
15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

339 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПРИ УДЕСУ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА 

Бранко Бабић1 

 

Резиме: Развој технологије, урбанизација градова и насеља, развој инфраструктуре и 

индустрије у целини, поред свега позитивног у погледу материјалног развоја друштва, носи са собом 

и већу опасност од пожара и експлозија. Сама та чињеница захтева да се, упоредо са развојем 

привреде, инфраструктуре и увођењем разноврсних технологија и система, ради на усавршавању 

ватрогасних справа и опреме. Такође, морају се предузети одговарајуће мере за што бољу обуку 

ватрогасаца и техничко опремање ватрогасних јединица у циљу повећања ефикасности у 

интервенцијама гашења пожара и спасавању људи угрожених пожаром. Циљ рада је упознавање са 

врстама опасних материја, њиховим последицама по становништво и животну средину. Такође, 

рад представља ток ватрогасно-спасилачке интервенције при удесу са опасним материјама, као и 

приказ опреме која се користи приликом интервенције. 

 

Кључне речи: ризик, опасне материје, удес, интервенција 

 

INTERVENTIONS INVOLVING DANGEROUS SUBSTANCES 
 

Abstract: In addition to all the positive economic outcomes of the development of technology, the 

urbanization of cities and other areas, and the development of the infrastructure and industry as a whole, 

these outcomes bring with them a greater risk of fire and explosion. That fact alone requires that, along with 

the development of the economy, the infrastructure, and the introduction of various technologies and 

systems, the firefighting devices and equipment is developed as well. Also, the appropriate measures must be 

taken in order to provide the firefighters the best possible eqipment and the fire brigades the best technical 

equipment in order to increase efficiency in firefighting interventions and the rescue of people endangered 

by the fire. The aim of this paper is to get the readers acquainted with the types of hazardous substances, as 

well as their consequences for the population and the environment. Also, the paper presents the course of a 

firefighting rescue intervention in the event of an accident involving dangerous substances, as well as a 

presentation of the equipment used during the intervention. 
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1. УВОД 

Развојем друштва порасла је потреба за великим количинама енергије. Објекти за 

добијање, прераду и чување лако запаљивих течнoсти и гасова спадају у ред 

пожарно најугроженијих објеката и са тог становишта су веома сложени за гашење 

пожара. Код производње и складиштења експлозивних материја мора се предузети 

низ превентивних мера, као што су: електропроводљиви подови, врата и прозори, 

електрични уређаји у сигурносној заштити, забрана коришћења алата који варничи; 

у хемијскoj индустрији, која се бави производњом и складиштењем експлозива, 

урађена је стабилна инсталација за гашење CO2, водом (спринклер или дренчер). 

Уколико и поред предузетих превентивних мера избије ватра, јавиће се тренутна 

експлозија са изузетно јаким детонацијама. Ватрогасна интервенција
2
 у овим 

условима би се изводила са циљем омогућавања евакуације угрожених, гашења 

насталог пожара и заштите простора по коме се шири пожар. Уколико пожаром није 

захваћен експлозивни материјал, а постоји могућност ширења ватре ка њему, 

неопходна је акција хлађења водом да би се спречила евентуална експлозија [1].  

 
2. ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ 

Опасним материјама сматрају се све оне материје које у току производње, 

транспорта, складиштења или руковања могу да изазову последице штетне по 
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здравље или околину. Због наведеног негативног утицаја оваквих материја, њихов 

транспорт мора бити организован по одређеним правилима како би ризик од незгода 

био минималан, односно да последице већ настале незгоде буду сведене на најмању 

могућу меру. Подела опасних материја на класе: Класа 1 - експлозивне материје; 

Класа 2 – гасови; Класа 3 - запаљиве течности; Класа 4.1 - запаљиве чврсте материје; 

Класа 4.2 - материје склоне самозапљењу; Класа 4.3 - материје које у додиру са 

водом ослобађају запаљиве гасове; Класа 5.1 - оксидирајуће материје; Класа 5.2 - 

органски пероксиди; Класа 6.1 - отровне материје; Класа 6.2 - инфективне материје; 

Класа 7 - радиоактивне материје; Класа 8 - корозивне материје; Класа 9 - остале 

опасне материје [2].  

