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Резиме: Управљање ризицима и благовремено препознавање опасности су велики 

изазов и неминовност у савременом свету како би се спречио настанак катастрофалних 

догађаја и пожара. Убрзани техничко-технолошки развој, нагле климатске промене, а 

нарочито непажња и нехат људи могу да проузрокују опасности, предвидиве и 

непредвидиве, које могу да доведу до катастрофалних догађаја, пожара и експлозија. 

Последице тих догађаја су директне материјалне штете и губици људских живота, као и 

индиректне штете које доводе до угрожавања здравља људи и животне средине. 

Kатастрофални догађаји нису усамљени случајеви, они се понављају, а врло ретко се 

изводе закључци и науче лекције из њих. Катастрофалан догађај праћен огромном 

експлозијом, који је обележио 2020. годину и проузроковао огромне материјалне и 

нематеријалне штете савременом друштву, је свакако експлозија у Бејруту. Експлозија 

изазвана амонијум-нитратом није случај који се први пут десио у свету и он се може 

повезати са озбиљним индустријским несрећама у прошлости. У раду ће бити разматрани 

узроци настанка и последице експлозије, као и приказ догађаја који су се десили у 

претходном периоду под истим или сличним околностима. 

Кључне речи: катастрофални догађај, пожар, експлозија Бејрут ризици, амонијум-нитрат 

CONSEQUENCES OF CATASTROPHIC EVENTS CAUSED BY 

EXPLOSIONS OF AMMONIUM NITRATE 
 

Risk management and timely recognition of potential hazards represent a great challenge and 

inevitability in the modern world in order to prevent the occurrence of catastrophic events and 

fires. Accelerated technical and technological development, sudden climate changes, and 

especially carelessness and negligence of people can cause dangers, predictable and 

unpredictable, which can lead to catastrophic events, fires and explosions. The consequences of 

these events are direct material damage and loss of human lives, as well as indirect damage that 

leads to endangering human health and the environment. 

Catastrophic events are not isolated cases, they repeat, and very rarely conclusions and 

lessons are drawn from them. The catastrophic event followed by the huge explosion, which 

marked 2020 and caused huge material and non-material damage to modern society, is certainly 

the explosion  in Beirut. The  explosion caused by ammonium nitrate is not the first case occured 

in the world  and  it can be linked with serious industrial accidents happend  the past. The work 

essay  will deal  with the causes and consequences of the explosion, as well as a review of events 

that occurred in the previous period under the same or similar circumstances. 
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1. УВОД   

Катастрофални догађаји, пожари и експлозије су догађаји који се дешавају свуда у 

свету. Да би се број догађаја смањио и спречио, неопходно је препознати ризике и 

управљати њима. Да би се ризицима управљало и извршиле анализе, неопходно је 

пробудити у савременом друштву свест људи да je благовременим препознавањем 

опасности и превентивним мерама могуће утицати на појаву катастрофалних догађаја и 

умањење штета које настају услед њихове појаве. 

Катастрофални догађаји могу бити последица природних хазарда и технолошких 

процеса. Од технолошких опасности најчешћи су индустријски инциденти, транспортни и 

нуклеарни инциденти, који могу да прозрокују последице и штете огромних размера. Да 

би се наведени инциденти искључили или њихове последице ублажиле, неопходно је 

познавање технолошког процеса, познавање особина сировина које се користе у току 

производње или складиштења, као и познавање особина готових производа. На основу 

сагледавања свих опасности потребно је извршити процену ризика у склопу које се врши 

идентификација врсте и порекло ризика од наступања катастрофалног догађаја, одредити 

степен угрожености као и факторе који утичу на појаву догађаја и повећавају степен 

могуће опасности. Саставни део процене ризика је сагледавање свих последица које могу 

утицати на живот и здравље људи, животну средину, инфраструктурне објекте, 

материјална и културна добра, као и последице које могу утицати на уобичајене животне, 

економске и социјалне активности. 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

2.1. Анализа ризика 

Настанак катастрофалних догађаја у савременом друштву ниje реткост. Климатске 

промене изазване глобалним загревањем и брз технолошки развој савременог друштва 

повећава ризике за настајање катастрофалних догађаја.  

Да би се један потенцијални догађај разматрао и окарактерисао као могући 

катастрофалан догађај потребно је најпре на основу анализе ризика, препознати ризике 

који могу да доведу до катастрофалног догађаја.  

