОГ ДЕЛОВАЊА АУТОМАТСКИХ СИСТЕМА ЗА 

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 
Драгана Милосављев1, Боривој Новаковић 2, Мила Кавалић3, Сања Станисављев4 

Резиме: Пожар је један од основних ризика који се јављају у животу људи. Представља процес 

некoнотролисаног сагоревања материја, које угрожавају живот и здравље људи, материјалних добара и 

животне средине. Као основни начин управљања пожарним ризиком наводи се превентивна заштита, 

коришћењем система за детекцију, дојаву и гашење пожара и реактивна заштита, која омогућава 

неометан излазак на терен ватрогасних јединица. 

Кључне речи: менаџмент ризиком, пожар, аутоматски системи за гашење 

RISK MANAGEMENT BY PREVENTIVE AND REACTIVE 

OPERATION OF AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS 

Abstract: Fire is one of the basic risks that occur in people's lives. It represents the process of uncontrolled 

combustion of substances that endanger the life and health of people, material goods and the environment. The 

basic way of managing fire risk is preventive protection, using the system for detection, reporting and 

extinguishing of fire and reactive protection, which allows unobstructed access to the terrain of fire units. 

Key words: risk manadement, fire, automatic extinguishing systems 

1. УВОД  

Ризик је вишедимензионалан и комплексан појам, који је свакодневни део живота 

свих људи и привредних субјеката. Свакако се може рећи да су пожари један од 

најчешће остварљивих ризика. Човек се одувек трудио да искористи све позитивне 

стране ватре и из тог разлога је морао научити управљати пожарним ризиком. У 

почетку је борба против пожара била спонтана, али је временом схваћено да је том 

послу потребно приступити на организован начин и са одговарајућом опремом. 

Један од основних начина менаџмента пожарним ризиком јављају нам се 

превентивна и реактивна заштита од пожара. Све већим напретком технологије, 

напредује и сама заштита од пожара. Аутоматски системи за заштиту од пожара 

омогућавају рану детекцију, дојаву и гашење пожара. 

У свету се, у данашње време граде велики и скупи објекти у којима живи, ради или 

привремено борави велики број људи и из тог разлога ти објекти захтевају посебне 

мере безбедности. Са величином и ценом објекта, као и са бројем људи, расте и 

опасност од несрећних случајева, као и опасност од повећаног броја жртава и повећања 

материјалне штете, те се све више улаже у развој што ефикаснијих система за заштиту 

од пожара. 
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2. РИЗИК И МЕНАЏМЕНТ РИЗИКОМ  

Ризик се дефинише као комбинација догађаја и његових последица. Ризик се 

најчешће испољава у виду штета које настају и које могу бити (Лабан, ет ал., 2017.): 

 Минорне (незнатне, готово да се и не осећају и не остављају последице), 

 Мале (штете које су око 1/10 вредности предузећа), 

 Критичне (ситуација у којој је преузеће доживело тоталну штету) и 

 Катастрофалне (предузеће је уништено и избачено са тржишта). 

Из разлога што остварењем ризика може доћи до како великих материјалних 

губитака, уништења животне средине, тако и губитка људских живота, веома је битно 

правилно управљање ризицима. 

Менаџмент ризиком потиче из Сједињених америчких држава, 50тих година 20ог 

века и он се заснивао на финансијској заштити путем осигурања. Менаџмент ризиком 

подразумева управљање којим се ствара одговарајући баланс између стварања 

могућности за добит и минимизирања губитака. Сам менаџмент ризиком се заснива на 

искуству и праћењу индустријског тренда, нарочито у данашњем савременом 

пословању (Малбашић & Јанковић, 2006.).  

Развој стратегије менаџмента ризиком, која организацијама помаже да што 

ефикасније идентификују и смање ризик и помогну у остваривању циљева организације 

потпомогнут је стандардом ИСО 31000. 

Стандард ИСО 31000 је међународни стандард за управљање ризицима који 

обезбеђује свеобухватне смернице и принципе у идентификацији, анализи и процени 

ризика (https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html). 

Процес управљања ризиком (Слика 1), према стандарду ИСО 31000 обухвата 

(http://project-management-srbija.com/iso-31000-upravljanje-rizicima ): 

 Комуницирање и консултовање (кроз цео процес управљања ризиком и са свим 

заинтересованим странама); 

 Утврђивање контекста (елемената модела који дефинишу основне параметре 

управљања ризиком); 

 Идентификовање ризика (где, како, зашто би се неки догађаји могли умањити и 

спречити да не би изазвали губитке); 

 Анализу ризика (одређивање вероватоћа, последица и нивоа ризика); 

 Оцена ризика (разматрање равнотеже између између потенцијалних користи и 

негативних деловања); 

 Третирање ризика (израда и примена стратегија за смањење ризика и повећање 

користи) и 

 Прећење и испитивање (праћење ефикасности свих корака управљања ризиком). 

https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
http://project-management-srbija.com/iso-31000-upravljanje-rizcima
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Слика 1. Процес управљања ризиком (Стоиљковић, 2015.) 

3. ПОЖАРНИ РИЗИК 

Пожар је процес неонтролисаног сагоревања материја, којим се угрожавају 

здравље, безбедност и живот људи, загађење животне средине и уништење 

материјалних добара. Праћен је ослобађањем топлоте и продуката сагоревања, који 

могу имати токсичне особине, а дим који настаје при саоревању отежава оријентацију и 

кретање људи. 

Пожарни ризик чине ризик уништења самог објекта, као и ризик уништења 

садржаја који се у објекту налази. На основу величне пожарног ризика одређује се 

оравданост инсталирања система за дојаву пожара или система за гашење пожара 

(Благојевић, 2015.). Процена пожарних ризика је процена ризика по људске животе и 

имовину у условима нежељеног пожара. 