 

     
Слика 1.  АДР  ознака за експлозивне материје 

Слика 2.  АДР  ознака за отровне гасове 

Слика 3.  АДР ознака за запаљиве течности 

Слика 4.  АДР  ознаке  за запаљиве чврсте материје 

Слика 5.  АДР  ознака за оксидирајуће материје 

 

    
Слика 6.  АДР  ознака за отровне материје 

Слика 7. АДР  ознака за радиоактивни материјал 

Слика 8. АДР  ознака за корозивне материје 

Слика 9. АДР  ознака за остале опасне материје и предмете 
 

 

3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА И ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

ОПАСНОСТИ 

 

Процес идентификације је изграђен на следећим основним елементима:  

Препознавање  представља прихватање чињенице  присуства опасних материја, 

аутоматски дефинише тактички наступ ватрогасно-спасилачких јединица за рад.  У 

основне знаке препознавања укључују се место где је дошло до хемијског акцидента 

(производни погони), облик контејнера, ознаке и боје,  плаката и етикете, испоруке 

и докуменатација за транспорт, праћење и инструменти за детекцију и чула. 

Идентификација опасних материја представља основни проблем процеса одговора 

на настали хемијски удес. Основ идентификације трагова присуства опасних 

материја представљају ознаке и боје, начин транспорта и пратећа документа и  

инструменти за детекцију. Стандардни систем за идентификацију опасности од 

материја  при интервенцијама код несрећа  НФПА 704, приказан на слици 10., се 

обележава са четири различите боје: плава боја указује на ниво опасности по 

здравље; црвена на запаљивост; жута на хемијску реактивност; бела је за посебне 

кодове за јединствене опасности.  Сваки од ових нивоа је оцењен на скали од 0 до 4, 
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при чему 0 представља одсутност опасности док 4 представља веома велику 

опасност. 

Класификација представља процес одређивања опште опасности, класу или 

хемијску породицу којој припада предметна опасна материја. 

  

 
Слика 10. НФПА 704 табела-ознака 

Слика 11. Табла за обележавање  

Слика 12.  Пример правилног обележавања возила 

 

Табле за обележавање возила постављају се на предњој и задњој страни возила, а у 

појединим случајевима и на бочним странама возила , тако да буду лако уочљиве и 

јасно видљиве.  Изглед табле је приказан на слици 11 и 12. У горњем делу табле 

могу да буду исписане најмање две, а највише три цифре и једно слово „X“. Ове 

ознаке идентификују врсту опасности од опасне материје. Значење бројева у горњем 

делу табеле: нема додатних опасности, тј.основна опасност није појачана; опасност 

од експлозије; ослобађање гаса услед притиска или хемијске реакције; запаљиве 

течности и гасови или самозагрејавајуће течности; запаљиве чврсте материје или 

самозагревајуће чврсте материје; оксидирајуће деловање материја; отровност или 

опасност од инфекције; радиоактивност; корозивност; опасност од спонтане бурне 

реакције. У доњем делу табеле увек је написан четвороцифрени број који 

идентификује опасну материју – УН број.  

 
4. ПОСТУПАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЈИ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА 

 

Врсте интервенција са опасним материјама су: 1. Према месту настанка: 

стационарни системи, транспорт опасних материја и јавна  места. 2. Према врсти 

догађаја: неконтролисано истицање, пожари са опасним материјама и експлозије. 

Особине интервенција са опасним материјама су: непредвидиви услови (време и 

место настанка, метеоролошки услови, опсег контаминације и последице); 

недовољна информисаност о опасној материји; пожари, експлозије, додатне 

реакције опасне материје; еколошко загађење. 

 

4.1.  Oсновни поступци на интервенцијама са опасним материјама  
1. Пријем дојаве: у ватрогасној служби систем везе и дојаве о насталим 

пожарима је од великог значаја, јер од његова исправност и техничке могућности 

зависи брзина изласка ватрогасних екипа, па самим тим и успех интервенисања. Код 

савремених техничких решења уређаја за дојаву пожара се битно скраћује време од 

момента уочавања пожара, па до момента алармирања ватрогасних екипа, што 

доприноси успеху гашења, а тиме и смањује могућу штету. Код дојаве пожара 

телефоном могућност брзог интервенисања поред техничке исправности уређаја, 
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умногоме зависи од лица које прима дојаву, као и од лица које алармира ватрогасну 

