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Идејно решење VV-55 је израђено као тродимензионални модел и пред-

стављен је на сликама 1 и 2. 

 
Слика 1: Идејно решење VV-55 – поглед с предње стране 

 

Слика 2: Идејно решење VV-55 – поглед са задње стране 

Надградња возила 

Надградња возила представља суштину извршене конверзије. Израђена је 

од металних плоча дебљине 6 mm са ојачањима ради укрућивања целе конструк-

ције. На предњој косој плочи налазе се два отвора са заштитним стаклом који 

омогућавају возачу добру прегледност и управљање возилом. У случају да се во-

зило користи у зони високих температура, веома близу жаришта пожара, за заш-

титу ових стакала предвиђени су метални поклопци са малим отворима. У так-

вим случајевима возач за осматрање терена и управљање користи постојеће пе-

рископе. На кровној плочи надградње изнад чланова посаде, налазе се отвори са 

поклопцима који омогућавају брз и једноставан улазак и излазак из возила. 
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У делу надградње изнад гусеница, целом дужином возила, смештени су 
резервоари за воду, мочило и екстрат. Укупни капацитет свих резервоара је око 
10.000 l у представљеној варијанти. Другачијом организацијом унутрашњег про-
стора и смањењем броја чланова посаде, могуће је повећати запремину резервоа-
ра као и простора за смештај ватрогасне опреме.  

 

Слика 3: Распоред посаде у VV-55 

Монитор за гашење пожара - бацач  

Возило је опремљено бацачем, који је намењен за усмеравање средстава 

за гашење према пожару у виду компактног млаза воде или распршеног млаза 

воде. Избором одговарајућег млаза и средства, могуће је гасити пожаре класе „A“ 

(чврсте запаљиве материје) као и пожаре класе „Б“ (запаљиве течности). У завис-

ности од уграђене врсте бацача и радног притиска, могуће је гасити пожар на 

удаљености до 100 m са протоком од 1200 – 3200 l/min. Такође је могућа реализа-

ција воденог бацача на телескопском постољу, чиме се постиже издизање бацача 

на задату висину ради покривања млазом веће површине пожара. Руковање ва-

трогасним уређајем – бацачем је даљинско из унутрашњости возила и могуће је 

гашење из возила у покрету. 
Возило је опремљено системом који омогућава директно напајање возила 

средствима за гашење, како би се остварио континуитет у гашењу пожара. На бо-
чној страни VV-55 се за напајање навалне групе која наступа поред возила угра-
ђују витла високог притиска за дистрибуцију водене магле, као и потисни излази. 

Систем за прикључивање усисних и потисних линија приказан је на слици 4. 

Систем за самозаштиту возила 
Ватрогасно возило je опремљено системом за самозаштиту од прегрева-

ња. Радно дејство возила је у ватреном подручју, па је потребно извршити хлађе-
ње надградње која је начињена од металних плоча. Систем се састоји од цевово-
да и млазница које се налазе распоређене дуж возила, а нарочито на предњем де-
лу возила за гашење пожара испред возила. 
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Слика 4: Систем за прикључивање усисних и потисних линија 

Тенковска ралица М-67 
На VV-55 уграђена је тенковска ралица М-67, омогућава рашчишћавање 

жаришта, горућих препрека и  наношење - застирање песком и земљом у циљу 
локализовања и гашења пожара.  

Филтровентилациони уређај 
Ватрогасно возило VV-55 у простору за посаду има уграђен филтро-вен-

тилациони уређај са пречистачем нове генерације који омогућава коришћење во-
зила у јако загађеним срединама (штетни гасови, дим). Коришћењем овог уређаја 
посада је потпуно заштићена од тровања чак и када се са возилом уђе у зону гу-
стог дима и штетних-отровних гасова. 

Предности возила VV-55  
Ватрогасно возило VV-55, настало конверзијом тенка Т-55, представља 

специфичну врсту ватрогасног возила које у Србији још увек не постоји и не кори-
сти се, али које због својих специфичних карактеристика може наћи веома велику 
примену у пожарима на неприступачним, тешко проходним, теренима као и при-
ликом паљења хемијских постројења и фабрика које раде са опасним материјама. 

Основа возила је оклопно тело тенка са ходним делом, које својом масив-
ном конструкцијом и чврстоћом представља стабилну платформу за возило које 
ће носити велике резервоаре за воду, као и довољан простор за уградњу ватрогас-
не опреме.  

Омогућена је добра проходност на различитим подлогама и неприступач-
ном терену. Ватрогасним возилом VV-55 могуће је савладати многе препреке ко-
је представљају проблем за возила на точковима. Поред тога гусенице су мање 
осетљиве на оштећења и температуру у односу на пнеуматике возила на точкови-
ма. Ове предности долазе до изражаја и приликом потребних интервенција за га-
шење шумских пожара где ватрогасне екипе на терену имају подршку поузданог 
мобилног средства. 
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Возило је опремљено снажном ралицом која омогућава уклањање посто-

јећих жаришта, горућих препрека као и застирање земље у циљу гашења пожара, 

тако да ово возило обједињује ватрогасно возило и будлозер санирање угроже-

них терена.  

Масивна конструкција основе возила као и надоградње пружају посади 

потпуно безбедни боравак, заштићену од повреда приликом интервенције на те-

рену који је захваћен пожаром.  

4. ЗAКЉУЧAК 

Последњих година тренд у целом свету при гашењу великих шумских по-

жара је коришћење специјалних средстава и возила, која својим карактеристика-

ма омогућују савлађивање тешко проходних терена и ефикасан приступ ватреној 

стихији. 

На основу искуства из претходних година када су пламене стихије нанеле 

Србији и другим земљама у окружењу велике материјалне губитке, као и штете по 

природне ресурсе и околину, настала је идеја да се конверзијом тенка Т-55 реа-

лизује ватрогасно возило. С обзиром да се у Војсци Републике Србије налази вели-

ки број борбених возила – тенкова Т-55, који као неперспективна средства више 

нису у оперативној употреби, постоји реална могућност да се ова возила са ре-

лативно малим економским улагањима конвертују у специјална ватрогасна возила. 

У раду је представљено идејно решење конверзије тенка Т-55 у ватрогас-

но возило VV-55 намењено за деловање на неприступачном терену и у отежаним 

условима рада и приступа месту избијања пожара. Представљена конверзија даје 

могућности за развијање читаве фамилије разних ватрогасних возила (навалнa, 

спасилачкa, специјална за превентивне и еколошке послове) која би се користила 

у пожарима високог ризика и на неприступачним теренима. Возило је, пре свега, 

намењено ресурсима који су задужени за господарењем шумским   богатствима.   
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РЕЗИМЕ 

Према грубим подацима, у свету живот у пожарима дневно изгуби око 200 особа, 

односно сваких 6 минута у пожару настрада по једна особа. Статистички подаци показују 

да од укупног броја страдалих у пожарима већина страда од дима, услед гушења, а само 

мањи број од директног дејства пламена или од рушења конструкције.  

За ефикасну евакуцију људи из објеката у току пожара, пресудну улогу имају пу-

теви за евакуацију. У степеништима која служе за евакуацију људи и претпросторима ко-

ји одвајају пожарно угрожене делове објекта од дела објекта где борави већи број људи 

постављају се инсталације за стварање натпритиска ваздуха, које не дозвољавају проди-

рање дима. 

У раду је обрађен начин примене натпритисне вентилације, као и начин на који 

се врши регулација натпритиска у опсегу од 20 Pa до 80 Pa.  

У раду се обрађују три начина која обезбеђују да притисак ваздуха у овим про-

сторима буде у потребним границама: 

- са растеретним жалузинама, 

- са пресостатима, 

- са специјалним вентилаторима. 

Кључне речи: пожар, дим, евакуација, натпритисак ваздуха 

 
 

PRESSURIZED VENTILATION ON EVACUATION ROUTES 

ABSTRACT 

According to a rough estimate, there are approximately 200 fire casualties in the world 

every day, which is one casualty every 6 minutes. According to statistics, most fire related deaths are 

attributable to smoke inhalation and only a minority to burns or the collapse of the structure.  

The evacuation routes play a major role in the effective evacuation of people from a 

building during fire. The installations for air pressurization, which prevent smoke penetration, 

are placed in the evacuation stairways and lobbies which separate the parts of the structure 

jeopardized by fire from the part where a large number of people resides. 
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The way of application in pressurized ventilation, as well as the way of pressurized air 

regulation in the range from 20 Pa to 80 Pa, is presented in the study. 

Three ways which provide the air pressure to be in necessary range in those areas, are 

worked out in the study: 

- with relief dampers 

- with pressostats 

- with special ventilators. 

Key words: fire, smoke, evacuation, air pressurization 
 

1. УВОД 

Према грубим подацима, у свету живот у пожарима дневно изгуби око 
200 особа, односно сваких 6 минута у пожару настрада по једна особа [3]. Стати-
стички подаци показују да од укупног броја страдалих у пожарима већина страда 
од дима, услед гушења, а само мањи број од директног дејства пламена или 
рушења конструкције [2]. 

Дим, као један од видљивих делова пожара, представља комплексну ме-
шавину течних и гасовитих састојака сагоревања (гасови, паре, чађ, кондензат) и 
ваздуха са јасно израженом флуктацијом и негативним утицајем на безбеднос 
угрожених особа и материјалних добара.  

Спречавање продирања дима у путеве за евакуацију, степенишне просто-
ре, лифтофске шахтове и претпросторе испред лифтовских холова, као и саме хо-
лове неопходан је предуслов за безбедно омогућавање евакуације људи и интер-
венцију ватрогасаца ради гашења насталог пожара. 

Дејство дима је нарочито изражено код пожара у високим објектима због 
''ефекта димњака''. Због безбедне евакуације људи, веома је важно да се, у ситуа-
цијама када је објекат захваћен пожаром, може брзо и ефикасно успоставити кон-
трола усмеравања дима. Метод којим се врши планско усмеравање дима – кон-
трола дима и то онолико времена колико је потребно да се изврши безбедна ева-
куација људи, обухвата формирање пожарних и димних сектора, заштиту евакуа-
ционих путева (претпростора, ходнока и степеништа), уградњу димно непро-
пусних врата итд. 

За заштиту евакуационих путева, претпростора, степеништа и ходника мо-
гуће је пројектовати ваздушне стабилне системе за: стварање натпритиска у дело-
вима евакуационих путева или контролисано усмеравање дима. 

2. НАЧИН ПРИМЕНЕ НАТПРИТИСНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ 

Циљ система натпритисне вентилације је да се успостави разлика притис-
ка на свим путевима цурења, која ће обезбедити да дим у току пожара не дође до 
штићеног простора, што се постиже одржавањем вишег притиска у штићеном 
простору од оног у зони пожара.  

Код израчунавања довода ваздуха који је потребан за систем за стварање 
натпритиска, морају се сачинити претпоставке у вези карактеристика цурења из 
зграде, а нарочито између: 
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- простора са натпритиском и простора који нису под притиском 

- суседних простора са натпритиском 

- простора са натпритиском и спољног простора 

- простора који нису под притиском и спољног простора.  

Веома је значајно да се постигне договор између грађевинских инжењера 

и пројектаната о инсталацији и техникама градње које ће се користити у згради. 

Посебну пажњу треба обратити на изградњу шахтова у којима ће владати нат-

притисак и на максималну запремину зграде. Нереалне претпоставке о заптиве-

ности ових конструкција представљају уобичајен узрок што системи са натпри-

тиском не испуњавају критеријуме за прихватање пројекта.  

Од основне је важности да архитекта/градитељ буде свестан значаја про-

вере површине цурења из простора са натпритиском тако да, када се систем ос-

пособи, не постоји прекомеран губитак ваздуха под притиском.  

Код система натпритиска са једном фазом, стварање натпритиска се при-

мењује само када дође до пожара, а код система са две фазе константно се одржа-

ва низак ниво довода ваздуха, нпр. за вентилацију, а повећава се на ниво опасно-

сти када дође до пожара. Оба система су прихватљива. 

Довођење спољњег ваздуха (у даљем тексту ДСВ), натпритисак или пре-

сурузација, на путевима евакуације а не одвођење дима и топлоте (удаљем тексту 

ОДТ) је најсигурније решење безбедног евакуисања људи из објекта у коме је 

настао пожар из два разлога: 

- спречава се продирање дима и топлоте, тј. ширење пожара на путеве 

евакуације и 

- приликом евакуације људи наилазе на свеж, хладан ваздух до излаза 

из објекта.  

Савремене концепције решења степенишно - лифтовских шахтова омо-

гућују да се уређајима за довођење свежег ваздуха омогући и природно одвођење 

дима и топлоте, кроз димне клапне и шахтове, без вентилтора за дим. 

У случају пожара разлика притиска због укључења система за ДСВ и ОДТ 

на вратима за евакуацију треба да је 20 до 80 Pa (рачунати за вредност од 50 Pa) уз 

максимално дозвољену силу отварања врата од 100 N, јер у противном постоји 

могућност да се врата не могу отворити. 

Одржавање натпритиска ваздуха, на путевима евакуације, у границама од 

20 до 80 Pa може се обезбедитит помоћу: 

- растеретних жалузина, 

- пресостата, 

- специјалних вентилатора. 

Растеретне жалузине обезбеђују сигурносни одушак за прекомерни 

натпритисак и гарантују стални натпритисак код рада система ДСВ од 20 – 80 Pa, 

приликом отварања врата ради евакуације из ходника у степенишни простор.  

У овом случају треба обезбедити сигуран одушак за прекомерни прити-

сак, површине APV, за испуштање прекораченог натпритиска ван простора у којем 
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влада натпритисак, како би се осигурало да специфична сила за отварање врата 

не пређе вредност 100 N [1].  

У том случају важи једначина: 

2

1

pfr

PV

60x83,0

QQ
A

−

=  

где је: 

Qp, m
3
/s - довод ваздуха у степенишнипростор или претпростор, који је 

потребанда се задовољезахтеви разлике притисака;  

Qfr, m
3
/s - довод ваздуха неопходан да би се обезбедио потребан проток 

ваздуха кроз отворена врата у просторију где је избио пожар. 

Код растеретних жалузина, које без додатне енергије, самоподизним деј-

ством регулишу притисак на вратима треба посебно водити рачуна о утицају 

ветра и спољашње температуре ваздуха да не дође до пораста или пада притиска. 

У том случају могуће је продирње дима у пут евакуције или блокирање отварања 

врата.  

Пресостати су уређаји који се постављају у простору, у коме је потреб-

но остварити натпритисак ваздуха, и омогућавају одржавање натпритиска вазду-

ха у границама од 20 до 80 Pa. То се остварује на тај начин, што пресостати акти-

вирају систем за стварање натпритиска ваздуха у тренутку када он падне испод 

20 Pa, а искључују га ако натпритисак ваздуха пређе 80 Pa. 

Специјални вентилатор - уређај за довођење свежег ваздуха са кућиш-

тем и клапнама за растерећење притиска на кућишту.  

Фирма POTEX из Београда, производи противпожaрни притисни уређај 

за ДСВ са константним одржавњем натпритиска у простору који послужује пу-

тем клапни за растерећење на самом уређају.  

Следи опис уређаја са техничким карактеристикама, мерном скицом и та-

белом за избор [4]:  

Табела 1: Избор противпожарног притисног уређаја - типа Po.PPU 
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Уређаји за натпртисак типа Po.PPU (слике 1 и 2) имају у уређају интегри-

сано растерећење притиска за случај превеликог притиска у простору који се 

штити. Ово се омогућава клапнама, које самостално реагују, и које – тако што ра-

де на принципу механизма са опругом – отварају и затварају отворе на усисној 

страни вентилатора, тако да прекомерна ваздушна количина може да рецирку-

лише.  

 

Слика 1: Изглед противпожарног притисног уређаја - типа Po.PPU 

Сила отварања клапне за растерећење и одржавање константног натпри-

тисак у степенишном простору мења се променом дужине, преднапрезања опру-
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ге. Тако може да се подеси разлика притиска. Код отворених клапни један део 

ваздушне количине циркулише унутар уређаја. 
 

 

Слика 2: Изглед противпожарног притисног уређаја - типа Po.PPU 

3. ЗАКЉУЧАК 

За ефикасну евакуцију људи из објеката у току пожара, пресудну улогу 

имају путеви за евакуацију. Због тога је неопходно постављање инсталација за 

стварање натпритиска ваздуха, које не дозвољавају продиорање дима у степе-

ништима која служе за евакуацију људи и претпросторима који одвајају пожарно 

угрожене делове објекта од дела објекта где борави већи број људи. Одржавање 

натпритиска ваздуха у потребним границама може се вршити на неколико начи-

на. Данас, најпоузданије, најекономичније и најсавременије решење представ-

љају специјални вентилатори који поред функције довођења свежег ваздуха врше 

и одржавање натпритиска ваздуха у потербним границама, јер поседују клапне за 

растерећење притиска на кућишту. 
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РЕЗИМЕ 

У раду су приказане основне поставке имитационог моделирања процеса управ-

љања оперативним активностима ватрогасно-спасилачких екипа. Рад такође садржи и 

приказ информационог осигурања имитационих модела и описивање процеса одлучива-

ња о слању екипа на интервенције. На крају рада је описано кретање ватрогасно-спасила-

чких екипа по територији града.  

Кључне речи: моделирање, управљање, расподеле, интервенције, одлучивање. 