Ризик је производ вероватноће догађаја и његове последице, и одређује се према 

једначини [1]:  

R = V х C 

где је вредност R = ризик, V = вероватноћа догађаја и C = последица. 

Нумеричком методом могуће је израчунати ризик али је тешко предвидети целокупан 

развој догађаја који у појединим ситуацијама могу кулминирати и изазвати домино ефекат 

са катастрофалним последицама. Некада је вредност вероватноће мала али зато последице 

на здравље људи, имовину, околину и друге штете након неког катастрофалног догађаја 

могу бити огромне. Један такав пример ће бити изложен у даљем раду. 

2.2. Управљање ризиком 

Након извршене анализе ризика и препознавање потенцијалних опасности, потребно 

је извршити идентификацију ризика, процену ризика и приоритеризацију ризика, како би 

се ускладили и рационално употребили ресурси да би се основни елементи ризика 

умањили и контролисали који могу проузроковати нежељени/катастрофалан догађај.  
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Након идентификације ризика, управљање ризицима може бити различито у 

зависности од приступа: 

 приступ прихватања ризика, у коме се занемарује постојање било чега везаног за 

ризик; 

 приступ ретроактивног управљања ризиком, који подразумева покушаје смањења 

последица након реализације ризичног догађаја; 

 приступ интерактивног управљања ризиком, у коме се за сваку фазу животног 

циклуса система унапред предузимају мере да до ризика не дође; 

 приступ планског управљања ризиком, који захтева планирање и предвиђање 

могућности појаве ризика, а затим усвајање оних активности којима се, на најбољи 

начин, контролише могући ризик. 

У индустријским постројењима и критичним инфраструктурним објектима, као и 

објектима у којима су препознати ризици од пожара и експлозија, прва два приступа 

управљања ризицима су у потпуности неприхватљива. Због последица које могу изазвати 

пожар и експлозије, друга два приступа, интерактивно и планско управљање ризиком, су 

једини могући и прихватљиви приступи у савременом друштву. 

Како би се постигао прихватљив ниво ризика у случају појаве катастрофалног 

догађаја, да би се обезбедила пожарна безбедност објекта/постројења за време животног 

циклуса, приступа се изради плана превентивног деловања. Пре израде плана, неопходно 

је искључити све препознате опасности и применити све превентивне мере како би се 

ризици умањили. Потребно је напоменути да када нема опасности нема ни ризика од 

настајања нежељеног догађаја.  

Несреће су изненадна, ненамерна одступања од нормалних услова, у којима су настале 

штете. Несреће могу настати услед мањих инцидената, као што су мала цурења гаса, мали 

пожари и услед великих инцидената коју проузрокују велике несреће као што су пожари 

великих размера и експлозије које често настају након пожара када постоји присуство 

запаљивих материја, течности и гасова. Експлозије су веома опасне зато што доводе до 

урушавања инфраструктурних компоненти (нпр. конструкције објеката или носеће 

конструкције постројења), а које се карактеришу као тешке инцидентне ситуације. 

Урушавање носећих конструктивних елемената може довести до катастрофалних догађаја 

и озбиљних претњи по животе људи, које драматично могу да се повећају када се угрози и 

безбедност животне средине [2]. 

Након свих препознатих опасности и сагледавања ризика, може се закључити да  

управљање ризиком подразумева координисане активности вођења организације и 

управљања њоме у односу на ризик [3].  

2.3. План превентивног деловања 

У сваком индустријском постројењу/инфраструктурном објекту постоје планови 

превентивног деловања, планови заштите од пожара, а у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Законом о заштити од пожара 

и сл. 

Познавањем технолошких просеца, особина сировина, готових производа и материјала 

који се складиште и израдом планова превентивих деловања, катастрофални догађаји се 

могу искључити или смањити штете у случају њиховог настајања у великој мери.  