јединицу. Лице које прима дојаву у ватрогасној јединици мора бити способно да 

добије све потребне податке за спровођење квалитетног интервенисања. Пријем 

дојаве се може вршити и преко радио-везе. Информације о насталом акциденту су 

прецизне и тачне, што некада није случај код дојаве телефоном. Подаци који су 

потребни да би се на место интервенисања упутиле снаге и средства су: тачна адреса 

места интервенисања са назначеном општином; најкраћа могућа маршрута кретања 

ватрогасних екипа, као и алтернативних маршрута; дешавање, односно врста 

интервенције; постојање опасности за људске животе и евентуална могућност 

њиховог спасавања; име лица које јавља и број телефона са кога се јавља ради 

провере података. 

2.  Алармирање јединице: у случају алармирања у свим ватрогасним јединицма 

су тачно дефинисани поступци и радње присутних радника. Узбуњивање се може 

изводити путем звучног или светлосног сигнала, или истовремено. Звучним 

сигналом се преко разгласа прецизно одређују потребне снаге и средства и дају 

информације у вези са могућим током интервенције. На знак узбуне, ватрогасне 

екипе најкраћим путем долазе до лоциране технике, узимају личну заштитну опрему 

и заузимају одређено место на возилима која су одређена за интервенцију. 

Постизање оквирних норми које за дневно време износе од 30 а у току ноћи до 60 

секунди, подразумева да су сви горе набројани услови углавном испуњени. Обавеза 

руководиоца акције гашења је да, у случају потребе интервенисања у већим 

индустријским или пословно-стамбеним објектима, узме оперативни план гашења и 

спасавања тог објекта.  

3.  Излазак и вожња до места интервенције: број возила, ангажованог људства 

и технике се одређују према редоследу догађаја на месту интервенције. У случају да 

је потребно ангажовати више возила ка месту интервенције прво креће командно 

возило, а потом остала. Командно возило је типско возило у које је смештена 

потребна радио-техника којом се може несметано комуницирати, агрегати, мерачи и 

друга опрема. Оно предводи и у сталној је радио-вези са командно-оперативним 

центром, као и са осталим возилима у колони. Помоћу светлосне и звучне 

сигнализације оно "зауставља" возила на раскрсницама чиме омогућава брже 

кретање остале технике. Обавеза свих ватрогасних возила је да поштују саобраћајне 

прописе, да вожња буде сигурна, без угрожавања саобраћаја, али и да се најбрже 

могуће стигне до места интервенције. У току пута, руководилац акције гашења 

проучава оперативну карту у којој је назначен положај електроенергетског развода, 

опасних материја, избор тактичког наступа и др. Битне податаке из оперативне 

карте, путем радио-везе, шаље осталим посадама да би их благовремено обавестио о 

евентуалном постојању посебне опасности (отровне, експлозивне материје и сл.). У 

току вожње радио-везом се добијају додатне информације о току интервенције са 

циљем психичког припремања екипа за могуће активности. По доласку на место 

интервенције, ватрогасна техника се мора паркирати сходно одређеним правилима. 

То значи да се она паркира довољно близу места интервенције, али уједно и 

довољно далеко да буду безбедна од дејства ватре, топлоте и других опасности. 

Тачно место постављања ватрогасних возила одређује командир техничког 

одељења, или лице које га замењује. Принцип паркирања ватрогасних возила мора 

бити такав да се остављи слободан улаз и излаз из улице, те да се, по могућности, 

обезбеди нормално одвијање осталог саобраћаја. Посебну специфичност представља 

паркирање ватрогасне технике за спасавање (платформе, лестве), јер се морају 
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поштовати одређене норме којима се регулише њихов оптимални рад што може 

проузроковати закрчење саобраћаја [2].  

 

4.2.    Ток интервенције 

Ток интервенције чини скуп мера и радњи којима се омогућава репресивно 

ангажовање ватрогасних екипа са припадајућом техником у локализовању, а потом 

и ликвидирању пожара или по потреби у евакуацији угрожених људи. Ток 

интервенције чини: извиђање, процена ситуације и доношење одлуке, издавање 

команди за рад и међусобна координација и комуникација екипа, акција спасавања и 

гашења.  