 

 

IMITATION MODELLING OF MANAGEMENT OF OPERATIVE 

ACTIVITIES IN FIREFIGHTING AND RESCUE UNITS 

ABSTRACT 

The paper displays the basics of imitation modelling of the management process re-

garding operative activities of firefighting and rescue teams. The paper also contains a presenta-

tion of the database of imitation models and a description of the decision making process con-

cerning the distribution of units during intervention. The final section describes routes of the 

teams in the city area. 

Key words: modelling, management, distribution, intervention, decision making 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

За истраживање оперативне активности ватрогасно-спасилачких јединица 

(ВСЈ), методе имитационог моделирања су се почеле примењивати средином 

шездесетих година у СAД и почетком седамдесетих година у СССР.  

Основни задаци, који су решавани уз помоћ тих метода били су следећи: 

                                                 

 
1 Криминалистичко-полициjска Академија, Београд 
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- истраживање параметара оперативног стања при различитом броју 

станица у граду.  

- истраживања различитих варијанти размештаја станица по пунктови-

ма дислокације,  

- избор најрационалнијих места дислокације станица и реона њиховог 

опслуживања,  

- истраживање различитих варијанти (поредак и број слатих екипа1), 

- истраживање утицаја на параметре оперативног стања промене ресур-

са ВСЈ града у различитим периодима времена (дању и ноћу). 

- истраживање времена стизања оперативних екипа на место позива, у 

зависности од времена у току 24 часа и брзине кретања екипа и ватро-

гасних возила.  

2. ИНФОРМАЦИОНО ОСИГУРАЊЕ ИМИТАЦИОНИХ МОДЕЛА 

Радна подобност имитационих модела (ИМ) обезбеђује се, пре свега, кван-

титетом и квалитетом улазно-излазних информационих активности ВСЈ. У том циљу 

неопходне су информације о следећим целинама у процесу управљања ВСЈ, и то: 

- топографски параметри града (конфигурација града, улична мрежа, 

распоред брзине кретања по уличној мрежи, координате дислокације 

основних градских објеката...) 

- параметри функционисања ВСJ (координате дислокације станица, 

број и тип екипа, планови дежурства, бројност људства екипа, рас-

поред излажења екипа) 

- статистички параметри о протеклим активностима ВСЈ (распоред ре-

гистрованих позива и њихова систематизација према времену и про-

стору дешавања, структура излажења на интервенције, временске ка-

рактеристике процеса функионисања ВСЈ) 

Основни извор информација за дати блок као база података је дневник 

догађаја. Информациона база података ВСJ се своди на одређену форму и обра-

ђује се разрадом система за добијање свих статистичких података, који се затим 

обрађују и уводе у компјутерски информациони систем (КИС).  

Увођење података у КИС остварује се аутоматски и коригује помоћу та-

статуре компјутера, манипулатора типа “миш”и сл. 

3. ОПИСИВАЊЕ ПРОЦЕСА ОДЛУЧИВАЊА  

О СЛАЊУ ЕКИПА ВСЈ НА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Процес одлучивања о слању екипа ВСЈ на интервенције укључује у реше-

ње пет основних задатака: 

- избор структуре ватрогасно-спасилачких екипа за интервенцију,  

                                                 

 
1 Ватрогасно-спасилачке  екипе могу бити величине формације група и одељења од 2-7 људи 
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- број екипа,  

- из којих организационих целина- ватрогасно-спасилачких станица 

екипе треба упутити,  

- по ком редоследу упућивати екипе, 

- одређивање маршруте кретања упућених екипа на место догађаја  

Време одлучивања о слању екипа на интервенције, назива се време од мо-

мента стизања позива за интервенцију у командно-оперативни центар (КОЦ) ВСJ 

града, до момента издавања наређења најближој станици и излазака на интервен-

цију са одређеним снагама и средствима. 

Дужина времена одлучивања о интервенцијама зависи од учесталости 

позива и броја дежурних у КОЦ-у и у просеку за градове у екстремним условима 

износе 1 до 1,5 минута. У градовима где су уведене нове информационе техноло-

гије, ово време је мање и износи 0,5 до 1 минут.  

Време припреме ватрогасно-спасилачких екипа и излазак на интервенци-

ју је време од момента доношења одлуке и команда из КОЦ-а града ватрогасној 

станици, до момента изласка екипе из станице, у току којег се врши припрема 

људства и технике за излазак. 

Дато време по правилу је нормативни параметар и за већину ВСЈ у свету из-

носи 1 до 2 минута. У значајном степену, време припреме и изласка зависи од тога 

где се налази екипа (у станици, на месту раније интервенције или у путу кретања. 

Aнализа активности ВСЈ показује да део неизлажења из станице износи 1-3%. 

4. ОПИСИВАЊЕ КРЕТАЊА ЕКИПА ПО ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

Кретање ватрогасно-спасилачких екипа по територији града карактерише 

време кретања из једног места-пункта у други. Због хетерогености распореда ули-

ца на градском простору постоји низ тешкоћа о оцени преласка растојања до места 

интервенције и према томе, о времену кретања ватрогасно-спасилачких екипа.  

Aко би градска територија била једнородна (без завојитости уличне мре-

же), тада би се растојање између два пункта A и Б са одговарајућим координа-

тама (x1,x2) одређивало на следећи начин:  

При моделирању, за добијање адекватне оцене градских растојања и вре-

мена кретања, користе се различити приступи: 

( ) ( ) ( )221

2

21 yyxxb,aS −++=  

1. Примена апроксимативних коефицијената, који изражавају неправил-

ност (завојитост) уличне мреже града и обично не прелазе вредност од 1 до 4. Та-

да се време кретања из тачке A у тачку Б израчунава по формули: 

( )
( ) ( )
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2

21

2
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h
V
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Kb,at

&
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⋅=  

где је:  
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Vsl - средња брзина кретања,  
Кх – коефицијент нелинеарности уличне мреже.  
У градовима, или реону града са неразвијеном уличном мрежом и већим 

бројем природних препрека (река, језера, шума,...) вредности коефицијента к мо-

гу изностити 5, 10 и више.  

2. Примена модела уличне мреже, у коме се улице представљају “лукови-

ма,,. а њихово укрштање “чворовима”, тада се удаљеност до неког места одређује 

као најкраћи пут у мрежи. Могуће је наћи оптималан пут, не само у растојању, не-

го и у времену кретања и у потрошњи горива. Та могућност је реализована у КИС 

“ТИГРИС”
1
 (посебно се може применити у интерактивним системима, на пример 

у ВСЈ или тренажеру). 

3. Примена матрице за израчунавање растојања или времена кретања из-

међу свих раскршћа уличне мреже. Матрице се рачунају по реалној уличној мре-

жи до почетка моделирања и чувају на магнетном диску компјутера. При моде-

лирању треба изабрати само неопходне вредности из матрица. Овај метод приме-

њен у моделу КИС “КОСМAС”.  
Елементи карактеристични за КИС “КОСМAС” су следећи: 
- улична мрежа у КИС “КОСМAС” представљена је у “векторском” об-

лику 
- улична мрежа је представљена коришћењем скениране карте града 

или електронски помоћу специјално разрађеног програма.  
- “Тачке” представљају крајеве одсечака различитих дужина, од којих 

је састављена улична мрежа 
-  у својству базног алгоритма користе се алгоритми Дикстре 
- ван процеса моделирања изводе се прорачуни времена кретања изме-

ђу свих тачака транспортне мреже. Матрица, која је добијена после 
прорачуна, чува се на диску компјутера 

- за извођења различитих прорачуна бира се неопходна варијанта марице 
- при израчунавању времена кретања из једне тачке у другу тачку града 

одређује се: на којој тачки транспортне мреже се налази “излазна тач-
ка,, (одакле се почиње кретати); на којој тачки уличне мреже се налази 
тачка стизања, затим из унапред одређене матрице одређују се вредно-
сти времена кретања између две тачке уличне мреже.  

На тај начин се може саставити ефективан алгоритам брзог прорачуна 

времена кретања екипа у тачку позива. Тај алгоритам дозвољава да се промени 

моделно време у циљу повећања тачности и брзине моделирање и његов схемат-

ски приказ дат је на слици бр. 1.  

У системима “ТИГРИС” и ,,КОСМAС” који се користе у Русији процеси 

и дејства се моделирају на основу статистичких законитости, карактеристичних 

                                                 

 
4КИС “ТИГРИС” и КИС “КОСМАС” су компјутерски имитациони системи који су разрађени у 

периоду од 1990-1996 у Руској федерацији, а аутори су: Alehin E.M., Bruslinski N.N., Sokolov S.V. 
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процесу функционисања ВСС службе. На пример, време између суседних позива 

ватрогасно-спасилачким јединицама моделира се уз помоћ експоненцијалног 

закона расподеле, распоред позива по територији града моделира се на основу 

дводимензионе нормалне расподеле. 

 

Слика бр.1: Илустрација факта појављивања 

већих вредности коефицијената нелинеарности 
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РЕЗИМЕ 

Ефикасност гашења шумског пожара умногоме зависи од брзине којом се при-

ступи гашењу. Шумски пожари настају углавном на теренима који нису приступачни и 

где нема воде коју треба у што краћем року допремити на место пожара. Решење које ну-

ди нова техника делује прилично охрабрујуће. У питању је гашење из ваздуха употребом 

техничких решења која обезбеђују гашење воденом маглом.  

 

Кључне речи: Нове технике, импулсни противпожарни систем, хеликоптер 

 

 

NEW TECHNIQUE IN AERIAL SUPPRESSION  

OF WILDFIRE IN INITIAL STAGE  

 

ABSTRACT 

Aerial suppression efficiency mostly depends on reaction velocity after reconnaissation 

of wildfire in initial stage. Wildfire appears mainly on unreachable, dry terrain, without water in-

dispensable for wildfire suppression. A possible solution for this problem offers a device produced 

by IFEX.  

 

Keywords: New technique, impulse firefighting system, helicopter 

 

1. УВОД 

Последњих година посебна пажња се придаје унапређењу технике гаше-

ња шумских пожара. Евидентно је да приступ по коме је било важно за што мање 

време бацити што више воде, односно средства за гашење не задовољава корис-

нике понајпре из финансијских разлога. Aнализом примене ваздухоплова у про-

цесу гашења пожара дошло се до интересантних података. Наиме за успешно га-

                                                 

 
1 Технички опитни центар, Београд 
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шење пожара потребно је да се на 1 m
2
 терена захваћеног пожаром избаци 0.125 - 

0,499 l воде односно средства за гашење. Међутим, у реалним условима се дешава 

следеће: Само на 29% површине терена захваћеног пожаром доспева идеална ко-

личина воде (слика 1). На 43% површине не стигне довољна количина воде тако да 

пожар, са те већ гашене површине, наставља да се шири. На преосталих 28% баче-

но је више воде него што је потребно што је нерационално и у крајњој линији вео-

ма скупо.  

 

Слика 1: Расподела преноса топлоте у зависности  

од величине капи средства за гашење 

Други веома важан фактор у ефикасности гашења пожара употребом ле-

тилица се састоји у карактеристикама воде или средства за гашење које допре до 

површине земље. При томе се мисли се на начин на који је средство распршено 

изнад пожара. Поред ових параметара лета, фактор који има великог утицаја на 

ефикасност гашења је величина капи воде. Уколико су капи воде које чине воде-

ну маглу сувише мале, испариће и пре него што стигну до терена захваћеног пла-

меном. У додиру са пламеном капљице воде испаравају одводећи топлоту из око-

лине. Што су капи мање повећава се укупна површина воде која испарава. наиме, 

са смањењем величине капи повећава се укупна површина воде која је у контакту 

са пламеном и повећава се пренос топлоте а самим тим и процес испаравања [1]. 

Вода приликом прелазка из течног стања у стање водене паре заузима хиљаду 

пута већу запремину и на тај начин истискује околни ваздух. На тај начин се ло-

кално смањује присуство кисеоника што доводи до гашења ватре. Прва идеја која 

се намеће је да би било идеално да капи воде буду што мањег пречника. Међу-

тим, мале капи имају ману што не могу довољно дуго „путују” кроз пламен. Ма-

ле капи воде или средства за гашење имају сувише малу масу и бивају одбачене 

услед великих турбуленција које владају изнад фронта пламена. Веће капи имају 
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способност да прођу кроз пламен, делимично испаре и доспеју до саме површине 

терена који је захваћен пламеном. 

Резултати испитивања показују да се оптимални резултати у ефикасности 

гашења пожара добијају када се са висине од 30 m на терен у пламену испушта 

вода састављена претежно од капи пречника 1,5 mm. Наравно, није могуће оства-

рити водену маглу баш таквих карактеристика али најбољи резултати се постижу 

када су капи воде пречника 1 mm до 4 mm. На дијаграму је приказан однос апсор-

боване количине енергије воденом маглом састављеном од капљица пречника 10 

mm и маглом састављеном од капи воде пречника 1,5 mm. 

2. НОВЕ ТЕХНИКЕ - ТЕХНИКА ПРИМЕНЕ ВОДЕНЕ МАГЛЕ 

Из свега наведеног се види да се ефикасност гашења шумских пожара и по-

жара на отвореном терену може подићи на виши ниво и учинити у крајњој линији 

исплативијом применом нових приступа у техници гашења. Примена нове технике 

захтева посебну опрему која треба да обезбеди следеће карактеристике: 

- способност да произведе капљице воде одређених димензија, 

- избачена количина средства омогућава већу апсорпцију топлоте из 

пламена, 

- смањење потребне количине воде по јединици површине терена зах-

ваћеног пожаром уз исту ефикасност гашења, 

- смањење опасности коју носи употреба ваздухоплова за гашење по-

жара по људство на земљи, 

- смањење штете на објектима над којима се изводи операција гашења 

пожара из ваздуха. 

 

Слика 2: Принцип рада уређаја IFEX 

Наведене системе су од скора почели да производе произвођачи из СAД 

(MAFFS), Немачке (IFEX) и Француске (SHAEP) [2]. Поменути системи представ-

љају новину у приступу гашења пожара и сигурно је да нису идеални али су сигур-

но помак напред у техници гашења шумских пожара. Немачки IFEX (Impulse fire 

extinguishing) ради на веома једноставном принципу. У питању је уређај за избаци-

вање средства за гашење великом брзином у виду малих капљица. Ваздух под при-
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тиском од 25 bar-а обезбеђује потребну енергију за избацивање воде из резервоара. 

Сама апаратура подсећа на неку врсту воденог топа. Aктивирање се врши помоћу 

брзог вентила који се отвара за 20 хиљадитих делова секунде. Отпор ваздуха сма-

њује димензије капи воде у млазу са нормалних 700 µm на 100 µm. Површина воде 

која на тај начин учествује у гашењу се повећава. Запремина капи воде у млазу из 

ватрогасног црева од 1 l има површину од 5,8 m
2
, а површина исте запремине воде 

избачена из уређаја IFEX има површину од 60 m
2 
[3]. 

Уређај овог типа се може монтирати на хеликоптер чиме се добија ефи-

касан противпожарни систем који карактерише велика мобилност и готовост за 

употребу. Систем има техничке карактеристике дате у табели 1: 

  

Слика 3: Уређај типа IFEX монтиран на хеликоптер 

Табела 1. техничке карактеристике 

Техничке карактеристике уређаја „Firecopter scid” 

Цилиндар топа 2 х 18 1 

Капацитет главних резервоара уређаја 2 x 155 1 

Маса празног уређаја 350 kg 

Димензије 2,96m х 0,2m х 0,4 m 

Материјал конструкције уређаја алуминијум Al 52 

Радни притисак 25 bar-а 

Брзина млаза на млазници 120 m/s 

Брзина отварања/затварања вентила 20 ms 

Перформансе 

Максимални домет 40 m до 60 m 

Ширина млаза 4 m до 7 m 

Домет ефикасног гашења 10 m до 40 m 

- брза инсталација на средство, мање од 5 min 

- спремност за употребу одмах по постављању.  

- два 18 l топа домета 40 m до 60 m  

- могућност за употребу воде, ретарданата, пене.  
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- брза допуна главног резервоара капацитета 310 l.  

- брзо поновно пуњење резервоара топа (2 s до 3 s).  

- могућност допуне у лету. 

Наведене системе су од скора почели да производе произвођачи из СAД 

(MAFFS), Немачке (IFEX) и Француске (SHAEP). Поменути системи представља-

ју новину у приступу гашења пожара и нису идеални али сигурно представљају 

помак напред у техници гашења почетних шумских пожара. Главна предност ове 

технике се састоји у томе да се уређаји овог типа могу монтирати на готово све 

хеликоптере, потребна је носивост од 700 kg, чиме се добија ефикасан противпо-

жарни систем који карактерише велика мобилност и спремност за употребу. Брза 

инсталација, спремност за употребу одмах по постављању, топ домета до 60 m, 

могућност за употребу воде, ретарданата, пене и брза допуна главног резервоара 

капацитета 310 l су само неке од карактеристика овог интересантног система за 

гашење. Готово да су идеални за гашење терена на којима гори ниско растиње и 

сува трава. Пожари на овој врсти терена су углавном изазвани паљењем растиња 

и траве од стране пољопривредника, који под утицајем ветра најчешће измакну 

контроли и касније изазивају паљење шумске вегетације. Управо из овог разлога 

представљају сресдтва која је пожењно набавити да би се унапредио систем заш-

тите од пожара. Поменута средства је иначе могуће монтирати и на тело оклоп-

них возила и тенкова уместо куполе чиме се добија моћно средство за гашење 

пожара на теренима где не постоје саобраћајне комуникације. 

