
15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

364 

 

 

ПРИМЕР ПРОРАЧУНА И ПРАКТИЧНЕ ПРОВЕРЕ ВРЕМЕНА 

ЕВАКУАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
Саша Спаић1 Немања Марић 2 

Резиме: Законом о заштити од пожара субјектима заштите од пожара прописана је обавеза доношења 

одговарајуће документације. Садржај ове документације, поред осталог, увек чини и прорачун 

евакуације. У раду је приказан пример прорачуна евакуације, као и практична провера времена 

евакуације извођењем вежбе евакуације и мерењем потребног времена, у изабраном објекту јавне 

намене. 

Кључне речи: време евакуације, објекат јавне намене 

AN EXAMPLE OF CALCULATION AND PRACTICAL CHECK OF 

EVACUATION TIME OF A PUBLIC PURPOSE BUILDING  

Abstract: Тhe Law on Fire Protection stipulates the obligation for the fire protection entities to submit 

appropriate documentation. The content of this documentation, among other things, always includes the 

evacuation calculation. The paper presents an example of an evacuation calculation, as well as a practical check 

of the evacuation time by performing an evacuation exercise and measuring the required time in a selected public 

purpose facility. 

Key words: evacuation time, public purpose facility 

1. УВОД  

Систем заштите од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, 

финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, 

за спречавање избијања и ширења пожара, откривање 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. Субјекти 

заштите од пожара су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица 

локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна и физичка лица. Министарство 

унутрашњих послова врши категоризацију објеката, делатности и земљишта према 

угрожености од пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; 

врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте 

материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта и врсте 

биљног покривача. Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће 

категорије [1]: са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености 

од пожара; са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености 

од пожара; са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од 

пожара. 

Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара обавезни су да донесу 

План заштите од пожара, који поред осталог садржи прорачун максималног броја људи 

који се могу безбедно евакуисати из објекта [1,2]. Привредно друштво односно друго 

правно или физичко лице, које је власник односно корисник пословних, индустријских 

и објеката јавне намене и слободностојећих гаража, а који нису у обавези да имају План 
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заштите од пожара, као и објеката у трећој категорији угрожености од пожара, и 

стамбене зграде, доносе Правила заштите од пожара која поред осталог обухватају 

прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта. Главни 

пројекат заштите од пожара је саставни део техничке документације за изградњу, 

доградњу и реконструкцију објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и 

уређајима, а он поред осталог садржи прорачун времена потребног за евакуацију људи 

[1]. Из наведеног је довољно видљива улога евакуације у систему заштите од пожара. 

Омогућавање безбедне евакуације најважнији је циљ у спасавању људи из пожара. 

Најпре, потребно је упозорити људе на ватру, обезбедити одговарајуће путеве за 

евакуацију и направити их безбедним од ватре и дима, тако да људи не могу бити 

повређени док се евакуишу тим путевима до сигурног места [3]. Задатак постаје све 

тежи са повећањем величине зграде и броја присутних људи. Што је зграда која се 

евакуише већа, веће су и последице очекиваног инцидента приликом масовне 

евакуације, што показује низ евакуацијских катастрофа широм света. Катастрофе са 

мноштвом људи нису новост, јер потреба за дизајном евакуације у великим зградама, и 

инфраструктури која би могла да прими велики број људи, била је позната још од 

времена антике. Као пример, Колосеум у Риму - који може да прими до 73.000 људи - 

дизајниран је са 60 улаза, чиме је омогућена евакуација у приближно 5 минута. Такву 

врсту ефикасности евакуације тешко би било постићи на савременим стадионима због 

смањеног броја излаза [4]. 

2. ПРАВНИ ОСНОВ  

До септембра 2016. године, у Републици Србији, на снази је била техничка 

препорука TP 21 [5], у којој је дат начин прорачуна времена евакуације. Будући да се 

ради о препоруци, примена није била обавезујућа. У априлу 2019. године усвојен је 

Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних 

објеката и објеката јавне намене [6], који садржи начин израчунавања времена 

евакуације. Начин израчунавања времена евакуације у препоруци [5], је практично исти 

као у правилнику [6], али се разликују дозвољена времена трајања појединих фаза 

евакуације, чиме се хтело постићи усаглашавање правилника [6] са реално остваривим 

временима евакуације. Примена правилника [6], за разлику од препоруке [5], је правно 

обавезујућа, што је суштинска промена у овој области. 