Међутим, несреће се ипак догађају. Након извршеног мониторинга несреће, врло чест 

је узрок настајања несреће минимизирање опасности и/или неодговорност људи. Када 
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постоји одусутво превентивних мера или су присутне превентивне мере недовољног 

обима, реактивне мере преузимају водећу улогу. Реактивне мере у случају великих пожара 

и експлозија нису често адекватне и могуће. Услед појаве нежељеног догађаја штете су 

већ настале, настала су оштећења опреме и постројења, оштећења објеката, угрожена је 

безбедност и здравље људи као и животна средина. Али, реактивне мере су неминовне и 

њихов задатак је смањење последица које утичу на безбедност и здравље људи, задржати 

стабилност и носивост конструкције, заштитити животну средину од даљег загађења која 

су настала као нуспродукт сагоревања или изливања штетних супстанци, а нарочито 

спречити ширење нежељеног догађаја на суседне објекте и околину. 

3. КАТАСТРОФАЛАНИ ДОГАЂАЈИ ИЗАЗВАНИ ЕКСПЛОЗИЈОМ АМОНИЈУМ-

НИТРАТА 

У свету су се озбиљне индустријске несреће дешавале због пожара и експлозија које 

су проузроковане због запаљивости разних материјала и хемијских једињења. Једно од 

хемијских једињења које има особине експлозивности је свакако амонијум- нитрат. 

Непрописно складиштење и изостанак превентивних мера може да проузрокује 

самозапаљење амонијум-нитрата, које у зависности од количине, може да доведе до 

катастрофалних догађаја и последица. 

Један од катастрофалних догађаја који је обележио 2020. годину и проузроковао 

огромне материјалне и нематеријалне штете савременом друштву, је свакако експлозија 

изазвана амонијум-нитратом у луци у Бејруту. Експлозију је изазвала детонација 2.700 

тона амонијум-нитрата који се налазио у складишту у луци у Бејруту. Једна од највећих 

експлозија амонијум-нитрата у свету је однела око 200 људских живота, 100 несталих, 

проузроковала преко 6500 повреда људи и оштетила преко 150.000 објеката од којих су 

неки изгубили носивост и стабилност у потпуности.  

Ако се узме у разматрање хронологија догађаја, може се утврдити да експлозија 

изазвана амонијум-нитратом у Бејруту није усамљен случај. У табели 1 приказани су 

догађаји коју су се десили у последњих 20 година. 

Табела 1 – хронологија експлозија коју је изазвао амонијум-нитрат у последњих 20 година 

 

3.1. Особине амонијум-нитрата 

Познавање особина амонијум-нитрата је неопходно. Амонијум-нитрат је хемијско 

једињење које је се користи највише у агроиндустрији, као вештачко ђубриво са високим 

садржајем азота. Када је чист, компактан амонијум-нитрат, он је врло стабилан и тешко га 

Датум Локација 
Број 

страдалих 

Количина (тона) 

амонијум-нитрата 

04.08.2020. Либан – Бејрут (лука) 178 2.750 

12.08.2015. Кина - Тианњин (лука) 173 800 

05.09.2014. Аустралија - Wyandra 0 56 

17.04.2013. САД - West 15 240 

09.09.2007. Мексико - Monclova 28 22 

22.04.2004. Северна Кореја - Ryonghon 162  

24.05.2004. Румунија - Mihailesti 18 20 

09.05.2004. Шпанија - Barracas 2 25 

21.09.2001. Француска - Tuluz 31 200-300 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B5
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је покренути хемијском реакцијом. Али загревање или паљење може да изазове снажно 

сагоревање или експлозију. Због тих особина амонијум-нитрат се користи и у војној 

индустрији, као оксидациони агенс у експлозивима. Такође амонијум-нитрат се повезује 

са озбиљним индустријским несрећама у прошлости. 

Карактеристично за једињење амонијум-нитрата је да у одређеним условима долази до 

самозапаљења, услед загревања ђубрива у затвореном простору или ако се ђубриво 

складишти у јако збијеном стању. Због његових особина, амонијум-нитрат се чува у 

адекватним и прописаним условима и избегава се слагање више палета једна на другу, 

како се ђубриво не би сабијало и проузроковало нежељене реакције. Ђубриво се чува у 

полипропиленским врећама, тежине од 5kg до 10kg, као и вагонима за минерална ђубрива. 

Вреће се складиште у затвореним сувим складиштима који штите производ од влажења 

или се дозвољава да се упаковани производ чува на отвореном простору. 