 

Слика 4: Уређај тoпа монтиран на корпус тенка 

Примена ове технике значи захтева посебну опрему која треба да обезбеди 

следеће карактеристике: способност да произведе капљице воде одређених димен-

зија, избачена количина средства омогућава већу апсорпцију топлоте из пламена, 

смањење потребне количине воде по јединици површине терена захваћеног пожа-

ром уз исту ефикасност гашења, смањење опасности коју носи употреба ваздухо-

плова за гашење пожара по људство на земљи, смањење штете на објектима над 

којима се изводи операција гашења пожара из ваздуха. 
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РЕЗИМЕ  

Рад обрађује опасности по здравље ватрогасаца при гашењу пожара у затвореним 

просторима скопчане са продуктима пиролитичке дисоцијације пожарних гасова у услови-

ма лоше вентилације. Обрађен je бекдрафт, као чест узрочниик смрти америчких професио-

налних ватрогасаца. Бекдрафт спада у феномене при пожарима добро заптивених простора, 

који сачекују ватрогасце при отварању спољашњих врата опожареног објекта наносећи им 

тешке опекотине.  

Кључне речи: пламени удар, бекдрафт, безбедност при гашењу пожара, пироли-

тички продукти сагоревања  

 

 

BACKDRAUGHT AND SAFETY 

OF FIREFIGHTERS WHILE EXTINGUISHING FIRES 

ABSTRACT 

This paper deals with dangers regarding firefighters' health while extinguishing fires in 

enclosed spaces, related to pyrolytic dissociation products of fire gases in conditions of poor 

ventilation. The backdraught, as a most frequent cause of death among American professional 

firefighters, is analysed herein. The backdraught is a phenomenon that occurs during fire events in 

well sealed indoor areas, which awaits firefighters in inside attacks when they open outside doors 

causing serious burns.  

Key words: fire surge, backdraught, safety while extinguishing fires, pyrolytic products 

of burning 

 

1. УВОД  

Kao и флешовер тако и бекдрафт представља опасност за здравље ватро-

гасаца и има тенденцију сталног пораста због заступљености сложених орган-

                                                 

 
1 Факултет Безбедности, Београд 
2 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Србија 
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ских материјала у унутрашњој декорацији радног и животног простора људи. 

Овај тренд, негативан за здравље ватрогасаца се не може зауставити али се сва-

како његове штетне последице за здравље оних који учествују у пожару може 

свести на минимум. Aко ватрогасци и жртве на време препознају опасност и 

знају које мере треба да предузму до развоја бекдрафта неће ни доћи. Ватрогасни 

посао због растућих опасности све више асоцира на посао минера. Ова професија 

све више има право само на једну грешку и она се кажњава губитком живота.  

Из тог разлога обука ватрогасаца постаје императив за успешно бављење 

послом професионалног ватрогасца уз очувању здравља у условима рапидног 

пораста ризика бављења овим послом. Свакако да и у будућности нећемо моћи 

избећи смртна страдања ватрогасаца на интервенцијама али бар можемо учинити 

толико да науче да препознају опасности и не гину због незнања и глупости. 

Наравно овде се у првом реду мисли на командни кадар који ће бити едукатор 

ватрогасаца али и на израду полигона са могућношћу демонстрирања бекдрафта 

ватрогасцима у току обуке за гашење пожара при опасностима вазаним за 

пламене ударе и бекдрафт међу њима.  

2. БЕКДРAФТ  

Бекдрафт се назива и пламени удар невентилисаног простора. Енглески 
изрази за ову појаву су backdraught (bekdrout).  

Дефиниција у литератури „British fire service operations“: 
„Ограничена вентилација може резултовати значајнијом концентраци-

јом смесе продуката делимичног сагоревања и несагорелих продуката пиролизе. 
При продору нових количина свежег ваздуха, када се током акције гашења по-
жара уђе у пожарни сектор где се створила ова смеса продуката, може доћи 
до њеног изненадног сагоријевања. Ово изненадно сагоријевање, које се креће по-
пут таласа кроз простор према напоље, препознајемо као „Backdraught“. 

Са развојем пожара и са довољном залихом ваздуха, процес сагоревања ће 

се наставити развијати и расти онолико дуго док има горивих материја. Aли, буде 

ли ограничен доток ваздуха у одељак, кисеоник из ваздуха биће брже утрошен 

него ће бити надокнађен новим количинама. Резултат тога ће бити прогресивно 

спуштање концентрације кисеоника у мјешавини с пожарним гасовима у одељку.  

То ће у почетку проузроковати пораст температуре у одељку. Смањење 

количине кисеоника резултираће и поступним смањењем пламена. То међутим 

неће утицати на смањење количине пожарних гасова у одељку све док темпера-

тура не почне опадати. У тренутку када дође до продора свежег ваздуха у оде-

љак, отварањем врата и уласком ватрогасаца у простор, и његовог мешања са 

пожарним гасовима, тада ће настати експлозивна мешавина гасова.  

"Бекдрафт" или пламени удар невентилисаног затвореног простора на-

стаје у просторији у којој се пожар угасио услед недостатка ваздуха јер нису 

прегорела врата или прозори. У њој се налазе запаљиви гасови (продукти пиро-

лизе и продукти непотпуног горења) у концентрацији изнад горње границе екс-
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плозивности. Могућа су локална тињања, међутим ова горућа смеша се, услед 

недостатка ваздуха, не може запалити. Отварањем тог простора (нпр. уласком 

ватрогасца) долази свежи ваздух, смеса улази у подручје експлозивности, и ако 

постоји извор паљења упали се и експлодира. Практично гледано, уколико се не 

створе услови за флешовер јер нема довољно ваздуха (просторија је затворена), 

стварају се услови за бекдрафт уколико се просторија отвори. Пожар се може и 

сам угасити уколико уопште не дође до отварања просторије јер се с временом 

просторија охлади."  

Присетимо се мало оне заборављене цигарете на седишту фотеље. Дакле 

цигарета је запалила фотељу и даљњим развојем пожар се проширио преко целог 

седишта, просторија се загрејала, пуна је дима, али у случају бекдрафта нема 

дотока ваздуха. Након неког времена пожар је »потрошио» сав кисеоник из про-

сторије за горење па се почиње гасити. Но у овом периоду настају продукти суве 

дестилације, а најопаснији од њих је гас угљен моноксид (СО). У динамици да-

љег развоја нема више пламена, али је просторија препуна запаљивих гасова који 

се не могу запалити јер нема кисеоника. Температура у просторији је непромење-

на, али с временом се почиње хладити услед чега настаје подпритисак (ако отво-

римо врата видећемо усисавање ваздуха у просторију). Aко се отворе врата про-

сторије, у просторију ће се усисати ваздух који ће се почети мешати са запаљи-

вим гасовима. Чим та „мешавина“ буде у подручју експлозивности те дође до 

извора паљења, у нашем случају је то жар у жаришту пожара, доћи ће до удара 

(експлозије). Време од отварања врата до пламеног удара није могуће тачно 

утврдити, оно може износити неколико секунди, али и неколико минута. Све за-

виси како ће се брзо ваздух мешати са запаљивим гасовима и како ће брзо та екс-

плозивна смеса доћи до извора паљења. Након запаљења, ватрени фронт и удар-

ни талас ће кренути према извору кисеоника и избити кроз отвор, одакле је ушао 

ваздух. 

2.1. Предзнаци бекдрафта 

Опасност од бекдрафта првенствено постоји при отварању просторије – 

дакле не на самом почетку ватрогасне интервенције док је пожар у развоју већ у 

својој каснијој фази. Не постоји ниједан апсолутно поуздан предзнак бекдрафта. 

Опасност од експлозије и експлозивних смеса може се искључити тек онда кад је 

пожар угашен и све просторије проветрене. Овде посебно треба нагласити важ-

ност превентивних мера заштите у функцији спасавања живота ватрогасаца.  

Предзнаци наступајућег бекдрафта су: 

- трајање пожара ако постоји сумња да је пожар у затвореној про-

сторији откривен јако касно, постоји могућност за пламени удар. До-

ласком ватрогасци констатују да су прозори и врата неоштећени знак 

је да пожар слабе вентилације траје већ око пола сата. Присетимо се 

просечно време доласка ватрогасаца на пожар у Србији је 14 минута.  

- дим; прозори загарављени димом и масном чађи, као и дим који на 

ударе излази кроз прозоре, даљњи су поуздан предзнак пламеног удара.  
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- кваке на вратима врела, овај знак даје јасно упозорење да је иза врата 

још топлије. Квака се опипава са рукавицом и спољним делом шаке, 

да би се избегле, врло опасне повреде јагодица прстију.  

- усисавање ваздуха ако се након отварања врата уочи усисавање 

ваздуха, тада ће највероватније доћи до пламеног удара. Стога одмах 

треба поновно затворити врата и применити другу тактику. 

 

Слика 1: Прва фаза бекдрафта
1
 

 

Слика 2: Друга фаза бекдрафта 

Ватрогасци морају уочити услове у којима би могао наступити бекдрафт. 

Најважнији предзнак помоћу којег можемо одредити претећу опасност од бек-

драфта је спознаја о динамике развоја пожара и време које је протекло од настан-

ка истог.  
Неколико примера помоћи ће нам у процени опасности: 
- колико дуго већ траје пожар.  
- које врсте материјала горе. 
Остали знаци могу бити:  
- је ли пожар ограничен у једном простору и да ли је простор вентилисан?  

                                                 

 
1 "British fire service operations". Internet sajt  
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- нема видљивог пламена или је пламен плаве боје 
- ваљајући дим црне, жуте и беле боје 
- на додир врела квака и врела врата  
- пулсирајући дим који се појављује кроз пукотине или отворе  
- увлачење ваздуха у горући простор уз карактеристичан звук сли-

чан фијукању.  

 

Слика 3: Трећа фаза бекдрафта  

2.2 Тактика спречавања бекдрафта 

Као што постоји мали број апсолутно сигурних предзнака бекдрафта, исто је 

тако мало сигурних тактичких мера за спречавање истог. Превентивне мере заштите 

односно правила понашања код отварања врата и прозора, требале би бити саставни 

део обуке и требало би их се придржавати у свакој интервенцији:  

- Прозори и врата морају се отварати из заклона, тј. са стране и по мо-

гућности уз заштиту приправног млаза воде. Aко се при отварању 

врата угледа усисавање ваздуха у просторију, врата се морају понов-

но затворити или усмјерити распршени млаз на дим и тако воденом 

паром спријечити пламени удар.  

- Aко се пак оправдано сумња на пламени удар, тада га можемо усме-

рити у жељеном смеру. Будући да ударни талас и ватрени фронт иду 

према насталом отвору, могуће је, прије уласка групе у просторију, 

отворити прозор. Aко дође до пламеног удара, тада се он »празни» 

кроз настали отвор и не угрожава навалну групу која се налази у уну-

тарњој навали. И овде је такође јако важна заштитна одећа управо 

због непредвидљивости пламеног удара. Она додуше не смањује по-

вреде од ударног таласа, али барем може ублажити опекотине.  
Из текста је видљиво да је бекдрафт могуће предвидети правилно тумачећи 

знакове које добијамо од пожара. На тај начин могу се правовремено подузети ме-
ре које ће смањити опасност од пламеног удара односно одвести га у смеру који 
неће угрозити навалну групу. Јасно је да не треба срљати у просторију јер се не-
смотреним уласком могу превидети неки предзнаци, а већ у сљедећем тренутку то 
може резултирати експлозијом која ће однети животе ватрогасаца. Свакако треба 
пажљиво поступати и сачекати неколико тренутака испред просторије, разменити 
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информације са остатком оделења које се налази изван зграде, заштитити се рас-
пршеним млазом, па тек онда кренути у претраживање задимљеног простора.  

2.3. Смернице за извиђање у околностима претње бекдрафта 

Ова фаза је извиђање и најважнија је за успешну интервенцију.  
Треба је обавити према следећим смерницама:  

1. Одмерити величину зграде, конструкцију и могуће садржаје, колико 
има пластике, полимера, лакоиспарљивих материја и др.  

2. Тражити могуће наговештаје наступајућег бекдрафта.  
3. Избор врсте млаза за хлађење пиролитичких гасова у диму, импулсна 

пушка, црево високог притиска и млазница за водену маглу, С-црево 
и монсун-млазница и друге комбинације.  

4. Према потреби размотрити промену пречника црева са којим ће се 
обавити хлађење. Увести импулсну пушку на пример.  

5. Распоредити цревне пруге и утврдити резервне.  
6. Применити исправну процедуру уласка како је то описано у прет-

ходном тексту.  
7. При уласку у опожарени простор провести температурну провјеру.  
8. Осигурати достигнути положај хладећи пожарне гасове, наставити 

напредовање кроз простор када се утврди да је то сигурно, користити 
одговарајућу технику хлађења пожарних гасова (кратке или дуже им-
пулсне млазеве) . 

9. Непрестано осматрати пожарне гасове уз строп и простор пред 
собом, као и изнад и позади вође навалне групе.  

10. Стална међусобна комуникација читавог тима нужна је за сигурно 
кретање и напредовање кроз простор.  

11. Наставити кретање кроз простор следећи начела наведена у точкама 
8-10.  

12. Коришћењем методе директног напада нанети воду на жариште 
пожара када ватрогасна навална група стигне до истог кретањем кроз 
дим и пиролитичке гасове како је то описано. Хладити све површине 
које нису захваћене пламеном превенирајући тиме настанак пожар-
них гасова. И овде ватрогасци могу тестирати степен производње пи-
ролитичких гасова или загрејаности предмета који су запаљиви. Aко 
после поливања водом испаравају наставити са хлађењем. Погорша 
ли се стање у простору, ватрогасци треба да се повуку, стално пра-
тећи пламен, штитити се хладећи пиролитичке гасове. 

13. При спашавању жртава метода хлађења гасова користи се да би одр-
жали неутралну површину што вишом чиме се повећавају изгледи 
преживљавања у условима претње пожарних гасова и врелине испа-
равања. Ова се метода обично користи за заштиту ватрогасаца и омо-
гућавање њиховог напретка према жртви те њиховом повлачењу. На-
кон тога ватрогасци могу поновно ући и "напасти" пожарне гасове те 
угасити пожар. Овај поступак се спроводи иако се само сумња да има 
унесрећених који су остали у опожареном простору.  
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14. Aко је пожаром захваћено више одељака претходно изложени по-
ступци примењују се како ватрогасци напредују кроз њих. Пре улас-
ка у следећи одељак ватрогасци морају осигурати "освојени". Након 
тога понављају се поступци наведени у точкама 2 - 10.  

3. ЗАКЉУЧАК 

Бекдрафт је озбиљна претња за животе ватрогасаца, али и оних доброна-

мерних људи који могу смртно страдати при покушају гашења пожара. Неспорно 

је да сви који интервенишу на гашењу пожара морају познавати све детаље 

везане за бекдрафт, како би сачували сопствени, као и туђе животе. 
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РЕЗИМЕ 

Рад обрађује опасности по здравље ватрогасаца при гашењу пожара у затвореним 

просторима скопчане са продуктима пиролитичке дисоцијације пожарних гасова у услови-

ма добре и слабе вентилације. Обрађена су три феномена: флешовер, роловер и бекдрафт, 

као најчешћи узрочници смрти америчких професионалних ватзрогасаца. Флешовер спада 

у феномене при пожарима добро проветраваних простора, док су бекдрафт и роловер фено-

мени слабо вентилисаних простора.  

Кључне речи: пламени удари, флешовер, бекдрафт, роловер безбедност при гаше-

њу пожара  

 

 

FIRE SURGE AND SAFETY OF FIREFIGHTERS  

DURING FIRES 

ABSTRACT 

This paper deals with dangers for firefighters health while extinguishing fires in enclosed 

spaces, related to pyrolitical disociation products of fire gases in conditions of proper and poor 

ventilation. Three main phenomena are analysed: flashover, rollover and beckdrought as the most 

frequent causes of death among American professional firefighters. Flashover occurs during fires 

in well ventilated indoor areas, beckdrought and rollover are phenomena which occur in poorly 

ventilated indoor areas.  

Key words: fire surge, flashover, rollover and backdrought 

 

1. УВОД  

Импулс за писање овог рада нам је дала повреда једног од ватрогасаца 

новосадске ватрогасне јединице при гашењу пожара у насељу Клиса, где је горело 

кућно складиште спреј дозни. Узрок повреде ватрогасца је било бекдрафт настао 

                                                 

 
1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Србија 
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у пожару у одсуству добре вентилације и наравно одсуство свих мера безбедности. 

Разлог је био тај упозоравајући предзнаци наиласка бекдрафта нису препознати. 

Повреде на сву срећу нису биле смртоносне због значајне удаљености ватрогасца 

од објекта и заштитне опреме којом је располагао.  

Флешовер, роловер и бекдрафт су у ватрогасним круговима уврежени 

појмови који изазивају благу језу. Право значење ових израза једва да је познато 

ватрогасцима Београда, Новог Сада, Ниша и других. Како расте број ових фено-

мена у пожарима у Србији неопходно је обуци посветити већу пажњу и омо-

гућити ватрогасцима да на време препознају наилазећу опасност.  

Флешовер (наш назив за овај термин је "обухват пламеном") је ретка по-

јава код које изненада букне цела зграда гутајући ватрогасце који су се затекли у 

унутрашњости или на отвореном простору али сувише близу опожареног објекта. 

Наравно да су повреде готово искључиво смртоносне.  

Бекдрафт је назив америчког филма о ватрогасцима. Већини ватрогасаца 

је, међутим, непознато што се крије иза тих појмова. Сваку од ових појава чији 

су сведоци или је преживе називају просто експлозијом јер је тако доживљавају. 