3. ПОЈМОВИ И ЗАХТЕВИ 

Објекат јавне намене (јавни објекат) јесте објекат који има више од 80% корисне 

површине намењене за окупљање и боравак људи (угоститељски објекти за смештај – 

изузев кампа, куће и стана за одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски објекти за 

исхрану и пиће – изузев киоска и сличних објеката, образовни, здравствени, културни, 

спортски, религиозни и слични објекти, аутобуски, железнички, авио-терминали, 

путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије стамбене и/или пословне 

намене. 

Евакуација је удаљавање лица од полазног до безбедног места у случају опасности. 

Полазно место (ПМ), је место на коме се може затећи лице у тренутку сазнања да је 

дошло до таквог развоја пожара да је потребна евакуација. Безбедно место (БМ), је 

место ван објекта удаљено од излаза из објекта, на коме се не могу очекивати штетни 

ефекти пожара (пламен, дим, пад оштећених делова објекта и сл.), или посебно место у 

објекту изграђено у складу са прописом којим је уређена област безбедне евакуације 
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лица. Први излаз (ПИ), је излаз из просторије или групе просторија за боравак ка 

ходнику. То је обично излаз из стана, хотелског апартмана или сличне групе 

просторија, учионице, канцеларије и сл. Етажни излаз (ЕИ), чине врата на излазу из 

ходника отпорна према пожару или врата отпорна према пожару постављена на улазу у 

степениште или у хол. Крајњи излаз (КИ), је излаз из објекта намењен за евакуацију. 

Брзина евакуације (ve), је пројектна вредност брзине кретања лица кроз евакуациони 

пут. Време евакуације је време припреме за евакуацију и време кретања од полазног 

места до безбедног места. 

Дужина пута евакуације од полазног места до првог излаза код просторија које 

имају један први излаз не може бити већа од 20 m. Дужина пута евакуације од полазног 

места до првог излаза код просторија које имају више првих излаза не може бити већа 

од 45 m. Дужина пута евакуације од првог до етажног излаза не може бити већа од 30 m 

у надземним, а 25 m у подземним етажама. За објекте који немају етажни излаз дужина 

пута евакуације од првог излаза до степеништа износи највише 20 m. Минимална 

ширина светлог отвора врата станова, канцеларија и сл. у којима борави до десет лица 

износи 0,90 m. Минимална ширина светлог отвора врата просторија у којима борави 

више од десет лица, а мање од педесет лица, износи 1 m. Висина врата на свим 

евакуационим путевима је најмање 2 m, а у јавним објектима најмање 2,10 m. 

Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице које ће се евакуисати 

сазна да је настао пожар који би могао да угрози живот па до тренутка напуштања 

просторије боравка (време у коме лица оцењују оправданост евакуације, траже своје 

чланове породице, кућне љубимце, вредне ствари и сл. које намеравају да поведу 

односно понесу). За потребе пројектовања усваја се: 1) за стамбене објекте најмање 10 

min; 2) за пословне објекте најмање 5 min; 3) за јавне објекте најмање 3 min (осим за 

стадионе и спортске хале, за које износи 2 min). 

Брзина кретања при евакуацији се смањује услед груписања лица пред сужењем 

или скретањем евакуационог пута (вратима и сл.), наиласку на степениште, ескалатор, 

травелатор, кретањем по степеништу, рампи и сл. Пројектна брзина неометаног 

кретања лица на равном поду је vo = 1,5 m/s. Пројектна брзина ометаног кретања ve 

[m/s], је производ брзине неометаног кретања vo и фактора успоравања u: 

ve = u · vo    (1) 

при чему је: 

1) u = 0,8 за кретање низ степениште; 

2) u = 0,6 – 0,05 d за кретање уз степениште; 

3) u = 0,9 за кретање низ рампу; 

4) u = 0,7 – 0,05 d за кретање уз рампу; 

где је d број фиктивних етажа од по 3 m. 