3.2. Експлозија амонијум-нитрата у луци у Бејруту 

Катастрофалној експлозији амонијум-нитрата претходио је велики пожар у луци 

Бејрут. Заплењени амонијум нитрат се складиштио у магацину у луци претходних 6 

година. Сматра се да је непрописно ускладиштен материјал проузроковао самозапаљење, 

мада постоје и друге верзије. Услед настанка пожара, најпре се појавио пожар и бели дим, 

а након пламена на крову магацина појавиле су се и прве експлозије. Ватрогасне јединице 

су већ биле на локацији и покушавале да угасе пожар. Међутим након 30 секунди 

догодила се катастрофална експлозија праћена црвеним облаком у облику печурке на 

небу, Слика 1. 

 

Слика 1 – Експлозије у луци у Бејруту-црвена печурка [4] 

 

3.2.1. Последице експлозије у луци 

Огромна експлозија је у потпуности уништила површину пристаништа. Магацини, 

складишта и остали објекти који су билу у склопу луке се уништени у потпуности, Слика 

2. Експлозија је такође створила кратер широк око 140 m у самој луци. 

Поред огромне материјалне штете у самој луци, експлозија је однела велики број 

људcких живота, као и животе свих чланова ватрогасне јединице која је учествовала у 

акцији гашења пожара. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Sagorevanje
https://sr.wikipedia.org/wiki/Oksidacioni_agens
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2
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Слика 2 – Последице експлозије 

https://www.liberal.gr/apopsi/s-roussos-o-kindunos-katarreusis-tou-libanou/316684 

3.2.2. Последице експлозије у граду 

Ударни талас експлозије уништио је оближње зграде на удаљености 2 km од места 

експлозије и нанео велику материјалну штету у већем делу Бејрута. Око 60 историјских 

зграда у Бејруту је претрпело велика оштећења и постоји претња да се уруше сваког 

тренутка. Такође, зграде болница су претрпеле огромну материјалну штету, а оне су 

требале да имају пресудну улогу у благовременом збрињавању повређених.  

Потребно је напоменути да је у време експлозије, здравствени сектор у Либану већ 

имао огромне проблеме у погледу капацитета и ресурса. Директан физички утицај 

експлозије на здравствени систем састојао се од штете на болницама и другим 

здравственим установама. Три велике болнице постале су потпуно нефункционалне што је 

резултирало укупним губитком од приближно 500 кревета, док су три друге болнице 

претрпеле делимичну штету, као и више од 2000 лекарских ординација и клиника 

погођених експлозијом. Највећа национална залиха лекова је делимично уништена, док су 

неколико здравствених радника постали жртве експлозије. И поред свих проблема 

болнице су збринуле 6000 повређених људи, иако је већина болница неколико дана раније 

дала приоритет пандемији COVID 19 са 4.022 случаја регистрованих у Либану један дан 

пре експлозије [5]. 

3.2.3. Последице експлозије по здравље људи и животну средину 

Директне последице експлозије су: око 200 људи је изгубило живот, 100 људи је 

нестало, а преко 65000 људи је повређено. Од стране владе саопштено је да је око 300.000 

људи привремено остало без домова услед оштећења објеката који су проузроковани 

ударним таласом експлозије. Укупни материјални губици процењују се на око 10 

милијарди долара. 

Када је реч о индиректним последицама, оне ће се видети у наредном периоду. С 

обзиром да су последице експлозије настанак једињења која су опасна по здравље људи и 

могу да изазову многе болести код људи. Присуство нитрата у животној средини и 

ваздуху је веома непожељно. Честице нитрата могу данима па и недељама да опстану у 

атмосфери, а у зависности од правца и интензитета ветра могу да досегну и до 

најудаљенијих крајева околних земаља. 

Када се говори о животној средини, експлозија је услед стварања кратера у мору 

утицала веома неповољно и на водени свет. Последице на загађење животне средине су 

огромне и немериве. Оне су индиректне и тек ће се анализирати у наредном периоду. 

3.2.4. Непажња, нестручност или миноризација опасности 

Веома важно је напоменути да се потенцијалне опасности најчешће препознају од 

стране стручних лица, али се упозорења на потенцијалну опасност од стране надлежних 

https://www.liberal.gr/apopsi/s-roussos-o-kindunos-katarreusis-tou-libanou/316684
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институција врло често миноризују. Полази се од претпоставке да је мала вероватноћа за 

настајање догађаја, те се не врши озбиљна анализа последица које може да проузрокује 

нежељени догађај, нити се превентивне мере спроводе у складу са техничким прописима и 

законском регулативом. 