Међутим ове појаве личе на експлозију али се и доста разликују од исте.  

Роловер је генерисање пламена у простору где је био дим и тотално пр-

жење хладног невентилисаног простора пламеном који "је настао из дима". Уз-

рок је био смрти неколико десетина путника у опожареном авиону компаније Ка-

надер, што је приказано у документарном филму, који су могли да виде и наши 

ТВ гледаоци који прате програме кабловских телевизија.  

Ватрогасцима су познате последице тих појава: многобројне несреће с те-

шко озлђеним или погинулим припадницима ватрогасних јединица, који су стра-

дали услед "изненадног разбуктавања гасова насталих сувом дестилацијом". Та-

кође су им познати случајеви потпуног уништења, у пожарима, складишта и пот-

кровља до којих је дошло након флешовера. Из наведених разлога овај рад се бави 

самом тематиком пламених удара, начином понашања ватрогасаца у опасним 

ситуацијама те опасностима које пламени удари представљају за оперативце.  

Свакако, размотрене су и могућности спречавања пламених удара, однос-

но препознавања знакова који јасно дају до знања да може доћи до пламеног уда-

ра. Да би се опасност од пламених удара схватила озбиљно овај рад ћемо започе-

ти једном статистиком наравно са америчких простора. Најбољи показатељи који 

јасно указују на ову опасност су статистички подаци. Према статистици са аме-

ричких простора од 1985-1994 године, живот је, због флешовера, изгубило 47. 

америчких ватрогасаца. Главни узроци смрти 87 америчких ватрогасаца који су 

погинули од 1990. године приказани су у табели 1. 

Aнализом погинулих у зарушавању зграда видећемо да је 10 људи умрло 

због пропадања пода испод њихових ногу. Само једна од жртава није била опре-

мљена изолујућим апаратом. Једини изузетак од свих горе наведених трагичних 

смрти на свом радном месту; је ватрогасац који је погинуо спашавајући своју 

породицу из пожара у сопственој кући.  
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Табела 1: Узрок смрти погинулих професионалних ватрогасаца 

 у пожарима од 1990. у СAД 

Узрок смрти 

Број 

погинулих 

ватрогасац

а 

Зато што су се изгубили у згради 

или остали без кисеоника; у 

изолујућем апарату  

29 

Флешовер или бекдрафт  40 

Урушавање зграде  18 

 

Слика 1: Општи изглед пламеног удара
1
   

У овој статистици обухваћени су само амерички ватрогасци. Обим овог 

рада не дозвољава набрајање свих унесрећених у осталим земљама. Њихов број 

на жалост није мали.   

                                                 

 
1 "British fire service operations". Internet sajt  
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Међутим, познато је, како се са овим проблемом сусрећу и ватрогасци у 

Европи, Aустралији, Новом Зеланду и наравно и у Србији. Дакле, видљиво је да 

проблем пламених удара постоји и да га је потребно разјаснити ватрогасцима 

тако да га они препознају на терену. Наиме сваки пожар затвореног простора 

може кулминирати пламеним ударима. Наравно да се нико не жели наћи у неком 

од пламених удара али у гашењу пожара то је неминовност и ризик позива. Стога 

је потребно детаљно размотрити све услове, предзнаке и опасности које за ва-

трогасце на интервенцији представљају пламени удари. Ово је неопходно како би 

се могли заштитити сами ватрогасци, односно како би могли заштитити животе 

својих колега и свих особа које се могу наћи у близини.  

2. УСЛОВИ ЗA НAСТAЈAЊЕ ПЛAМЕНИХ УДAРA 

Пламени удари су дакле појаве које се догађају приликом пожара затворе-
ног простора. Они су резултат процеса горења и неких предуслова као што су 
лоша или добра вентилација, количина гориве материје, односно времена које је 
протекло од почетка пожара. Приликом сагоревања горива материја се спаја са ки-
сеоником из ваздуха, односно, бурно оксидише уз ослобађање топлоте и светло-
сти. Aли то није све. Током загревања гориве материје ослобађају се примарни 
продукти сагоревања, запаљиви гасови који у додиру с пламеном оксидишу у се-
кундарне продукте, који најчешће више нису запаљиви. Примарни продукти саго-
ревања зову се и пиролитички продукти (гасови). Општи изглед пламеног удара 
приказан је на слици 1.  

Пиролитички  гасови су, зависно од врсте гориве материје, запаљиви и мо-
гу, ако не изгоре на месту настанка, стварати експлозивне смесе (дрво у пиролизи 
ослобађа разне врсте гасова као нпр. метан, етан, бутан, пропан, угљен-моноксид, 
водоник и друге). Горењем без присуства кисеоника, односно уз недовољан доток 
кисеоника настају гасови суве дестилације и првенствено садрже угљен-моноксид 
(СО). Ови гасови могу створити експлозивну смешу, а угљен-моноксид је и от-
рован гас, крвни отров који не опрашта; што наравно, представља велику опасност 
за животе ватрогасаца. Савремени простори су топлотно изоловани због добро 
познатих проблема са грејањем зими. Пожари у овим зградама врло брзо дижу 
температуру од преко 600 

0
С у целом објекту. Пиролитички гасови као последица 

повишене температуре, настају далеко од пожара и продиру у дим. Ту могу 
створити и експлозивне концентрације. Ово је нарочито убрзало "доба пластике" 
где се разни полимери уносе у зону становања и уопште у радну средину а они у 
пожару ослобађају обиље пиролитичких гасова и на знатно нижим температурама 
него дрво. Пиролитички гасови у диму су први услов за настајање пламених удара.  

Као пример настајања услова настајања пламених удара може да послуже 

пожар собе или канцеларије. У почетној фази;. Заборављена цигарета на фотељи 

изазваће пожар на површини седишта. Топлотно зрачење пламена загрева околне 

предмете, они почињу да ослобађају пиролитичке гасове који потом долазе у до-

дир са пламеном и при том сагоревају. Велике количине свежег ваздуха ће ох-

ладити продукте сагоревања, првенствено угљен-диоксид и водену пару. Наступа 
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лагано, дифузно задимљавање просторије. У овој фази пожара ватрогасци још 

нису угрожени разбуктавањем дима или пламеним ударом. Но даљњим развојем 

пожара настаће предуслови за неки од пламених удара, зависно од вентилацијије 

просторије. 

 

Слика 2: Прва зафа пламеног удара
1
  

На cлици 3 приказан је дијаграм пораста температуре у добро и слабо 

вентилисаном простору. У добро вентилисаном простору ће настати флешовер 

а у слабо вентилисаном простору бекдрафт. 

 

Слика 3: Приказ фазе потпуно развијеног пожара 

3. ВРСТЕ ПЛAМЕНИХ УДAРA 

Пламених удара може бити више врста. у наставку ће бити анализиран 

сваки од њих.  
- Повратни пламени удар настаје тако да се пламен креће од отвора 

(врата, прозор) ка унутрашњости коридора. Генерисаће се ако је тем-

                                                 

 
1 "British fire service operations". Internet sajt  
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пература гасова суве дестилације и пиролитичких гасова изнад тем-
пературе запаљивости (тачке самопаљења) истих. При додиру с ки-
сеоником из ваздуха доћи ће до тренутног паљења, а пламени фронт 
ће кренути од отвора према унутрашњости просторије.  

- Одгођени пламени удар настаје када су присутни пиролитички гасо-
ви а отварањем врата или прозора од стране ватрогасаца уђе кисеоник 
и створи експлозивну смешу. Ова смеша се, због недостатка извора 
паљења, неће тренутно запалити. Aко се деловањем ватрогасаца 
појави извор паљења нпр. раскривање жаришта млазевима воде, доћи 
ће до експлозије код које ће се ватрогасци наћи у њеном средишту. 
Сувишно је напомињати што ће се догодити са ватрогасцем који се 
нађе у објекти или његовој близини.  

- Притајени пламени удар ће настати ако су се експлозивне смесе 
накупиле у другим просторијама или местима (гардеробер, ормари, 
плакари) или деловима простора као што су предсобља, споредне со-
бе и тада ће услед приближавања извора паљења (нпр. варнице) тако-
ђе доћи до експлозије.  

- Ролловер или флејмовер, према стручној литератури, су појмови који 
описују појаву када се пламен ваља кроз дим који излази из просто-
рије. При пожару врући ваздух и дим креће при стропу просторије па 
ролловер изгледа као да се пламен ваља по стропу. Разлика од флеш-
овера је у томе што у овом случају не горе површине загрeјаних 
предмета односно паре настале њиховим  загријавањем, него гасови 
који се налазе у самом диму, а пале се због високе температуре или 
дотицаја с пламеном. 

 

Слика 4: Генерисање роловера у пожару
1
   

4. ЗAКЉУЧAК 

Квалитетна обука је главни фактор у борби са пожарима, па тако и у 
предвиђању пламених удара и правовременом реаговању у датом тренутку. 
Ватрогасци се налазе у незавидном положају за време интервенција, уз веома те-

                                                 

 
1 "British fire service operations". Internet sajt  
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шке услове рада ту су и ове опасности које прете оперативцима. Високе тем-
пературе, могућност пропадања пода или урушавања самог објекта, густ дим који 
смањује видљивост, отровни продукти горења и најгоре од свих запаљиви пиро-
литички гасови који могу стварати експлозивне смеше. Стога је нужна квали-
тетна обука будућих ватрогасаца и оних који то већ јесу, јер управо о стеченом 
знању током школовања у будућности ће зависити њихови животи, као и животи 
оних које треба спасавати. Недвосмислено је и неопходно да се у Србији оформи 
центар за обуку ватрогасаца, који ће ову проблематику приближити ватрогас-
цима на курсу како би ову опасност у реалном животу избегли.  
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РЕЗИМЕ 

Рад обрађује опасности по здравље ватрогасаца при гашењу пожара у затвореним 

просторима скопчане са продуктима пиролитичке дисоцијације пожарних гасова у услови-

ма добре вентилације. Обрађен je флешовер, као најчешћи узрочниик смрти америчких 

професионалних ватзрогасаца. Флешовер спада у феномене при пожарима добро проветра-

ваних простора, који сачекују ватрогасце при унутрашњим нападима наносећи им тешке 

опекотине. Изузетака има и ватрогасци могу постати жртве флешовера и при тактици спо-

љашњег напада на опожарену зграду.  

Кључне речи: пламени удар, флешовер, обухват пламеном, безбедност при гашењу 

пожара пиролитички продукти сагоревања   

 

 

 

FLASHOVER AND SAFETY OF FIREFIGHTERS  

WHILE EXTINGUISHING FIRES 

ABSTRACT 

This paper deals with dangers regarding firefighters` health while extinguishing fires in 

enclosed spaces, related to pyrolytic dissociation product of fire gases in conditions of proper ven-

tilation. The flashover, as most frequent cause of death among American professional firefighters, 

is analysed herein. The flashover is a phenomenon that occurs during fires in well ventilated indo-

or areas, which awaits firefighters in inside attacks and causes serious burns. There are exceptions 

- firefighters can become victims of flashover even during the manoeuvre of outside attacks on 

buildings in fire. 

Key words: fire surge, flashover, fire embrace, safety while extinguishing fires, pyrolytic 

products of burning fire embrace  

                                                 

 
1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Србија 
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1. УВОД  

Флешовер као опасност за здравље ватрогасаца има тенденцију сталног 
пораста због заступљености сложених органских материјала у унутрашњој 
декорацији радног и животног простора људи. Овај тренд, негативан за здравље 
ватрогасаца се не може зауставити али се свакако његове штетне последице за 
здравље оних који учествују у пожару може свести на минимум. Aко ватрогасци 
и жртве на време препознају опасност и знају које мере треба предузети број 
жртава ће се свести на минимум. Од кључне је важности да ватрогасци препонају 
знаке наступајућег флешовера а не њихови командири јер се исти не налазе у 
опожареном објекту и њихови животи нису угрожени. Наравно битно је и да 
командни кадар добро познаје све опасности којима се излажу ватрогасци када 
крену у пожаром захваћени објекат.  

2. ОБУХВAТ ПЛAМЕНОМ "ФЛЕШОВЕР"  

Флешовер - пламени удар вентилисаног простора ( у стручној литерату-
ри користи се и израз "разбуктавање дима"). Постоји више дефиниција флеш-
овера. У раду ћемо размотрити две најважније.  

ИСО дефиниција (International standard organisation – ISO 1990): 
„Нагли прелаз растућег пожара у стање у којем су одједном захваћени 

сви гориви материјали који се налазе у простору”. 
Дефиниција у литератури „British fire service operations“:  
„У пожарном сектору пожар може ући у фазу где укупна топлотна ра-

дијација настала пожаром, врели гасови и врући зидови пожарног сектора 
проуузрокују настанак запаљивих продуката пиролизе изложених површина уну-
тар сектора. Уз постојећи извор паљења, ситуација ће резултирати изненад-
ним и наглим прелазом растућег пожара у потпуно развијени пожар.“  

Дефиниција 
Израз флешовер први је описао британски научник P. H. Thomas шездесе-

тих година прошлог века, а кориштен је да опише развој пожара од почетне фазе 
до тачке после које пожар постаје потпуно развијен. Ова дефиниција описује да 
фаза развоја пожара кулминира флешовером. Данашња дефиниција је нешто друк-
чија од почетне Томасове, а гласила би овако; "пламени удар затвореног вентили-
саног простора назива се флешовер, а догађа се у међуфази између почетног и раз-
букталог пожара". Под појмом вентилисаног простора подразумева се просторија у 
којој су услед пожара попуцала прозорска стакла или прогорела врата, што омо-
гућава доток свежег ваздуха. Основни потребни услови за настајање флешовера 
су:  

- температура дима и запаљивих гасова продуката непотпуног горења 
при стропу просторије треба бити око 600 °С. Тада се постиже 
топлотно исијавање које је довољно да загреје сав запаљив материјал 
(предмети и гасовити продукти пиролизе) који се налази у просторији 
на температури паљења.  
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- Треба да постоји оптималан доток свежег ваздуха кроз прозоре или 

врата. Aко је превелик доток, не може се постићи температура од око 

600 °С јер се просторија хлади. Aко је доток ваздуха мали, пожар не 

гори довољно интензивно и температура у простору пада.  

Кључан генератор који производи пиролитичке гасове и паре је топлота.  

Око 75% насталог топлотног зрачења биће задржано и усмерено од стро-

па (неутралне површине) према доле. То ће довести до повећања настанака по-

жарних гасова као резултат пиролизе.  

Тада настаје критичан тренутак када се сви гасови настали пиролизом 

одједном пале јер је њихова концентрација блиска ДГЕ а експанзијом досегну до 

пламених језичака. Да би се спречило флешовер (тренутно сагоревање накупље-

них гасова), потребно је приступити хлађењу и разређивању несагорелих про-

дуката сагоревања и пиролизе. Флешовер се догађа када укупна топлотаа настала 

унутар простора, и у најудаљенијој тачки од извора пожара, емитује енергију у 

износу од 25 KW/m
2
. 

Флешовером се може управљати и то контролом вентилације, (доток 

кисеоника у опожарени простор), хлађењем пиролитичких гасова, или хлађењем 

преосталог горива.  

Пожар је у почетној фази у потпуној зависности од вентилисаности и за-

паљивом садржају простора. Остаће у овој фази ако је отвор на опожареном про-

стору величине улазних врата. Повећа ли се отвор до величине зида, пожар ће 

тада у потпуности зависити од расположивог горива. Код пожара који се догоде 

у већим пожарним секторима није извесно да ће се увиек развити у флешовер. 

Разлог егзистенције ове могућности лежи у чињеници да се пожарни гасови хла-

де како се шире према стропу и удаљавају од извора паљења. Структура грађе-

вине (челик, бетон) понаша се као пасив - чим пожарни гасови досегну строп они 

се хладе због брзог одвођења топлоте. Тако охлађени пожарни гасови неће до-

стићи потребан степен загрејаности и покретљивости. 

3. ФАЗЕ ЗАГРЕВАЊА 

За стварање услова за флешовер треба задовољити два чиниоца:  

- довољан прилив кисеоника из ваздуха, ради одржавања сагоревања уз 

појаву пламена 

- недовољно одвођење топлоте. топлота настала у пожару се уопште не 

одводи или се пак недовољно одводи тако да температура расте. 

дрвене облоге и остали топлотни изолатори уграђени у објекат спре-

чавају размену топлоте са околином. 

Ослобођени загрејани гасови сакупљају се у горњем делу просторије. Ме-

ђутим, још не долази до нагомилавања топлоте, обзиром да се дим може ширити, 

или пак строп просторије преузима део настале топлоте, па се продукти пиролизе 

хладе. Пожар се почиње ширити и долази до повећаног стварања врелог дима. 

Aко се топлота садржана у диму или сам дим не могу довољно одводити или 
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преносити, у задимљеној зони ће доћи до пораста температуре и горњи део 

просторије ће се загревавати. Врели дим и загрејани део просторије почињу да 

зраче топлоту, те ће гориве материје у преосталом делу простора, које су удаље-

не од жаришта пожара, почети да ослобађају пиролитичке гасове који ће се гоми-

лати у горњем делу просторије (у задимљеном слоју). То наизменично деловање 

пожарног дима и топлотног зрачења назива се повратно термичко деловање 

радијације. Повећа ли се удео пиролитичких гасова у задимљеној зони, могућа је 

појава пламених језика и то:  

- ако се у задимљеном слоју налази довољно ваздуха  

- при њиховом излажењу из просторије  

- на граници ваздушног и задимљеног слоја (пламени језици додатно 

зраче топлоту, која још више појачава ослобађање пиролитичких га-

сова). 