 

4.3.  Опрема за рад са опасним материјама 

Техничка опрема: Ватрогасне интервенције се не могу свести само на гашење 

пожара, јер се свакодневно повећава и број техничких интервенција. Оне већ чине 

готово половину активности ватрогасних јединица током године. Интервенције овог 

типа се обављају уз помоћ алата који називамо заједничким именом "техничка 

опрема", која се смешта у техничко возило. Техничка опрема може имати примену 

приликом саобраћајних удеса, поплава, земљотреса, већих експлозија и хаварија, 

контаминације терена и слично. Успех акције умногоме зависи од квалитета и 

квантитета опреме и самог возила, обучености посаде и њене мобилности у раду. Од 

опреме која се користи при техничким интервенцијама, набројаћемо само ону 

опрему коју би свако техничко возило требало да поседује: Хидрауличне маказе и 

хидраулични разупирачи (слика 13); Моторне тестере за резање дрвета и метала 

(слика 14);  Уређаји за вучу и дизање (слика 15); Пнеуматски јастуци (слика 16); 

Пнеуматски јастуци за заптивање (слика 17) [3].  

Електроопрема:  омогућава безбедно искључивање струје, а затим и гашење водом. 

За безбедно искључење струје дежурни електричар треба да поседује следећу 

опрему: испитивач напона струје, одвијач, пењалице, изолована комбинована 

клешта, гумену плочу, електричарски пењачки опасач, изолационе маказе, 

изоловану продужну мотку, гумене рукавице, универзални кључ за отварање кућне 

прикључне кутије и заштитни шлем. 

Опрема за осветљење: Ватрогасне интервенције се често одвијају у лошим 

метеоусловима: магла, ноћ, густ дим или се расвета искључује када за гашење треба 

користити средства која проводе електричну струју. Из тих разлога, ватрогасне 

јединице морају располагати опремом и уређајима за расвету. То су, пре свега, 

ручне преносне акумулаторске лампе у обичној или сигурносној Ex изведби, ручни 

преносни рефлектори – троношци, стабилни превозни рефлектори и преносни 

електроагрегати за производњу струје. На слици 18. приказан је стабилни превозни 

рефлектор [3].  

 

     
Слика 13.  Холматро хидраулични алат ( погон – мотор са унутрашњим сагоревањем ) 

Слика 14. Моторне тестере и брусилице за резање: бетона, метала, дрвета 

Слика 15.  Уређај за вучу и дизање терета 

Слика 16. Комплет Vetter пнеуматски јастуци за подизање терета 

Слика 17. Комплает Vetter пнеуматски јастуци за заптивање 
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Слика 18.  Стабилни превозни рефлектор у Ex изведби 

Слика 19.  Аксијални вентилатор за проветравање на принципу стварања натпритискна 

Слика 20.  Изолациони апарат са компримованим ваздухом 

Слика 21.  Одело са делимичном заштитом (лево), одело са потпуном заштитом (десно) 

 

Опрема за проветравање и вентилацију: Код пожара у просторијама у којима 

настаје велика количина дима и штетних гасова употребљава се опрема за 

проветравање и вентилацију у циљу брзег проналажења жаришта пожара. Уређаји за 

проветравање и вентилацију, у зависности од конструкције, стварају потпритисак 

или натпритисак. Ови уређаји могу бити на електропогон, хидропогон или са 

мотором са унутрашњим сагоревањем. На слици 19. приказан је аксијални 

вентилатор који за погон користи мотор са унутрашњим сагоревањем, а 

проветравање и вентилацију у просторији врши на принципу стварања натпритиска. 

У зависности од типа, у просторији се може убацивати ваздух од 13.500 до 26.000 

m
3
/h. 

Опрема за заштиту органа за дисање: Изолациони апарат са компримованим 

ваздухом су намењени за заштиту органа за дисање у свим случајевима где је околна 

атмосфера затрована штетним материјама, независно од концентрације штетних 

материја и количине кисеоника у таквој атмосфери. Изглед изолационог апарата је 

приказан на слици 20. Потребна залиха ваздуха за дисање се налази у челичној боци 

која се пуни под притисак од 200 до 300 бара. Притисак ваздуха из боце редуцира се 

у редукционом вентилу на 5-10 бара и под тим притискомм преко гуменог црева 

ниског притиска долази до плућног аутомата где се смањује на притисак од 1 бар. 