Такав случај се и десио у Бејруту где су стручне службе (либанске царине, војска, 

безбедносне агенције и правосуђе) упозоравали на опасност од складиштења огромних 

количина експлозивних хемикалија у луци на локацији без обезбеђења у срцу Бејрута. 

Уједно може се закључити да нису били испоштовани сви технички прописи складиштења 

амонијум-нитрата који су неопходни. 

Након катастрофалног догађаја може се закључити да су упозорења пролазила кроз 

круг неодговорности и миноризације опасности надлежних институција. Епилог догађаја 

је експлозија 2.750 тона амонијум нитрата чије су последице и штeтe огромне.  

3.3. Експлозија амонијум -нитрата у луци у Тиањин 

Серија експлозија у луци Тиањин у Кини, услед самозапаљења амонијум-нитрата 

десила се 5 година пре несреће у Бејруту, 12. августа 2015. године. Сценарио је био врло 

сличан догађају у Бејруту. У магацинима у луци се складиштило 800 тона калцијум-

карбида, натријум-нитрата и калцијум-нитрата. Услед самозапаљења отпада настао је 

пожар. Доласком на локацију, ватрогасци су безуспешно покушавали да локализују пожар 

са воденим млазом. Приликом дојаве пожара, као и у Бејруту, ватрогасци нису имали 

сазнања да се на локацији налази магацин опасних материја. Убрзо након употребе 

воденог млаза настала је прва експлозија која је произвела детонацију од 2,3 магнитуде а 

затим и друга експлозија након 30 секунди, много јача од прве, која је произвела 

детонацију јачине 2,9 магнитуде. 

Последица експлозије амонијум-нитрата у луци Тиањин је 173 смртно страдалих 

људи, 304 уништене зграде, 12428 уништена аутомобила, а процењени материјални 

губици су 1,1 милијарда долара. 

 

Слика 3 – Приказ кратера након експлозије у луци у Тиањин 

http://www.china.org.cn/business/2015-08/18/content_36336463.htm 

4. ПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ СКЛАДИШТИ АН 

На основу наведених примера, може се закључити да је један од разлога настајања 

неконтролисаног пожара складиштење опасних материја у небезбедним објектима, и такав 

пожар може довести до масовног уништења и губитка живота. Примарни услов 

превентивних мера је да објекат у којем се складишти амонијум-нитрата мора бити 

потпуно незапаљив и изграђен на безбедном растојању од осталих складишта запаљивих 

или експлозивних материја. Испуњење два наведена услова приликом изградње би била 

довољна да ублаже ризик настајања експлозије амонијум-нитрата уз примену и уградњу 

посебних система мера безбедности. 

Препоручени услови складиштења амонијум-нитрата (АН) обухватили би следеће: 

http://www.china.org.cn/business/2015-08/18/content_36336463.htm
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 складиштење АН само у одвојеним, негоривим зградама 

 изградња објеката са АН на безбедној удаљености од складишта 

експлозивних или других материја које су опасне по питању експлозивности 

 уградња стабилних система за гашење пожара 

 уградња система за дојаву пожара или дима са даљинским праћењем [6]. 

Да би се обезбедила пожарна безбедност објеката неопходна је дословна примена 

законске регулативе, стандарда, техничких прописа којима се уређује област заштите од 

пожара и експлозија, транспорта опасне робе и осталих прописа за предметне објекте. 

Стручност надлежних институција и запослених који су задужени за безбедност таквих 

објеката је следећи услов како би се опасности благовремено уочиле а превентивне мере  

спроводиле у складу са прописима. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Пожари и експлозије су нежељени догађаји који настају свуда у свету, чије последице 

могу бити огромне када су у питању запаљиве течности, материје и гасови. Како би се 

приказале последице катастрофалних догађаја у раду су приказана два догађаја и 

анализиране су њихове последице, експлозије у лукама у Бејруту и Тианњину.  

Препознати на време опасности у индустријским постројењима и инфраструктурним 

објектима и познавати особине сировина, материјала који се складиште и готових 

производа је неопходно, како би се спречило настајање катастрофалних догађаја, пожара и 

експлозија. Спречавање или ублажавање последица нежељених догађаја је могуће уз 

добру анализу ризика и стручност људи и надлежних институција, како би се искључиле 

последице које утичу на безбедност и здравље људи, животну средину и материјалне 

губитке.  
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