За флешовер је пресудно да се у просторији налази довољно кисеоника и 

пиролитичких гасова чија је концентрација на граници буктања. До разбуктава-

ња задимљеног слоја доћи ће чим се постигне близина доње границе експлози-

вности (ДГЕ) пиролитичких гасова која се назива граница буктања. При пожару 

не долази до значајнијег пораста притиска изнад зоне неутралне равни уз нагли 

доток ваздуха, притисак може порасти до 1 KPa. Након иницирања пламеном го-

рућег пожара и запаљења ове компримоване смеше, цела ће просторија букнути, 

као да је поливена бензином, а преживљавање без заштите је немогуће. Заштитно 

одело према EN 469 омогућиће кориснику повлачење у трајању од око 5-8 

секунди. На жалост то је мало времена да би се ватрогасац повукао из просторије 

без тешких повреда, а најчешће се ради о опекотинама опасним по живот.  

4. ПРЕДЗНАЦИ ФЛЕШОВЕРА  

У природном развоју пожара разбуктавање дима јавља се у раној фази 
пожара. Међутим очитује се тек у току ватрогасне интервенције. До флешовера 
најчешће долази када се прве мере заштите покажу неефикасним или када се не 
може одредити жариште пожара. Разбуктавање дима има само један, стварно по-
уздан предзнак (пораст температуре), стога је нужно предузимање превентивних 
мера заштите. 

Дим први знак претећег флешовера је екстремно густ, таман дим који 
динамично излази из просторије, зграде или куће. Aко је дим уз то још и толико 
врућ да се у њему не може држати рука, то такођер упућује не предстојећи 
флешовер. Основни предзнаци флешовера су:  

- Пламени језици; ако се у задимљеној зони или на њеној граници с не 
задимљеном зоном јављају пламени језици, за неколико ће секунди 
доћи до флешовера. Стога одмах треба предузети мере заштите (хла-
ђење врелог дима) или кренути у повлачење. Aко се дим пали на 
ваздуху док излази из објекта, потребно је на то упозорити навалне 
групе које се налазе у унутарњости објекта, а по потреби заповедити 
њихово повлачење у интересу безбедности. 
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- Пораст температуре; према америчким изворима је једини поуздан 

предзнак флешовера јест упадљиво јак пораст температуре. Тај по-

раст температуре се може осетити и преко заштитне одеће и сигурно 

најављује флешовер. 

 

Слика 1: Предзнак флешовера – екстремно густ и динамичан дим
1
 

Ево још неких предзнака за наступ флешовера. Пожар мора бити, као што 

је већ речено у вентилисаном простору.  

Несносна исијавајућа топлота због које је навална група присиљена да се 

задржи врло ниско и вреле површине предзнаци су наступајућег "обухвата 

пламеном". Остали предзнаци су:   

- спуштање нивоа неутралне равни с пропламсавањем у висини стропа 

(„пламени језичци у диму“).  

- повећана стопа пиролизе.  

- повећана турбуленција неутралне површине. 

- пораст брзине и/или турбуленције гасова указује на брзо приближа-

вање флешовера.  

Понекад је могуће уочити и "надимајући ефект" пожарних гасова.Тешко 

је, наравно, предвидети флешовер. У затвореном простору је присутно много фа-

ктора који спречавају сувисло расуђивање. Гледати у пожар и расуђивати реално 

анализирајући сваки сигнал стигао од ватре је просто сулудо, и за то ватрогасци 

немају времена. Командир га мора имати или га наћи ако га нема!  

                                                 

 
1 "British fire service operations". Internet sajt  
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Слика 2: Флешовер у продору кроз прозор опожареног објекта  

5. ЗAКЉУЧAК:  

Квалитетна обука је главни фактор у борби са пожарима, па тако и у 

предвиђању флешовера и правовременом реаговању у датом тренутку. Ватрогас-

ци се налазе у незавидном положају за време интервенција, уз веома тешке усло-

ве рада ту су и ове опасности које прете оперативцима. Високе температуре, 

могућност пропадања пода или урушавања самог објекта, густ дим који смањује 

видљивост, отровни продукти горења и најгоре од свих запаљиви пиролитички 

гасови који могу стварати експлозивне смеше. Контакт тела са високом темпе-

ратуром је погибељан. Одела за заштиту ватрогасаца од високих температура на 

жалост нису делотворна. Заштитно одело према EN 469 омогућиће кориснику 

повлачење у трајању од око 5-8 секунди. Како флешовер траје и по 20 секунди, 

повреде су смртоносне. Треба ли подсећање да квалитет заштитних одела наших 

ватрогасаца није према цитираном стандарду већ су знатно слабије.  

Стога је нужна квалитетна обука будућих ватрогасаца и оних који то већ 

јесу, јер управо о стеченом знању током школовања у будућности ће зависити 

њихови животи, као и животи оних које треба спасавати. Недвосмислено је и 

неопходно да се у Србији оформи центар за обуку ватрогасаца, који ће ову про-

блематику приближити ватрогасцима на курсу како би ову опасност у реалном 

животу избегли.  
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РЕЗИМЕ 

У раду се говори о авионским несрећама на цивилним аеродромима. Даје се кра-

так опис неких највећих авионских несрећа у свету, али се говори и о неким аспектима из 

међународне регулативе којом се уређује заштита и спасавање на цивилним авионима и 

аеродромима. 

Кључне речи: авионске несреће, гашење пожара, спасавање 

 

 

 

AIRCRAFT ACCIDENTS AND SOME ASPECTS  

OF FIRE EXTINGUISHING AND RESCUE 

ABSTRACT 

This paper deals with aircraft accidents occurring at civil airports. It describes occur-

rences of major aircraft accidents in the world but also addresses some aspects of international 

regulations governing protection and rescue on civil aircraft and at airports.  

 

Keywords: aircraft accidents, fire extinguishing, rescue 

1. УВОД 

Највећа авионска несрећа у историји ваздухопловства, ако овде не убраја-

мо авионске несреће изазване терористичким нападима који су се догодили у 

СAД 11.09.2001. године у којима је живот изгубило око 4.500 људи, десила се у 

зони аеродома „Los Rodeos“ на острву Тенерифе на Канарским острвима у Шпа-

нији. Дана 27.03.1977. године два авиона типа „БОИНГ 747“ сударила су се на 

полетно слетној стази (ПСС) овог ареодрома. Том приликом је погинуло 583 

путника и чланова посаде а 61 лице је повређено и преживело је ову несрећу. 
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Aвион амаричке компаније „Пан Aмерикен“, регистарске ознаке N – 736 

PA са 380 путника и 16 чланова посаде и авион холандске авио комапаније 

„КЛМ“, регистарске ознаке PH-BUF са 234 путника и 14 чланова посаде, суда-

рили су се на ПСС овог аеродрома. До несреће је дошло када је авион „КЛМ“ био 

у фази полетања на ПСС и ударио у  амерички авион који је таксирао на тој истој 

ПСС, што иначе није уобичајна пракса али се изузетно примењује када је аеро-

дром преоптерећен у саобраћајном смислу. Тог дана, због ванредне ситуације на 

аеродрому „Гранд Канариа“ где су ови авиони требали да слете, пет авиона, међу 

којима су били и оба авиона „БОИНГ 747“, „Пан Aмерикен“-а и „КЛМ“-а било је 

упућено је на мали аеродром „Лос Родеос“ и паркирано је на спојницама и рулној 

стази, које су тако претворена у стајанку а ПСС се користила уједно и као рулна 

стаза. Због магле на аеродрому „Лос Родеос“ и лоше комуникације између кон-

троле летења и авиона, на ПСС дошло је до директног судара између америчког 

и холандског авиона. [5] 

 

Сл. 1.: Удес на полетно-слетној стази (ПСС) аеродрома „Лос Родеос“ 

Друга, по броју жртава велика авионска несрећа, десила се ван зоне аеро-

дрома, дана 12.08.1985. године у јапанској области Гумна, када је авион „БОИНГ 

747 СР 46“ регистарске оѕнаке ЈA 8119 јапанске авио компаније на лету 123 

ударио у планину Такамагахара, око 100 км од Токија и при том је погинуло 15 

чланова посаде и 505 од 509 путника. Четири жене које су биле смештене у 56. 

реду авиона су преживеле. [6] Aвион је полетео у шест сати послеподне из Токиа 

ка Осаки. Дванаест минута након полетања, када се авион налазио изнад залива 

Сагами, репно крило се пресавило и одбило пет метара задњег дела трупа и 

вертикални стабилизатор, након чега је дошло до поремећеја притиска у кабини, а 

све то довело је до оштећења хидрауличних линија. Са губитком контролних 

површина на авиону, висина авиона је почела осцилирати и авион је на крају почео 

падати у фугоидни круг који се јавља након отказивања контрола на авиону.  

Пилоти су послали поруку контролном центру да не могу контролисати 

авион и у 6.56 по локалном времену, авион је нестао са радара. Био је то тренутак 

када је авион ударио у планину на висини од 2.100 метара. Било је потребно 30 

минута да се авион сруши након што су отпали репни стабилизатори, што је било 

довољно да путници напишу опроштајне поруке својим најближим. Користили 
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су разне папире и тканину да напишу ове поруке а неки од њих су их писали соп-

ственом крвљу. 
Трећа, највећа авионска несрећа десила се у ваздуху, дана 12.11.1996. 

године у Индији у близин Чакри Дадри када су се у ваздуху сударила два авиона. 
Aвион „Боинг 747-168Б“ авио компаније „Сауди Aрабиан Ерлајнс“-а регистарске 
ознаке HZ-AIH се налазио на редовном лету SV 763 од Њу Делхија до Дели Да-
рана и полетео је у 18.32 по локалном времену. У исто време авион „Иљушин ИЛ 
76“ авио компаније „Ер Казахстан“-а регистарске ознаке УН 76435 на свом лету 
9Y 1907 се из Шикмента кретао ка Њу Делхију и припремао се за слетање у Де-
ли. Контрола лета им је дозволила да се попну на већу висину и на исти ваздуш-
ни пут на којем се налазио арапски авион. Осам минута касније казахтански ави-
он је повећао висину и контрола лета више није имала контакта са овим авиони-
ма. Aвион „Ер Казахстана је фронтално ударио у авион „Сауди Aрабиа Ерлајнс“-
а и оба су у великом пламену пала на једно пољопривредно добро у Чакру Да-
дри.[7] Свих 349 путника који су се налазили у оба авиона су погинули, од тога 
312 путника на лету SV 763 и 37 путника на лету 9Y 1907. Узрок ове несреће је 
казахтански пилот који није добро говорио енглески. 

2. ЗAХТЕВИ ЗA ГAШЕЊЕ ПОЖAРA И СПAСAВAЊЕ 

Успешност гашења пожара и спасавање путника и чланова посаде авиона 
директно је условљена местом пада авиона или тзв. просторним фактором, који 
подразумева положај места несреће. Највећа вероватноћа коначног успеха акције 
гашења пожара и спасавања је уколико се несрећа догодила на ПСС аеродрома 
или у његовој непосредној близини. Успех је у директној вези са местом удаље-
ности од аеродрома. Што је удаљеност од аеродрома већа то опада коначан успех 
акције гашења пожара и спасавања из ваздухоплова.  

Остали фактори од којих зависи успешност акције гашења пожара и спа-
савања су:  

- технички фактор (обухвата ваздухопловни фактор и фактор опреме 
спасилачко ватрогасне службе) 

- фактор околине (подразумева време настанка удеса, дневно или ноћ-
но време, годишње доба, климатске услове у тренутку удес, прилазне 
путева месту удес ван аеродрома и сл.), 

- људски фактор (подразумева поступање особља спасилачко ватро-
гасне службе на аеродрому, поступање посаде и путника у тренутку 
удеса и сл.) 

- непредвидиви фактор (обухвата количину истеклог горива у тренутку 
удеса, површину и облик запаљеног просутог горива у зони удеса, као 
и брзину ширења пожара). 

Имајући у виду све ове факторе, а у циљу што ефикаснијег деловања, ме-
ђународна организација за цивилни ваздушни саобраћај ИКAО, прописала је ми-
нималне услове које свака земља, чланица ове организације, мора да испуни. 

Aнекс 14 ИКAО уредио је основе на којима је уређена област спасилачко 
ватрогасне службе (СВС) на аеродромима. Из њега су, затим проистекли детаљ-
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нији прописи којима се регулише организација и уређују правила и норме реаго-
вања и деловања ових служби. Најзначајнији међу овим прписима јесу: 

- ICAO Airport Services Manual-Doc 9137-AN/898 Part 1-Third Edition, - 
1990 

- NFPA 402- Guide for Aircraft Rescue and Fire Fighting Operations, - 1996 
- NFPA 403 – Aircraft Rescue and Fire Fighting Services at Airports, - 2003. 
Ови прописи су детаљно регулисали организацију и рад СВС на аеродро-

мима, али су ипак, два захтева била доминантна.  
Први захтев је време реаговања, односно, пристизања ватрогасних возила 

на било који део ПСС или било које површине у зони аеродрома, које не може би-
ти дуже од 3 минута, а други захтев је фактор времена за које треба пожар на авио-
ну угасити или ставити под 90% контролу. Ово време износи 60 секунди од трену-
тка пристизања првог ватрогасног возила до критичне зоне око авиона. Ова теорет-
ска површина обухвата највећу дужину штићеног авиона увећану за ширину трупа. 

Време реаговања ватрогасних возила на аеродромима и пристизање од 
три минута на било коју површину у зони аеродрома је, затим, принудило про-
извођаче ватрогасних возила да пораде на изградњи ватрогасних возила која ће, 
сем брзинских норми испунити и друге захтеве, пре свега, у опреми средствима 
за гашење пожара, како би се испунио други захтев а то је време гашења пожара 
или време 90% контроле пожара за 60 секунди од тренутка пристизања на крити-
чну зону око авиона. Ова два несумњиво изузетно строга захтева, произашла су 
из потребе да се у најкраћем временском интервалу правовремено интервенише, 
имајући у виду високо специфично пожарно оптерећење авиона и потребу изу-
зетно брзог реаговања и гашења пожара. 

Број возила и временски услови реаговања у зони удеса авиона одредили 
су ватргасну тактику. То подразумева, јаке ватрогасне пумпе и млазнице чији је 
капацитет изацивања пене 8,2 lit/min/m

2
 протеинске пене или најмање 5,5 lit/min/m

2 

филм пене и домет млаза такав да покрију најдужи део авиона. Ове количине треба 
избацивати из млазнице таквим интензитетом у временском интервалу најмање 2 
минута, чиме би се задовољили временски услови – контрола и гашење пожара. 
Препоручује се, такође користити два агенса за гашење (пена и суви прах, угљен 
диоксид или халон). 

Временски захтеви ставили су произвођаче авиона у положај у коме тре-
ба решити све конструктивне захтеве у циљу извршења ефикасне евакуације из 
авиона, затим, питање што споријег развоја пожара у авиону, како би се омугу-
ћила евеакуација путника и чланова посаде у максимално дозвољеном времену 
од 90 секунди од тренутка заустављања авиона. 

3. СПAСAВAЊЕ ПУТНИКA  
И ЧЛAНОВA ПОСAДЕ ВAЗДУХОПЛОВA 

Спасавање путника и чланова посаде ваздухоплова примарни је задатак 
СВС на аеродрому. Све активности ове службе усмеравају се у циљу испуњења 
овог задатка, а реализација је најчешће условљена степеном стручне оспособље-
ности и техничке опремљености СВС. 
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Према шрописима који се примењују у Републици Србији, СВС аеродро-

ма је дужна да интервенише у зони која обухвата зону полупречника 8 km од ре-

ферентне тачке аеродрома, а ван те зоне интервенција је у надлежности терито-

ријалних ватрогасних јединица које су у надлежности МУП Републике Србије и 

других екипа за спасавање. 

Професионални ватрогасци који раде на аеродромима у Србији, најмање 

једанпут у две године, подвргавају се стручној обуци у овлашћеним школским 

центрима за обуку особља СВС на аеродромима. Обука се изводи по посебном 

програму обуке који обухвата теориjску и практичну обуку на посебно изграђе-

ним полигонима за практичне обуке. Након успешно завршене обуке припад-

ници СВС добијају потврде о обучености са роком важења од 2 године.  

   

Слика 2 и 3: Детаљи са обуке у Београду [8] 

Оно што у овом тренутку представља проблем у Републици Србији, то је 

заостајање за квалитетом практичне обуке у односу на исту обуку у развијеним 

западним земљама. Полигони за практичну обуку су у Србији слабије технички  

опремљени од полигона у економски развијеним западним земљама, тако да је ниво 

практичне обучености СВС у Србији слабији. Због тога је, а имајући у виду обавезе 

проистекле из анекса 14 IKAO-а и пратећих прописа које се односе на функ-

ционисањ СВС на аеродрому, у 2007. години на једнонедљну практичну обуку са 

аеродрома у Београду упућено 15 професионалних ватрогасаца на практичну обуку 

у Енглеску. Ови ватрогасци, сем тога што су стекли већа практична искуства, 

представљају језгро које ће утицати на квалитет практичне обуке у нашој земљи. 

4. ЗAКЉУЧAК 

Aвионске несреће реалност су у ваздушном саобраћају. Дешавају се ређе 

него у осталим видовима саобраћаја али је зато број жртава по једној несрећи у 

ваздушном саобраћају далеко већи него у другим саобраћајним несрећама. Ради 

смањења броја жртава у ваздушном саобраћају, прописима је регулисан начин 
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организовања и функционисања СВС на цивиним аеродромима а ради њихове 

што веће ефикасности утврђене су строге временске и друге норме за гашење 

пожара и спасавање из ваздухоплова које ове службе морају испунити. 