При наиласку на сужење евакуационог пута пројектно време задржавања је 3 s за 

сваких 10 лица која користе тај евакуациони пут уколико: 

1) 10 до 40 лица наилази на сужење пута или врата чији је отвор мањи од 1,00 m; 

2) 40 до 200 лица наилази на сужење пута или врата чији је отвор мањи од 1,60 m. 
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За свако скретање под углом већим од 30° а мањим од 60° и наилазак на 

степениште или рампу, потребно је 2 s на сваких 10 лица која користе тај евакуациони 

пут. 

За свако скретање под углом већим од 60° и наилазак на ескалатор у покрету 

потребно је додатних 5 s на сваких 10 лица која користе тај евакуациони пут. 

Етапе евакуације су следеће: 

I етапа – од ПМ до ПИ (ПИ je КИ за просторије са директним изласком напоље); 

II етапа – од ПИ до ЕИ (ЕИ je обично КИ за приземне објекте); 

III етапа – од ЕИ до КИ; 

IV етапа – од КИ до безбедног места. 

Кретање особе у I етапи евакуације треба да се заврши за 30 s у свим стамбеним, 

пословним и јавним објектима, осим у случајевима где се седи у столицама у дужим 

редовима и неким специфичним просторијама (биоскопи, позоришта, амфитеатри, 

спортске и друге сцене). 

Кретање особе у II етапи треба да се заврши за мање од 1 min. 

Кретање особе у III етапи треба да се заврши за мање од 6 min за објекте висине до 

22 m, односно 10 min за више објекте. 

За објекте који немају етажни излаз II етапа евакуације подразумева кретање лица 

од ПИ до КИ и тада кретање лица у II етапи мора да се заврши за мање од 5 min. 

4. ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ 

Објекат је спратности П+3, висина пода последње етаже у односу на околни терен 

не прелази 30 m, тако да објекат не припада групи високих објеката. Врши се 

евакуација са другог спрата средње школе смештене у овом објекту [7]. 

Практична вежба евакуације спроведена је из учионице број 4. Укупно 23 ученика 

се евакуисало из просторије ка споредном излазу. Учионица број 4 има два излаза, кроз 

која су се ученици кретали напоље. Измерено време евакуације је износило 100,30 s. По 

прорачуну добијено време потребно за евакуацију износи 155,99 s. Време припреме за 

евакуацију, од 180 s за јавне објекте, није узимано у обзир приликом израчунавања, 

пошто су ученици већ били припремљени за евакуацију, из разлога њихове 

безбедности. 

Прва фаза евакуације. Шематски приказ учионице дат је на Слици 1. Кретање лица 

током евакуације је ометано због столова и столица у учионици. У просторији постоји 

двоје врата кроз која се ученици евакуишу, узимајући у обзир ту околност у прорачуну 

је претпостављено да ће половина ученика ићи на једна, а друга половина на друга 

врата. За оба случаја постоји по једно скретања од 90°. Према томе прорачун за прву 

фазу евакуације је (фактор броја особа је 1): 

 

l   = 3 m + 4,5 m   l   = 1 m + 5 m 

l   = 7,5 m    l   = 6 m 
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1 = 10 s     tII

1 = 9 s 

 

 

 

Слика 1 – Шематски приказ учионице број 4 [7] 

 

Друга фаза евакуације врши се од излаза учионице па до споредног излаза, Слика 2. 

При кретању до споредног излаза постоје четири скретања од 90° и два сужења мања од 

1 m. Укупна дужина пута без ометања је 22,7 m, а са ометањем низ 40 степеника још 

13,4 m и ометањем уз 5 степеника дужине 1,67 m. 

Рачунање дужине степеника (на основу Питагорине теореме): 

a2 = h2 + g2           (2) 

g = 30 cm = 0,30 m    a= 
22 0,30+0,15  

h = 15 cm = 0,15 m    a = 0,335 m 

Пут са ометањем (низ 40 степеника):  Пут са ометањем (уз 5 степеника): 

hd = 0,335 m  40 = 13,4 m   hg = 0,335 m  5 = 1,67 m 

Рачунање фактора успоравања уз степенице: 

u = 0,6 - 0,05 · d          (3) 

u = 0,6 - (0,05   1) = 0,55 

Израчунавање укупне дужине пута без ометања у другој фази евакуације: 

l   = 1,5 + 5,8 + 2,5 + 0,90 + 4 + 1 + 0,50 + 2 + 0,50 + 4  1 (плато степеница) = 22,7 m 