Начин израчнавања пожарног ризика методом Еуроаларм: 

         (1) 

где су: 

Ro – пожарни ризик за објекат, 

Po – коефицијент пожарног оптерећења садржаја објекта, 

C – коефицијент сагорљивости садржаја објекта, 

Pk – коефицијент пожарног оптерећења од материјала који су уграђени у 

конструкцију, 

B – коефицијент величине и положаја пожарног сектора, 

L – коефицијент времена кашњења почетка гашења, 

S – коефицијент ширине пожарног сектора, 

W – коефицијент отпорности на пожар конструкције објекта и 

Ri – коефцијент смањења пожарног ризика. 
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Квалитетна процена ризика од пожара је процена која подразумева нумеричку 

квантификацују и вероватноћу настанка хазарда од пожара или пожарног сценариа, као 

и саме последице хазарда од пожара или пожарног сценариа (Лабан ет. ал, 2017.). Што 

је процена ризика која је извршена прецизнија, то ће се и уколико дође до остварења 

ризичног догађаја штета свести на мањи ниво. 

4. ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНТИВНОГ И РЕАКТИВНОГ ДЕЛОВАЊА АУТОМАТСКИХ 

СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

Према Закону о заштити од пожара, Члан 2, систем заштите од пожара обухвата 

скуп активности и мера, које подразумевају планирање, финансирање, организовање, 

спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара. У мере заштите од пожара 

укључене су активности за спречавање избијања и ширења пожара, откривања и 

гашење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и 

отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица 

проузрокованих пожаром(https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html). 

Како би се спречило да до пожара дође или уколико дође до пожара да се његове 

последице сведу на минимум, важно је да се правилно испланирају и спроведу 

превентивне мере заштите од пожара. 

Као једна од најзначајнијих мера превентивног деловања заштите од пожара наводи 

се коришћење ниско запаљивих материјала при пројектовању и изградњи објеката. 

Такође битно је нагласти да се у објектима јавне намене (школе, здравствене установе, 

позоришта, биоскопи, робне куће и сл.) и високим стамбеним објектима, обавезна 

уградња уређаја који омогућавају рану детекцију и јављање пожара. Уколико се у 

објектима одвијају технолошки процеси који подразумевају производњу, прераду и 

склaдиштење запањивих материја, поред уређаја за детекцију и јављање пожара, 

потребно је уградити и стабилне системе за гашење пожара (Богнер, Секуловић & 

Пејовић, 2012.). 

Време детекције пожара и почетак његовог гашења је од кључне важности код 

спречавања настанка материјалне штете и губитка живота људи. Пожари који се брзо 

примете и код којих се одмах открије место настанка, могу се брзо локализовати. 

Аутоматски системи за детекцију, дојаву и гашење пожара, који су стручно 

пројектовани, у данашње време откривају, пријављују и гасе пожаре веома поуздано. 

Сваки систем за детекцију, дојаву и гашење пожара се састоји од следећих 

елемената(https://almaks.rs/wp-content/uploads/stabilni_sistemi_-

_stabilne_instalacije_za_dojavu_pozara.pdf ): 

 централе за аутоматску дојаву пожара – добија податке од прикључених јављача 

и укључује светлосну и звучну сигнализацију и преноси податке систему за 

гашење пожара; 

 јављачи пожара – могу бити ручни и аутоматски. Када је реч аутоматским, они се 

деле на оне који реагују на топлоту, дим, гас или пламен; 

 уређаја за сигнализацију – елементи за узбуњивање, могу бити светлосни, звучни 

или комбинација истих; 

 уређаја за управљање извршним функцијама – спуштање лифтова у приземље, 

укључивање система за одимљавање; 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html
https://almaks.rs/wp-content/uploads/stabilni_sistemi_-_stabilne_instalacije_za_dojavu_pozara.pdf
https://almaks.rs/wp-content/uploads/stabilni_sistemi_-_stabilne_instalacije_za_dojavu_pozara.pdf
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 система за гашење пожара (спринклера) – могу бити аутоматски (при дојави 

пожара почињу да распршују воду) или полуаутоматски (активацију започиње 

човек). 

Уколико се не успе спречити настанак пожара, од кључног значаја је реактивно 

деловање, оно подразумева (Сл. гласник РС, бр. 21/2012): 

 обезбеђену функционалну интеграцију свих служби, 

 побољшану сарадњу, координацију и расположивост информација и 

 унапређену брзину и ефикасност реаговања. 

Обезбеђивање услова за ефикасно управљање кризном ситуацијом изазваном 

пожаром представља приоритет и из тог разлога ће активности менаџмента ризиком 

бити усмерена на унапређење ефикасности располагања информацијама од значаја за 

рано откривање пожара, евакуацију људи и имовине, брзину доласка ватрогасно-

спасилачких јединица и смањењу трајања интервенције. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Урбанизација градова, развој инфраструктуре и индустрије, као и развој 

технологије поред свега позитивног што носе, довели су и до повећања ризика од 

настанка пожара. С обзиром да пожари осим што могу изазвати материјалне губитке, 

загађење животне средине, могу довести и до људских жртава, од кључног значаја је 

заштита од пожара. Она подразумева мере које спречавају избијање пожара, његово 

ширење, откривање и гашење пожара, спашавање живота људи и имовине. Развојем и 

напретком технологије развијени су и аутоматски системи за детекцију, дојаву и 

гашење пожара, који поред превентивне заштите омогућавају и брз и несметан излазак 

ватрогасних јединица на терен, као реактивну меру заштите. 
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