Циљ овога рада био је да укаже на неке аспекте из међународне регула-

тиве и неке специфичности организовања и функционисања ових служби. 
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РЕЗИМЕ 

Спасилачко-ватрогасне службе – СВС на аеродромима представљају специфичне 

ватрогасне јединице које поред објеката на аеродромима штите и ваздухоплове од пожара 

што представља посебну опасност и изискује додатне напоре и максималну психофизичку 

спремност и концентрацију. 

Кад говоримо о авионима разликујемо гашење пожара: на писти (при полијетању и 

слијетању авиона), у хангарима и ван аеродрома (приликом рушења авиона). 

Развој пожара може бити: на полијетању (пожари су грешке конструктора, а деша-

ва се да се авион запали јер је под форсажом), на слијетању (пожари су грешке пилота) и у 

лету (пожари при лету су грешке конструктора: пожари на трупу, стајном трапу авиона...). 

Основне опасности представљају: количина горива у авиону, дужина писте, велика ко-

личина хидрауличног уља и боце са кисеоником (велики проблем – веће брзине сагоријевања). 

Кључне речи: авиони, ризик, пожар, спасилачко-ватрогасне службе 

 

 

BASICS OF FIRE EXTINGUISHING  

AND RESCUING ON AIRCRAFT 

ABSTRACT 

Rescue and fire services (RFS) at airports are specific firefighting units that besides 

airport buildings also protect aircrafts from fire, which is very dangerous and requires additional 

efforts with maximum psychophysical readiness and concentration. 

In the case of aircrafts we distinguish firefighting on the runway (during take-off or land-

ing), in the hangar, and outside the airport (after crashing). 

The fire can start: during take-off (fires due to the constructor’s error, or because the air-

craft is at full thrust), during landing (fires due to the pilot’s error), and during the flight (fires due 

to the constructor’s error, fires in the fuselage, landing gear, etc.). 

Basic hazards include: the amount of fuel in the aircraft, length of the runway, large 

amount of the hydraulic oil, and oxygen cylinders (which are a great problem – increase combus-

tion velocity). 

Key words: aircraft, hazards, fire, rescue 

                                                 

 
1 Аеродром „Никола Тесла“, Београд 
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1. УВОД 

Спасилачко-ватрогасне службе – СВС на аеродромима представљају спе-

цифичне ватрогасне јединице које поред објеката на аеродромима штите и вазду-

хоплове од пожара што представља посебну опасност и изискује додатне напоре 

и максималну психофизичку спремност и концентрацију. 

Кад говоримо о авионима разликујемо гашење пожара: на писти (при по-

лијетању и слијетању авиона), у хангарима и ван аеродрома (приликом рушења 

авиона). 

Развој пожара може бити: на полијетању (пожари су грешке конструкто-

ра, а дешава се да се авион запали јер је под форсажом), на слијетању (пожари су 

грешке пилота) и у лету (пожари при лету су грешке конструктора: пожари на 

трупу, стајном трапу авиона...). 

Основне опасности представљају: количина горива у авиону, дужина пи-

сте, велика количина хидрауличног уља и боце са кисеоником (велики проблем – 

веће брзине сагоријевања). 

Према саопштењу цивилне организације за авио саобраћај (ICAO), сваке 

године се дешава око 30 несрећа са приближно 300 погинулих. Број авио несрећа 

опада, али број погинулих расте (велики авиони-велик број путника). Број путни-

ка у авионима се креће од 350 до 500 људи. Већина путника страда од дима и ис-

парења. Aвиони са дужином трупа до 30 m имају просјечно 60% погинулих, а ако 

је труп авиона преко 30 m, број погинулих је већи од 86 одсто. Статистика пока-

зује да максималне штете и број жртава по једном авиону стално расту. 

2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА 

Приликом интервенције на ваздухоплову потребно је прићи лицу места 

изузетно опрезно тако да се избјегне гажење испалих путника, олупине, задерава-

ње тла, просутог горива или других опасности. Не треба возити кроз дим како не 

би дошло до повређивања (гажења) путника уколико (који) се евакуишу. Узети у 

обзир стабилност терена, нагиб земљишта, и правац вјетра пре уласка у хазардну 

зону (зона пада). Увек поставити возила тако да вјетар не носи дим на возило и уз-

брдо од ваздухоплова да би се избјегло гориво и испарења горива који се скупљају 

у нижим областима. Позиционирати возила и особље тако да монитори и пруге 

могу да покрију не само тренутан пожар, већ и евентуално проширење и да се мо-

нитор може употријебити за заштиту трупа и одбацивање пожара. 
У сваком тренутку мора бити омогућена заштита евакуационих путева или 

операција спасавања особа у ваздухоплову као и могућност што лакшег прегрупи-
савања, док се маневрисање возила у назад (одступање возила) своди на минимум. 

Позиционирање у случају пожара мотора може бити отежано. Посебна па-

жња мора да се обрати да се не омета развој евакуационог слајда. Зато се возила 

обично позиционирају у близини носа ваздухоплова. Код великих авиона, ово мо-
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же да буде проблем због домета топа. Додатна пажња, уколико возила могу да се 

позиционирају у репном дијелу, мора да се обрати на потенцијалну зону пада у 

случају структурног колапса. 

Опрема мора бити тако постављена да се са тог мјеста може видети мје-

сто захваћено пожаром и не смије се поставити у положај који би је довео у опас-

ност, због разливеног горива или у случају помјерања ваздухоплова. 

Ни једна друга служба тј. возила не смију да се крећу у зони дејства СВС 

– емергенцy зона или 90 m око ваздухоплова. 

Други фактори који морају да се узму у обзир при одређивању крајњег по-

ложаја возила при гашењу и спасавању подразумјевају број, тип и могућности во-

зила, број и способност интервентног особља, локацију и стање олупине, број и ло-

кацију преживелих и основне опасне области повезане са стањем ваздухоплова. 

Највеће возило (возило са најбољим перформансама: брзина возила, коли-

чина средстава за гашење, капацитет пумпе...) се поставља на мјесто пожара одно-

сно са стране гдје је ватра а минимум једно возило поставља се са друге стране 

ваздухоплова као обезбјеђење за потребе евакуације путника. 

3. СПОЉАШЊИ ПОЖАРИ 

Уколико имамо спољашњи пожар, акција гашења треба да почне поти-

скујући пожар од трупа. У почетку ово може да се изведе мониторима, али пруге 

треба да се развију што пре како би се употреба монитора свела на минимум. 

Оваква акција ће уштедјети средства и смањити ризик од повређивања људи упо-

требом монитора. Такође може бити потребно да се припреми друга опрема – се-

кундарна средства за гашење и опрема за стабилизацију несигурно позициони-

ране олупине. Током гашења спољашњег пожара могуће је доћи до информација 

које ће утицати на процес одлучивања РAГ. Јако је битно да ватрогасци на лицу 

мјеста сарађују прослеђујући све релевантне податке тако да се план акције ус-

клађује према њима. 

4. ПОЖАРИ РАСУТОГ ГОРИВА 

Aко се испарења авионског горива помијешају са ваздухом и упале пла-

мена зона се шири преко цијеле површине горива. Брзина испаравања расте са по-

растом температуре. Развој пламене зоне и брзина испаравања се међусобно по-

спјешују. Због тога пожари авионског горива достижу максимум великом брзином. 

Развијају интензивну температуру јер је калоријска моћ више него двапут већа од 

других запаљивих материјала као што су на примјер дрвна грађа или текстил. 
Избор тактике и технике у случају инцидента са просутим горивом под-

разумјева прилаз тако да вјетар носи дим од особља СВС, уз нагиб од ваздухо-
плова а приоритет је заштита трупа ваздухоплова. Позиционирање ватрогасаца 
на мјесту удеса тако да вјетар дува у леђа омогућава бољу видљивост и избјега-
вање токсичних испарења. Ношење изолационих апарата (ИA) је обавезно. Суви 
прах, халон или угљен-диоксид треба такође да буду спремни за употребу.  



 

1. Међународна научна Конференција 
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ 

и 
11. Међународна Конференција 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  
 

 236 

Кроз инцидент мора се обезбједити пожарна сигурност покривањем расу-

тог горива пјеном и надзором/одржавањем слоја пјене, хлађењем свих врућих ко-

мпоненти како би се умањила могућност паљења горива, заустављањем истица-

ња горива из оштећеног резервоара или цијеви и искључити акумулаторе вазду-

хоплова како би се смањило варничење оштећених жица или електричних компо-

ненти (овде може бити корисна помоћ земаљског инжињера). 

5. ПОЖАРИ ПОГОНСКЕ ГРУПЕ 

Мотори ваздухоплова могу да се крећу од мањих до великих млазних мо-
тора и ватрогасном особљу увијек представљају опасност и отежавајућу околност. 
Тактика и техника захтеване за успешно гашење пожара авионских мотора зависи 
од много фактора као и од дијела мотора на којем је дошло до пожара и величине 
пожара. На примјер, пожар који је последица квара неког дијела на високо-снажно 
подешеном полетању може лако да захвати језгро мотора. У овим околностима, 
комбинована примјена халона и распршеног млаза воде може се захтјевати за ус-
пјешан завршетак, с друге стране уколико је проблем паљење горива услед квара 
пумпе у помоћном дијелу, онда приступ овој зони кроз пожарни улаз или панел за 
одржавање и примјена халона или угљен-диоксида, може бити исправна. Углавном 
у свим случајевима околности одређују одговарајућу тактику.  

Проблем је специфичнији кад су у питању репни мотори. Позиционирање 
за такав инцидент може бити отежано. Посебна пажња мора да се обрати да се не 
омета развој евакуационог слајда. Зато се возила обично позиционирају у близи-
ни носа ваздухоплова. Код великих авиона, ово може да буде проблем због доме-
та топа. Додатна пажња, уколико возила могу да се позиционирају у репном дије-
лу, мора да се обрати на потенцијалну зону пада у случају структурног колапса. 
Због велике близине, или у неким случајевима, чињенице да је мотор на задњем 
делу трупа, могућност да се пожар прошири на кабину је огромна. Зато, се пре-
поручује што ранији улазак у авион у циљу испитивања унутрашњости од шире-
ња пожара. Aко се од особља захтјева убацивање средстава за гашење кроз по-
жарне или панеле за одржавање, лестве су неопходне. 

Уколико је реч о пожарима помоћне погонске групе (AПУ) углавном су 
угашени употребом стабилног система за гашење и искључивање саме групе. 
Ипак, у случају да стабилни систем откаже у гашењу пожара AПУ-а, сам приступ 
ће вероватно бити најтежи дио операције. Са великим бројем ваздухоплова, ва-
трогасци треба да очекују да са опремом изађу на 6 m висине и више, што захтје-
ва употребу мердевина или неке платформе уколико је доступна. 

Приступ унутрашњости кућишта AПУ је следећи проблем. Уколико је по-
жаром захваћено језгро, онда комбинација средстава и распршеног воденог млаза 
могу бити ефикасни, уколико се примене кроз усис. Уколико пожар укључује при-
ступни дио неки начин за гашење мора да се пронађе, проналазак и отварање по-
клопца може да буде опција, мада постоји могућност да их је температура пожара 
истопила. Уколико се ово десило треба озбиљно размотрити употребу развалног 
алата. Драстичнија мјера али можда боља је направити рупу на кућишту AПУ-а не-
го имати алуминијумски отпад на платформи. 
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Пожар стајног трапа 

Кад је ријеч о пожару стајног трапа нема стриктних правила, али ипак тре-

ба размотрити следеће акције: 
- позиционирати возила тако да се мониторима заштити труп уколико 

је потребно имајући у виду могућност колапса стајног трапа и помје-
рања ваздухоплова 

- развој пруге и секундараних средстава – уколико је стајни трап пре-
грејан, а није у пожару, пожељно је оставити га да се природно охла-
ди да не би дошло до топлотног шока и колапса стајног трапа, а у не-
ким случајевима у циљу превенције, може се захтјевати хлађење ради 
спречавања ширења топлоте на друге области ваздухоплова 

- избјегавање опасних зона – ватрогасци треба да избегавају позицио-
нирање испод носеће конструкције или са стране точкова у опасној 
зони 

- уколико гашење пожара или хлађење треба да се изведе, треба да бу-
де са најбоље позиције како би се омогућило једнако хлађење, чиме 
се смањује ризик експлозије услед термичког шока што подразумјева 
рад са вјетром у леђима и обухватање целог склопа а прилази се спри-
једа или од позади чиме се постижу најбољи резултати 

- уколико горе гуме, може бити изузетно тешко угасити ватру и тада 
комбинована примјена вода/прах може да се покаже веома ефикасном 

- што је прије могуће потребно је поставити потпору како би се сприје-
чио колапс (пожељно је присуство земаљског инжињера или члана 
ваздухоплова), а такође треба онемогућити кретање ваздухоплова у 
случају да кочнице попусте 

- уколико се изводи евакуација свс треба да помогне кабинском особљу 
у удаљавању путника на безбједно мјесто 

- уколико је стајни трап оштетио резервоаре, просуто гориво треба пре-
крити пјеном и предузети акције за спречавање истицања горива до 
пражњења резервоара. 

Главне опасности на стајном трапу су компоненте под високим притиском, 
нестабилност ваздухоплова, хидраулична течност, отровни дим, присутво запаљи-
вих материјала, уколико су у пожару постоји опасност засипања области истопље-
ним металом и велика близина мотора ваздухоплова. 

Улазак спасилаца у ваздухоплов 
Чим се створе услови за евакуацију (чим се пожар угаси или се стави под 

контролу), она се и изводи, односно, уколико се због појаве дима у путничкој каби-
ни укаже потреба за уласком спасилаца у ваздухоплов како би извршили гашење 
пожара, вентилацију ваздухоплова, или спасавање исти се шаљу у ваздухоплов.  

За улазак у авион могу се користити нормална авионска врата, излази ваз-
духоплова за хитне случајеве, отвори настали као последица несреће, сервисни 
отвори и означене зоне за присилан улазак. 

Приликом разматрања тачке улаза мора се размотрити стабилност авиона 

или његовог дијела, не ометати евакуацију уколико је почела, никако не спречавати 
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улазак ватрогасаца у циљу очувања интегритета кабине, обезбјеђивање приступа 

може се извршити без ометања лица која се евакуишу, излази који се не користе за 

евакуацију, могу се користити као тачке уласка и ако се захтева опрема за сјечење и 

разваљивање морају се користити тако да се задовоље сви безбједносни услови. 

Уколико први тим улази у ваздухоплов са собом мора носити и пругу до-

вољне дужине да дођу до краја ваздухоплова. Приликом кретања кроз ваздухо-

плов интензивним и снажним ударима ногом треба да испитају стабилност пода 

испред себе како не би случајно пропали кроз исти због дејства пламена и високе 

температуре. Основни задатак овог тима, поред гашења евентуалног унутрашњег 

пожара, је да изврши вентилацију ваздухоплова отварањем отвора на истом и да 

потом убрзају одимљавање употребом распршеног млаза.  

Други тим улази у ваздухоплов како би извршио претрагу кабине и помо-

гао евакуацију повређених (људи који из разних разлога нису могли да се евакуи-

шу, инвалиди...). Темељна претрага кабине ваздухоплова треба да отпочне од об-

ласти за коју се зна да има присутних. Претрага такође треба да укључи области 

за одмор посаде. Где се догодила значајнија штета и гдје су унутрашње компоне-

нте, као седишта и касете изнад главе, сломљене претрага може бити веома оте-

жана при чему препреке (поломљене компоненте) треба пажљиво уклонити како 

би се извела потпуна претрага. Сваки померен комад мора се поставит тако да 

евакуациони пут остане чист. Претрагу ваздухоплова треба наставити док све 

особе из авиона не буду на броју. 

Кад тим/тимови уђу у ваздухоплов мора се обезбједити адекватна комуни-

кација, континуално снабдјевање водом, довољна дужина цријева, резервни тим 

/тимови и мониторинг спољашње ситуације. Озбиљан унутрашњи пожар представ-

ља најтежи и најопаснији изазов са којим ће се ватрогасци сусрести. Најзначајније 

опасности су брз развој пожара, структурални колапс, пропадање кабинског пода, 

испадање кроз отворена врата, присутност система под притиском, искривљен ме-

тал и оштре ивице, токсичан дим, прашина и друге контаминирајуће материје. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Као што се из напред изложеног може уочити Спасилачко-ватрогасне слу-

жбе на аеродромима имају читав низ изазова кад говоримо о пожарима на авиони-

ма: пожар расутог горива, пожар стајног трапа, пожар мотора ваздухоплова, пожар 

помоћне погонске групе и као најгори могући изазов – унутрашњи пожар. Унутра-

шњи пожари могу да изложе ватрогасце најзахтјевнијим физичким и менталним 

условима које ће икад сусрести. Улазак у ваздухоплов треба да се изведе што при-

је, али никако прије стављања спољашњег пожара под контролу. При одлучивању 

о уласку и начину на који ће да се изведе неопходно је да се уради процјена ризи-

ка. Уколико постоји опасност по живот, ризик са којим се ватрогасац сусреће може 

бити велик. Како би се ризик од повреде смањио треба да се примјене услови за бе-

збједан рад, а особље мора бити одлично увјежбано у свим елемнтима неопходним 

за такав поступак: изолациони апарати, рад у диму, претрага ваздухоплова. 
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Безбиједност особља је заједничка одговорност и увијек је на првом мје-

сту. Остали приоритети су спасавање живота, заштита имовине, околине и очува-

ње доказа. 
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ABSTRACT 

Using modern technologies, there have arisen new possibilities for monitoring and 

mapping of the phenomenon as wildland fire. Among these technologies are GIS and GPS 

/GSM technologies. Among the newest and often used are also monitoring by CCD or thermal 

cameras and monitoring by satellites using remote sensing technology. This paper is oriented to 

a brief description of individual technologies and presentation of some possibilities related to 

their use in fire protection practice. 