Израчунавање времена кретања друге фазе евакуације (фактор броја особа је 2): 

t2 = 
55,01,5m/s

m67,1

8,01,5m/s

m4,13
)22(4)32(2)52(4

1,5m/s

m7,22





 sss

 

t2 = 15,13 + 40 + 12 + 16 + 11,17 + 2,02 = 96,32 s 
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Трећа фаза евакуације подразумева кретање од крајњег излаза објекта ка простору 

који је означен као безбедан простор, а тај простор мора бити удаљен најмање 5 m од 

објекта [5]. У овом случају безбедан простор је удаљен 46 m од крајњег излаза. При 

кретању до безбеданог простора постоје два скретања од 90°. 

Израчунавање укупне дужине равног пута у трећој фази евакуације: 

l   = 15 + 26 + 5 = 46 m 

Израчунавање времена кретања треће фазе евакуације (фактор броја особа је 2): 

t3 = )52(2
1,5m/s

m46
s

 

t3 = 30,67 + 20 = 50,67 s 

Израчунавање укупног времена кретања од ПМ до БМ добија се сабирањем 

времена све три фазе евакуације. Због узимања у обзир тежег сценарија укупно време 

кретања се рачуна са даљим излазом из прве фазе евакуације, то јест време t1 = 9 s. 

Рачунање укупног времена кретања: 

tk = t1 + t2 + t3           (4) 

tk = 9 s + 96,32 s + 50,67 s = 155,99 s 

Време евакуације (te), како је већ речено, је збир времена припреме за евакуацију 

(tpe) и времена кретања од полазног места до безбедног места (tk), али у овом случају 

није израчунавано јер су ученици, из безбедносних разлога, били припремљени за 

вежбу евакуације. 

tе = tpe + tk           (5) 

Према правилнику [6], дозвољено време кретања по етапама износи 30 s + 300 s = 

330 s, за објекте који немају етажни излаз. Овај правилник не прописује минимум 

времена за кретање од КИ до БМ, због тога ће се поређење вршити на основу прве две 

фазе евакуације. Збир времена прве две фазе евакуације добијен рачунским путем 

износи 9 s + 96,32 s = 105,32 s. У току практичне вежбе измерено време евакуације је 

износило 100,30 s (укључујући и трећу фазу евакуације). Да би се бројном вредношћу 

приближило рачунско и експериментално време евакуације, приликом прорачуна је на 

сваком равном делу степеништа (подесту) узимано у обзир само једно скретање под 

углом већим од 30°, а мањим од 60° (укупно 4, уместо могућих 8). Дакле, времена 

кретања при евакуацији добијена на основу рачунице и практичне вежбе су задовољила 

захтеве правилника [6], што је добро, али у реалним околностима практично време 

евакуације би због почетне инерције, накнадне панике и отежавајаућих околности 

током евакуације вероватно било веће од рачунског и експерименталног, па је добро да 

прорачунска и експериментална времена увек буду знатно мања од правилником 

дозвољеног времена [6], као што је у приказаном примеру.  

Приликом евакуације људи у реалним условима пожара у згради, постоје вредности 

пожарних параметара за које се верује да представљају границу између критичних и 

некритичних услова за присутне људе који се евакуишу: видљивост (> 3 m, за мале 

просторије површине до 150 m2), интензитет топлотног зрачења (≤ 10 kW/m2), 

температура ваздуха засићеног воденом паром који људи могу удисати без опасности 

од унутрашњих опекотина (≤ 60°C), висина ваздушног стуба у просторији који није 
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загађен димом (1,6 m + 0,1×висина просторије), садржај кисеоника у просторији (≥ 

16%), низак садржај токсичних производа сагоревања у просторији (CO, CO2, NO, NO2, 

SO2, HCN, HX, акролеин) [8]. 

 

 

 

 

Слика 2 – Шематски приказ друге фазе евакуације [7] 

 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

371 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Доношењем правилника [6], законодавац прописује начин прорачуна времена 

евакуације. За разлику од техничке препоруке [5], примена правилника [6], је обавезна. 

Након извесног времена, примена правилника [6], би на терену требала као иход да има 

побољшање стања заштите од пожара. Приказани прорачун је један корак ка том циљу. 
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