Контролни манометар је гуменим цревом високог притиска повезан са боцом, а 

намењен је за контролу притиска ваздуха у боци. Плућни аутомат осигурава довод 

ваздуха у плућа корисника док траје период удисања. У току издисања аутоматски 

се затвара. Да би носилац изолационог апарата био упозорен да му је залиха у боци 

на измаку, сваки апарат има уграђен одговарајући уређај за упозорење – пиштаљка. 

Уређај даје сигнал када притисак ваздуха у боци падне на око 40 – 60 бара. 

Опрема за заштиту од киселина, база и агресивних материја: Ватрогасне 

јединице, при гашењу пожара који су изазвани разним агресивним материјама, или 

се агресивне материје могу појавити као продукти сагоревања или се пак налазе у 

просторији где је дошло до пожара, не могу успешно интервенисати ако не поседују 

адекватну заштитну опрему. Агресивне материје се, осим у пожарима, могу 

појавити и при техничким интервенцијама, као што су хаварије и акциденти на 

производним погонима и транспортним средствима. Опрема за рад са агресивним 

материјама израђена је од гуме, односно гуменог платна, а у новије време се 

израђује од PVC платна. Одећа и обућа се израђују у елементима као што су чизме, 

кецеља, рукавице, и заштитна маска (делимична заштита), али и из једног дела у 

виду комбинезона (потпуна заштита). Заштитну опрему треба редовно контролисати 

и одржавати. Након употребе одело се чисти меком крпом и млаком водом са 

неутралним средством за прање. Може се сушити природно на ваздуху или помоћу 
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топлог ваздуха. После проветравања и сушења (гумирана се могу и талкирати), 

одело се одлаже окачено о вешалицу у циљу заштите од прашине. Ова одела се 

веома успешно могу користити и у ратним условима за заштиту од бојевих отрова и 

за деконтаминацију земљишта и друге опреме. Изглед ових одела приказан је на 

слици 21. 

 
ЗАКЉУЧАК 

Да би ватрогасна јединица могла ефикасно интервенисати, треба да испуњава 

следеће услове: да располаже са довољним бројем кадрова за организовање тимских 

наступа на интервенцији, и да има довољно техничке опреме за гашење. 

Када је реч о стручним кадровима, треба нагласити да није довољно само теоретско 

знање, већ је неопходно и практично искуство за успех решавања тактичких 

задатака. Свако решавање тактичког задатка зависи од конкретне ситуације на лицу 

места. Међутим у ватрогасној тактици постоје општа начела по којима треба радити 

и којих се треба придржавати код сваке ватрогасне интервенције. Стална кондиција 

у практичном раду и редовно одржавање ватрогасних вежби неопходан су услов за 

гашење пожара. Савладати рад са свим расположивим техничким справама и 

њихова рационална искоришћеност имају највећи допринос за успешну 

интервенцију. Што је техничка ватрогасна опрема савременија, доноси поузданије 

чланове јединице и већи радни ефекат у јединици времена. Осим тога савременија 

опрема омогућава да се исти рад са истим учинком изврши са мање радне снаге. 

Данас је немогуће замислити класичну опрему за гашење пожара која је представља 

врхунац ватрогасне технике пре више деценија. Од тада је дошло до развоја у 

другим гранама науке, које неминовно намећу потребну да и ватрогасна опрема 

мора пратити савремена достигнућа. Да би ватрогасна опрема могла бити 

непрекидно у припреми и ватрогасној готовости, потребно је да се редовно одржава, 

да има добар смештајни простор итд. Исто тако дотрајалу и несигурну опрему за 

гашење пожара треба на време заменити савременом и сигурнијом. Поред свега тога 

важно је да се поклони одговарајућа пажња и код саме набавне опреме. Тај задатак 

успешно ће извршити само стручан кадар. Поред стручних кадрова и модерне 

техничке ватрогасне опреме неопходно је да свака ватрогасна јединица располаже и 

са одговарајућом количином личне заштитне опреме. Приликом гашења пожара и 

спасавања, ефекат ће увек бити бољи уколико ватрогасци имају адекватна заштита.  
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