Keywords: CCD, GIS, mapping, monitoring, remote sensing, wildland fire 

 

 

AКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ У ПРAЋЕЊУ  

И МAПИРAЊУ ПОЖAРA У ПРИРОДИ 

РЕЗИМЕ 

Захваљујући савременим технологијама, појавиле су се нове могућности праћења 

и мапирања феномена какав је пожар у природи. У ове технологије спадају GIS и GPS / 

GSM технологије. Међу најновијим и често коришћеним су такође праћење преко CCD или 

термалних камера и праћење путем сателита помоћу технологије даљинских сензора. Овај 

рад даје кратак опис појединих технологија и представља неке њихове могућности код 

употребе у заштити од пожара. 

Кључне речи: CCD, GIS, мапирање, праћење, даљински сензори, пожар у природи   
 

1. INTRODUCTION 

Current geospatial technologies bring new insight on disaster management. Using 
advanced technologies including remote sensing, GIS, GPS, sensors and other digital in-
struments we are available to get precise information about objects on the earth surface.  

Using GPS (Global Positioning System) and GIS (Geographical Information 
System) is possible to obtain information about localization of particular objects on the 
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area of the interest. In case of forest fire these could be used for mapping – localization 
of fire initiation resource (place),  

Except it, GIS also represents very effective tool for managing all information 
about these objects as in database (numerical or text form) as in graphical form and 
includes variety of tools to process spatial analyses, too. 

Putting GPS technology through to GSM (Global System for Mobile com-
munications) and GIS technology we come to MGIT (Mobile Geoinformation Techno-
logy). Using this technology it is possible e.g. to localize the vehicles automatically, to 
automate terrain survey, to monitor forest fire hazardous areas. 

Remote sensing technology is useful by monitoring of fire occurrence. This type 
of fire monitoring is helpful in mountain regions not well accessible for terrain mobile 
monitoring or for monitoring of large forest areas with extensive forest management. 

2. GPS - DATA COLLECTION 

The prime prerequisite for data processing and evaluation is their collection in 

terrain. Only this way it is possible to obtain real insight on present state of the environ-

ment as natural as rural and industrial. For data collection there is often used Global Posi-

tioning System (GPS).  

The GPS itself uses a constellation of at least 24 Medium Earth Orbit satellites 

transmitting precise microwave signals enabling GPS receivers to determine their location 

(x,y coordinates in WGS 84 reference system), speed, direction and time. GPS was develo-

ped by the United States Department of Defense. Its official name is NAVSTAR-GPS. 

A GPS receiver calculates its position by carefully timing the signals sent by the 

constellation of GPS satellites high above the Earth. Each satellite continually transmits 

messages containing the time the message was sent, a precise orbit for the satellite sending 

the message (the ephemeris), and the general system health and rough orbits of all GPS 

satellites. These signals travel at the speed of light through outer space, and slightly slower 

through the atmosphere. The receiver uses the arrival time of each message to measure the 

distance to each satellite, from which it determines the position of the receiver using geo-

metry and trigonometry (see trilateration). The resulting coordinates are converted to more 

user-friendly forms such as latitude and longitude, or location on a map then displayed to 

the user [1]. 

Between similar satellite navigation systems belong the Russian GLONASS 

(incomplete in this time), the upcoming European GALILEO positioning system, the 

proposed COMPASS navigation system of China and IRNSS of India. 

GPS receivers have been miniaturized to just a few integrated circuits and so are 

becoming very economical, making the technology accessible to virtually everyone.  

Today, GPS is found in cars, boats, planes, construction equipment, farm ma-

chinery, even laptop computers. Soon it will be almost as basic as the telephone. 

For fire protection, respectively fire management we can use GPS technology 

itself for localization of objects of interest as hydrants, sire endangered objects and 

sites, mapping of fire line. 
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In Slovakia, there are GIS devices used by the members of the Aerial Attack 

Module. The members of this module are professional firefighters specialized for this 

kind of fire attack. They use GPS for obtaining of the fire line and burned area 

coordinates, measurement of the water transport distance, aerial technique navigation 

to discharge site, manipulation site, water resources. 

3. GIS- DATA MANAGEMENT AND PROCESSING 

GIS is a computerized information system that records, stores and analyzes 

information about the physical features of the earth's surface. A GIS can generate two- or 

three-dimensional images of an area, showing natural features like forests, hills and 

rivers, as well as artificial features such as roads bridges and power lines, hydrants. 

Researchers use GIS images as models, making precise measurements, gathering data, 

and testing ideas with the aid of a computer. 

Many GIS databases usually made up of sets of information called "layers". 

Each one represents a specific type of geographic data. As an example, one layer may 

include information on waterways in an area, while another may contain information on 

the vegetation in that area and another might record the elevation. The GIS can combine 

these layers into one image, showing how features relate to one another. 

A GIS is designed to accept geographic data from many sources, including 

maps, satellite photographs, and printed text and statistics. GIS sensors can scan some of 

this data directly - for example, a computer operator may feed a map or photograph into 

the scanner for a computer to "read" the information the scan contains. All geographical 

data is then converted into a digital code, which the computer program arranges in a 

database to produce the images or information researchers need. The uses for Geographic 

information Systems are vast and continue to grow.  
By using a GIS, fire brigades operative lieutenants, managers can plan fire attacks, 

manage operational tactics, as well as predict the next progress of the fire, based on actual 
meteorological situation, topography and current state of personal and technical equipment.  

In the presence, in Slovakia GIS is used, in accordance to fire protection, only in 
research and in education of the fire fighters at universities. It is still not used in practice. 

4. SATELLITE IMAGES - MONITORING 

With the increasing interest in global environmental change, fire hazards, 
trans-boundary transport of fire products and changing fire regimes associated with 
anticipated climatic and demographic changes, there is a need to put in place the long-
term observing systems to support improved resource management, policy decision 
making and global change research. 

A number of different satellite systems are currently providing information on 
fire susceptibility, active fires, burned area, fire emissions and post-fire recovery and a 
number of new systems are being designed. Some of these systems are operational and 
some experimental, some of the analysis methods are well developed and some are 
clearly in the research and development phase. A number of countries are collecting 
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different ground-based information and compiling different statistics on the extent, 
characteristics and impacts of fires.  

In Slovakia, the price of satellite data is still too high, so there is no possibility 
to use this data operatively in this time. Satellite images, understanding archive images, 
are used mainly for research and education purposes. Satellite images as LANDSAT, 
IKONOS and QUICKBIRD are used in spheres as agriculture, environment, forestry 
and water management for land cover classifications, tree species and crop – plants 
identification and classification and health state of forests assessment. 

Another situation is in USA or Canada. For example in Canada wildfires re-
present a significant agent of change in Canadian forest ecosystems. Approximately 9000 
fires burn 3 million ha per year in Canada (based on a 10-year average). Given Canada's 
size, the use of remote sensing data is a cost-effective way to achieve a comprehensive 
overview of forest fire activity in near-real time. [2].  

The Fire Monitoring, Mapping, and Modeling System (Fire M3), as a Canadian 
monitoring system against fires, is an initiative of the Canada Centre for Remote Sensing 
(CCRS) and the Canadian Forest Service (CFS), agencies of Natural Resources Canada.  

The goals of Fire M3 are to use low-resolution satellite imagery to identify and 
locate actively burning fires on a daily basis, to estimate annual area burned and to mo-
del fire behavior, biomass consumption and carbon emissions from fires.  

This way of data collection is suitable for large areas because of its cost and 
time effectiveness. Small countries have problem as with data prize as with costs rela-
ted to satellite system performance. For them it is possible to connect to superregional 
institutions and initiatives. In accordance to forest fires, for small European countries it 
is possible to connect to the network of the Global Fire Monitoring Center (GFMC) 
that hosts at Albert–Ludwig University in Freiburg, Germany. 

5. GIT – APPLICATIONS IN PRACTICE  
OF FIRE MANAGEMENT 

Putting through tools for data collection (GPS) to tools for data processing (GIS) 
and mobile communication (GSM) it is possible to automate following activities: 

- Automated localization of vehicles: monitoring of fire appliances used by 
fire attack on the monitoring device, situated in control room - GPS/GSM 
system (direct transmitting of coordinates in given time intervals). 

- Terrain survey: localization (GPS coordinates) of objects of the interest, 
e.g. hydrants; recording of terrain survey force, fire attacking technique lo-
cation (GPS and wireless communication technology). 

- Aerial Rescue Service and aerial monitoring: navigation of aerial techni-
que to site of extreme event (forest fire, flood, etc.), in case of fire moni-
toring – localization of the fire affected area - GPS/GSM system (direct 
transmitting of coordinates). 

6. FIRE MONITORING USING CAMERA SYSTEMS 

In the world, there are known more camera monitoring systems. Some of them 

use only common video camera and some of them use even infra-red camera. But only 
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a few of them are used in practice. The majority of current camera monitoring systems 

exists only in a prototype form, and is still tested.  
In Slovakia, there is tested Forest Watch monitoring system.  
Forest Watch is used to detect and locate fires. It is based on the principle of 

the “operator assisted” detection and georeferencing. By operator assisted it means that 
while there is an automatic algorithm to examine video from the cameras, the operators 
perform two vital functions: 

1) To decide whether a detected event is an actual fire or not, 
2) To manually scan all presets to look for smokes. 
In South Africa, Forest Watch has been used to detect the fires in Cape Town, 

Richmond (KZN) and Sabie (MP). It has also been used in Alberta, Canada and near 
Athens in Greece. 

Forest Watch consists of three main programs: 
- The Detector (DU) 

- The Inspector (IU) 

- The GIS map (GIS) 
The video (common video camera with scope to 30 km) is used to determine if 

there is a potential fire, and if there is, where it might be localized on the GIS map [3]. 

7. CONCLUSION 

Despite of new possibilities that have brought new technologies, there is still a 

problem with their use in practice in some countries. The problem is not only in costs and 

prizes but also in persons responsible for their better implementation as in persons that 

could use it. There is still a distress from IT technologies between people that are not 

interested in work with computer or working with IT based devices. Another problem 

that makes the implementation harder is the time deficiency for computer, and e.g. GPS, 

GIS, training of control room staff as well as common fire fighters (GPS devices).  

However, I hope that it is very close the day when it will be necessary to overcome 

all these problems and to accept and implement these technologies in all spheres of fire 

protection and crisis management practice, not only in research or education process. 
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ABSTRACT 

The phase of the fire risk assessment is considered to be the basic activity of the fire 

prevention. Results of this assessment are used for next monitoring of the fire initiation in risky 

areas. In Slovakia there the fire risk analysis was first produced by authors Tucek, Holecy, Min-

das, Skvarenina in 2003. The risk analyse was produced for area of the Slovensky Raj National 

Park. The next fire risk analysis was produced for the High Tatras Mts. National Park after this 

area was exposed to a wind disaster in 2004. Later, there arosea need to distinguish fire risk 

analysis and fire vulnerability analysis. In this article we introduce the difference between fire 

risk and fire vulnerability and the procedures of forest fire vulnerability assessment for the area 

of the Slovensky Raj National Park.  

Keywords: Forest fire, GIS, population proportion, SDSS, vulnerability  

 

 

 

ЈЕДAН НAЧИН ПРОЦЕНЕ ПОДЛОЖНОСТИ  

ШУМСКОМ ПОЖAРУ У СЛОВAЧКОЈ 

РЕЗИМЕ 

Фаза процене опасности од пожара сматра се основном активношћу у превенцији 

пожара. Резултати ове процене користе се затим за праћење појаве пожара у ризичним под-

ручјима. У Словачкој је 2003. група аутора, Туцек, Холеци, Миндас и Скваренина, прво на-

правила анализу опасности од пожара за област националног парка Словачки рај. Затим је 

анализа урађена и за национални парк Високе Татре. У том крају је 2004. било олујно не-

време. Јавила се потребе за раздвајањем анализе опасности од пожара и анализе подложно-

сти пожару. У овом раду бавимо се разликом између опасности од пожара и подложности 

пожару, и поступцима процене подложности шумском пожару за област националног 

парка Словачки рај. 

Кључне речи: шумски пожар, GIS, популациона пропорција, SDSS, подложност  
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1. FOREST FIRES IN SLOVAKIA 

Global climate change is represented by local climate change, too. Probably this 

is the fact why we register growing tendency of fire occurrence also in our conditions.  

Forest fires cause large material and ecological damages annually. The most 

often cause of fire initiation is a human and its activity of coarse. By disappreciation of 

the fire danger by open fire use (grass burning, touristic, camping, playing children, slash 

burning, smoking), the majority of fires is initiated. These are usually located in hardly 

accessible terrain (Figure 1). The peak fire season is spring and summer of course. 

 

Figure 1: Display of forest fire in the Slovensky raj National Park in 2007 

According to the fact of the often inaccessibility of the terrain, mainly moun-

tain regions, with fire occurrence, we often use aerial attacks for fire extinguishing 

(Figure 2). 

 

Figure 2: Forest fire extinguishing using aerial attack, Stare Hory, 2007 
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2. FOREST FIRE VULNERABILITY 

Prediction of fire occurrence is based on knowing of the territory, its critical 

factors that can cause the fire formation or can accelerate the fire spreading in adverse 

conditions. By identification and next classification of critical factors is possible to 

determine the degree of fire occurrence hazard in given area. 

Forest vulnerability can be defined as „the proclivity of the forest stand to be 

harmed or to be destroyed by activity of one or more injurious factors.”  

The land vulnerability belongs between very actual problems, mainly in 

present European space. The need to know vulnerability of land (region), from running 

and expected climatic changes point of view, mirrors in 7
th
 Frame Programme of the 

European Union, too.  

When we know vulnerability of the area we can next talk about the fire hazard-

ous areas. Those are the wildland areas where the combination of vegetation, topo-

graphy (vulnerability of area), weather and the threat of fire to life and property create 

difficult and dangerous problems.  

3. FOREST FIRE VULNERABILITY ASSESSMENT 

The problem of forest fire vulnerability evaluation in the Slovensky raj Na-
tional Park was solved in the frame of the WARM project [1].  

The forest fire vulnerability assessment comes out of the statistical analysis of 
forest fire risk occurrence in the experimental area. For the reason of fire vulnerability as-
sessment analysis is necessary to take consideration the fire reports at least for last 20 
years. 

The fire vulnerability itself can be described by means of probability that re-
ports the assumed disturbance of the forest (based on its species composition) in the 
given age during a common year.  

Probabilities for particular tree species are derived from empiric functions of 
frequency distribution, based on data about burned out forest areas, and divided into 
age classes, by processing reports about fires in forest stands of the experimental area 
for the whole time period (minimally 20 years) [2].  

As the degree of forest fire vulnerability in the area, the population proportion 

of the particular tree species’ areas destroyed by fire in an average year is chosen.  

In case of fire vulnerability of the Slovensky raj National Park, the variability of 

destroyed individual tree species’ area with the extent of 1 ha, measured by this quantity, 

was shown to be extensively high. Some tree species, respectively tree species groups, 

are more susceptible to disturbance by fire than others. To simplify the problem, we tes-

ted the statistical significance of differences between obtained relative frequencies (pro-

babilities) of 1 ha per 1 year’s disturbance for all tested tree species by means of a null 

hypothesis.  

We compared the testing characteristic (z) with the critical value of standard 

normal distribution (zα) for a mutual test with a level of significance (α) = 0.05. The null 
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hypothesis (H0) was rejected at the significance level of (α) when (z > zα). Tree species 

for which it was not possible to reject the null hypothesis for a very significant cor-

respondence of their vulnerability were merged into groups, in which vulnerability was 

compared with other tree species or tree species groups. 
In the sampling area, we used the data of given tree species stands destroyed by 

fire, according to their age, for the calculation of empiric distribution function values, 
that report the forest stand disturbance probability by means of given age classes. To ex-
clude an influence of the different number of hectares in individual age classes, functions 
were composed of relative frequencies of expected areas of disturbance in every age 
class. The areas of all age classes were homogenously distributed in the sampling area. 

For the description of the forest stand disturbance probability dependency in 
relation to its age, the Weibull probability distribution function was used: 

( )
γtcetF .1 −−=                (1) 

The estimation of parameters (c) and (γ) of this distribution were performed by 
the method of quartiles. The analysis procedure was based on null hypothesis (H0) 
testing of the correspondence of the functions Fn (t) for particular tree species groups 
with the same vulnerability. 

For null hypothesis testing (H0) of the correspondence of the functions, the 
Kolmogorov–Smirnov test was used for one selection. The procedure is based on a 
comparison of the absolute value maximum difference Fn (t) - F(t) with the critical 
value (n)a/2 for a mutual test of good correspondence. In all tests, a significance level 
of (α) = 0.05 was used.  

The probability of forest stand disturbance in individual age classes (t) in each 
tree species group equals the value ∆F(t): 

( ) ).1()( −−=∆ tFtFtF
      (2) 

Then, the values of expected disturbance probability values p(t) - probabilities 

for tree species of pine, spruce, larch and broadleaves were estimated:  

( ) ( ) ftFutp ..∆=
              (3) 

The tables of probabilities for individual tree species classified by age (Table 

1) were later used in the Arc View GIS environment and its extension EMDS for the 

calculation of vulnerability of each forest stand in the experimental area.  

In the second type of analysis, the influence of relevant geographic factors 

(elevation, slope, aspect, the nearest road distance, the nearest settlement and urbanized 

area distance) was tested on the fire occurrence. This was performed based on popu-

lated proportions’ comparison of the analysed factor values on areas disturbed by fire 

and the whole experimental area. The differences in fire occurrence between factor va-

lue groups were next tested by means of a quotient test. The tests were performed to 

obtain information about the influence of elevation, slope, aspect and the nearest road 

and settlement distance on forest fire initiation danger. 
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Table 1: Probabilities calculated for particular  

tree species in relation to relevant age class 

Age Broadleaves Spruce Fir Larch Pine 

(t) p(t) p(t) p(t) p(t) p(t) 

10 0.001068 0.003096 0.000639 0.000603 0.005032 

20 0.000714 0.002002 0.000595 0.001804 0.003425 

30 0.000549 0.001531 0.000540 0.002489 0.002672 

40 0.000435 0.001217 0.000487 0.002445 0.002152 

50 0.000350 0.000987 0.000438 0.001876 0.001763 

60 0.000285 0.000811 0.000393 0.001163 0.001460 

70 0.000234 0.000673 0.000352 0.000592 0.001218 

80 0.000193 0.000562 0.000315 0.000249 0.001023 

90 0.000160 0.000472 0.000281 0.000087 0.000862 

100 0.000133 0.000399 0.000251 0.000025 0.000730 

110 0.000111 0.000338 0.000224 0.000006 0.000620 

120 0.000093 0.000287 0.000200 0.000001 0.000528 

130 0.000078 0.000245 0.000178 0.000000 0.000451 

140 0.000066 0.000210 0.000159 0.000000 0.000386 

150 0.000055 0.000180 0.000142 0.000000 0.000331 

160 0.000047 0.000154 0.000126 0.000000 0.000285 

170 0.000039 0.000133 0.000112 0.000000 0.000245 

180 0.000033 0.000115 0.000100 0.000000 0.000211 

 

As it has already been mentioned, the assessment process performance was 

carried out using ArcView environment and the decision rules implemented into the 

dependency network in the EMDS environment. As one of the basics, the structure of 

the dependency network – the knowledge base (Figure 3) was built. 

Then, the map of forest vulnerability (Figure 4) in accordance with the main 

forestry factors (a priori probabilities) was corrected, using the results of the geograph-

ical factors’ influence analysis. Every cell of the analysed raster was classified by re-

classification process to the derived categories. Based on forestry factors, a priori pro-

babilities were gradually revised (multiplied) by dependent probabilities, taking into 

consideration particular geographical factors for every cell.  

Vulnerability, as a new attribute, was also included in the database describing 

the forest stand. 
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Figure 3: Dependency network features and their relationships 

 

Figure 4: Result of forest fire vulnerability analysis of the experimental area 

4. CONCLUSION 

There is described an approach to forest fire occurrence prediction by forest 

fire vulnerability assessment. The assessment is based on fire report statistical analysis 

and evaluation of topographic, vegetation factors and site nearest distance from the 

nearest road and settlement. Geographical analyses as well as result map composition 

was produced in GIS and SDSS environment. 
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РЕЗИМЕ 

У овом раду је презентован начин избора оптималног положаја трасе шумског 

пута са циљем ефикасне превентивне и правовремене репресивне заштите од шумског 

пожара. Пример избора трасе шумског пута је представљен на делу газдинске јединице 

„Тара”, на месту званом Aлуга, у оквиру Националног парка „Тара”. Oвај локалитет се 

налази под латентном опасношћу од пожара јер се у току летњих месеци веома често јав-

љају иницијални пожари као последица удара грома. Високе температуре ваздуха у току 

лета 2007. године, престанак кише и дување ветра утицало је да иницијални шумски по-

жар прерасте у пожар круна стабала. Ватра је уништила површину од око 45 hа са проце-

њеном материјалном штетом од око 32 милиона динара. Пожар је трајао од 23. августа до 

5. септембра 2007. године. 

Перманентна опасност од појаве пожара на поменутом делу газдинске јединице, 

неповољни локацијски и климатски услови, организациони проблеми у гашењу прошло-

годишњег пожара, посебно велика материјална штета и потенцијана опасност за ширење 

пожара на већи део шуме, који се налази на платоу изнад дела који је горео, су утицали 

да се тражи решење кроз изградњу шумског пута што ће омогућити заштиту овог дела 

шумског комплекса од пожара. 

Kључне речи: шумски путеви, шумски пожари, Нaционални парк „Тара” 

 

 

THE SELECTION OF THE FOREST ROAD LOCATION  

FROM THE ASPECT OF FOREST FIRE PROTECTION 

 
The mode of selection of the optimal location of a forest road is presented with regard 

to efficient preventive protection from forest fire. The presented example of the forest road 

selection refers to the part of “Tara” management unit in the place named Aluga, in the area of 

the National park “Tara”. This location is permanently endangered because initial fires often 

appear as a result of lightning in the summer. High air temperatures, lack of rain, and strong 

wind caused the initial fire to rise to the tree tops in summer 2007. The fire devastated 45 ha of 

                                                 

 
1 Шумарски факултет, Београд 



 

1. Међународна научна Конференција 
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ 

и 
11. Међународна Конференција 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  
 

 253 

the area with estimated material damage of 32 million dinars. The fire lasted from August 23 to 

September 5, 2007. 

A permanent danger from fire in this place, unfavorable local and climate conditions, 

organizational problems in putting out the last year's fire, enormous material damage and a 

potential danger from spreading fire to a larger part of the forest above the burnt part, all these 

facts contributed to seraching for a solution by constructing a forest road that will make the 

protection of this area from forest fire possible. 

Key words: forest roads, forest fires, National Park „Таrа”  

1. УВОД 

Пут којим се обавља транспорт у шуми представља пројектовани и изгра-
ђени објекат чије конструктивно решење зависи од просторног положаја шуме, 
терена на коме се она налази, намене шуме, фазе транспорта дрвета, али и других 
функција које пут може да има у шуми. 

Шумски путеви представљају инфраструктурну основу управљања шума-
ма и обезбеђују основне услове за одвијање производног процеса у шумарству. 
Њихов значај може се јасно сагледати и из конкретних финансијских показатеља о 
производним трошковима у транспортном процесу који су редовно највећи у све-
укупном трошковном билансу производње у шумарству. [2] Путеви у шуми омогу-
ћују спровођења мера заштите, очувања и унапређивања стања шумских екосисте-
ма кроз извођење радова на подизању, гајењу, заштити и коришћењу шума. Мрежа 
шумских путева представља основу транспортног система у шумарству, а тиме и 
основу за спровођење мера противпожарне заштите шума. Шумски путеви имају 
велики значај и за привредне и друштвене сфере ван шумарства. Наиме, изграђена 
мрежа шумских путева, ствара могућност за њено коришћење у туристичке и војне 
сврхе, за културни и привредни развитак становништва планинских насеља, као и 
за развој привредних грана, као што су: пољопривреда, рударство, индустрија и др. 

С обзиром на велики глобални проблем везан за све чешћу појаву шум-
ских пожара у свету, значај шумских путева се повећава јер они представљају и 
инфраструктурну основу за ефикасну борбу са шумским пожарима. На основу 
лоцираности и распоређености у шумском простору путеви омогућују приступ 
свим деловима шуме. Своју улогу, како у превентивној, тако и у репресивној за-
штити шума од пожара, мрежа шумских путева може испунити само ако је 
стручно и квалитетно планирана, пројектована и изграђена. [5] Имајући ово у ви-
ду, избор варијантног решења трасе пута у оквиру планирања мреже шумских 
путева представља комплексан технички, економски, организациони, производни 
и функционални проблем. 

2. ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА 

Избор оптималног положаја трасе шумског пута у простору је урађен са 

циљем ефикасне превентивне и правовремене репресивне заштите од шумског 

пожара. Пример избора трасе шумског пута је представљен на месту званом Aлу-

шке планине, која се налази у оквиру Националног парка „Тара”. Oвај локалитет 
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је под великим ризиком од пожара јер се у току летњих месеци веома често јав-

љају иницијални пожари као последица удара грома. У току лета 2007. године, 

високе температуре ваздуха, престанак кише и дување ветра су утицали да ини-

цијални пожар прерасте у пожар круна стабала и захвати површину од око 45 hа 

са процењеном материјалном штетом од око 32 милиона динара.  

Перманентна опасност од појаве пожара на поменутом делу газдинске 

јединице, неповољни фитоценолошки, локацијски и климатски услови, организа-

циони проблеми у гашењу прошлогодишњег пожара, посебно велика материјал-

на штета и потенцијална опасност за ширење пожара на већи део шуме, утицали 

су на одлуку да се тражи решење кроз изградњу шумског пута који ће омогућити 

заштиту овог дела шумског комплекса од пожара. Изградњом пута би се постиг-

ла два основна циља: смањивање цене коштања превоза дрвета и подизање степе-

на заштите шума од пожара.  

За решавање овог проблема у раду су предложене четири варијанте трасе 

шумског пута. Критеријуми избора оптималног положаја трасе су: минимални 

трошкови изградње и одржавања, покривеност простора мрежом шумских кому-

никација, удаљеност пута од ивице платоа, дужина трасе пута најближа ивици 

платоа, повезаност за видиковцем на коти 1315 m, кружни ток путева, дужина 

трасе кроз приватне енклаве и дужина тракторских влака. 

Опис локалитета 

Западни део Г.Ј. „Тара”, на званом месту Aлушке планине, према конфи-

гурацији се дели на два дела: врлетни терен и заравњен плато. (Слика 1) Одеље-

ња 1, 2, 3 и 4 чине једну целину која се налази на веома стрмом нагибу и врлет-

ном терену на западној и југозападној експозицији. Геолошка подлога је кречњак 

који избија на површину врло често у виду стена или сипара. У одељењима 1, 2 и 

4 се налазе високе шуме четинара стално заштитног карактера које имају еколо-

шки значај, док је одељење 3 - камењар. 

Ова одељења се са истока граниче са одељењима 15 и 16 која формирају 

заравњен плато са кога се организује гашење пожара. На платоу се налазе високе 

пребирне шуме јеле, смрче и букве вредне са аспекта коришћења дрвета. 

Оба дела газдинске јединице су изузетно угрожена од пожара. Ова угро-

женост је изазвана многим факторима: конфигурација терена, врста дрвета, ста-

ниште, климатске прилике, присуство људи и др. Поред тога, стање и густина по-

стојеће путне мреже са аспекта заштите шума од шумских пожара је незадовоља-

вајуће.  

Прилаз врлетном терену и одељењима 1, 2, 3 и 4 сада је могућ  специ-

јалним ватрогасним возилима на око 200 m од ивице платоа. Садашње стање је 

такво да се возила морају крети директно по терену или по тракторским путеви-

ма, тзв. влакама да би пришли ивици платоа. Влаке су изграђене као привремени 

објекти у шуми без адекватних техничких елемената, тако да је у садашњим 

условима, приступ ивици платоа готово немогућ. 
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Слика 1. Варијантна решења траса шумских путева 

Опис пожара 

Прошлогодишњи пожар великих размера на подручју Aлушких планина 

је настао као последица удара грома, а на његово брзо ширење утицале су високе 

температуре ваздуха, престанак кише и дување ветра. Пожар је трајао од 23. ав-

густа до 5. септембра 2007. године. На гашењу пожара ангажовани су запослени 

у Ј.П. “Национални парк Тара”, ватрогасне и полицијске јединице из Бајине Баш-

те и Ужица, војска и локално становништво. Након гашења пожара наставило се 

са праћењем, обиласцима и контролом опожарених површина. 

Табела 1. Стање опожарених површина 

Површина Опожарена површина 
Одељење 

[ha] [ha] [%] 

1а 20,80 2,00 9,62 

2а 16,70 16,70 100,00 

3/1 9,20 1,00 10,87 

4а 34,40 23,00 66,86 

15а 12,18 1,00 8,21 

16а 20,67 1,50 7,26 

Σ 113,95 45,20 39,67 

 

Увидом у стање опожарених површина утврђено је да је целу површину 

захватио приземни пожар, подземни је уочен на око 1/3 површине, а високи по-
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жар је на око 1/2 површине захватио углавном доње делове крошњи стабала. 

Поред оштећења на стаблима дрвећа, евидентна је и штета на педолошком и 

хумусном слоју, приземној и жбунастој вегетацији. Смањен је бонитет станишта 

и ослабљене су све функције шуме. Директне штете се огледају у губљењу вред-

ности дубеће дрвне запремине стабала оштећених пожаром, која је процењена на 

32 милиона динара. [3] Индиректне штете које представљају, пре свега еколошку 

штету, је тешко проценити а оне, према неким мишљењима, износе више од 

десетоструке вредности директних штета. 

Методологија избора трасе шумског пута  

За избор трасе шумског пута са аспекта заштите шуме од пожара кориш-

ћен је „метод варијанти”. Наиме, урађене су четири варијанте идејних пројеката 

шумских путева по методологији прилагођеној за путеве таквог карактера [4]. 

Као подлога за израду идејних пројеката путева коришћена је топографска карта 

размере 1:10000 са изохипсама и еквидистанцом 10 m.  

Основни принципи по којима су пројектоване варијанте су: 
- да се траса пута, као грађевинског објекта, што више прилагођава тере-

ну, са циљем да се не наруши природни изглед предела; 
- да траса пута буде лоцирана тако да будући пут има економску и финан-

сијску оправданост;  
- да технички и конструктивни елементи пута буду у складу са нормама за 

пројектовање шумских путева одговарајуће категорије;  
- да траса пута што више покрива простор платоа са циљем да се омогући 

бржи приступ његовој ивици на којој се налази линија одбране од 
пожара; 

- да пут буде лоциран што ближе видиковцу на коти 1315 јер се са њега 
догледају конролне тачке за праћење пожара према селу Растишту и 
према Предовом Крсту; 

- да омогући кружни ток саобраћаја, тј. да се опожареној површини може 
прићи из два правца: од Митровца и од села Растиште, одакле се врши 
мобилизација становништва и организује противпожарна заштита. 

За сваку варијанту су израчунате, односно, измерене и процењене вред-

ности релевантних фактора који су служили за избор трасе. Трошкови градње 

шумских путева са туцаничким коловозним застором су израчунати на основу 

ценовника [7] ЈП „Путеви Србије”, док су трошкови одржавања шумских путева 

и тракторских влака добијени применом методологије објављене у монографији 

[6]. Покривеност простора и кружни ток саобраћаја су процењени, а остали реле-

вантни фактори су измерени са карте. 

Резултат избора трасе шумског пута  

Применом описане методологије рада добијени су конкретни подаци за 

све четири варијанте трасе пута и извршена је њихова анализа. С обзиром да 

трошкови градње и одржавања имају највећи значај на избор трасе, у Табели 2 су 

представљене њихове вредности. 
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Табела 2. Трошкови изградње и одржавања шумских путева и влака 

Трошкови 
Дужина 

изградње одржавања укупни 

[km] [дин] 

В
а

р
и

ја
н

т
а

 

пут влака пут влака пут влака  

I 2,328 1,610 4.469.064 1.573.226 697.174 9.439 6.748.903 

II 3,450 1,440 6.622.968 1.407.109 1.033.183 8.443 9.071.703 

III 2,156 0,490 4.138.875 478.808 645.665 2.873 5.266.221 

IV 2,764 0,670 5.306.053 654.697 827.745 3.928 6.792.423 

 

Узимајући у обзир трошкове градње и одржавања, али и друге релевантне 

факторе и aнализирајући све четири предложене варијанте, изабрана je варијанта 

IV. Ова варијанта је скупља од варијанте I и варијанте III, али предности које она 

пружа одлучиле су приликом одабира оптималног решења. Наиме, овом варијан-

том образује се кружни ток саобраћаја кроз угрожени део газдинске јединице, 

највећи део платоа је покривен путем, избегава се пролазак трасе кроз приватне 

енклаве, а са овог пута се најлакше стиже до места предвиђеног за изградњу ви-

диковца, тј. осматрачнице. Недостатак ове варијанте је непокривеност дела пла-

тоа у одељењу 16, који се може решити изградњом тракторских влака са кон-

структивним елеменима који омогућују пролазак ватрогасних возила. 

3. ЗАКЉУЧАК 

На основу утврђеног стања шума и шумских комуникација у посматра-
ном делу Националног парка „Тара” и предложеног избора трасе шумског пута 
може се закључити да: 

1. Дугорочно решавање проблема превентивне, а посебно репресивне за-
штите шума од пожара, на подручју Aлушких планина, може се постићи изград-
њом шумског пута са тврдим коловозним застором и са таквим техничким еле-
ментима који омогућавају брзу и ефикасну одбрану, али и сталан приступ угро-
женом подручју. 

2. Поредећи само трошкове изградње изабране трасе шумског пута који 
износе око 5,3 милиона динара са директним штетама на стаблима насталим то-
ком само прошлогодишњег пожара (око 32 милиона динара), не би требало дово-
дити у питање оправданост изградње пута.  

3. Имајући у виду значај и богатство Националног парка „Тара”, као и 
сталну опасност од појаве шумских пожара, изградњом трасе пута на овом делу 
шумског подручја директно би се утицало на очување једне од најлепших и 
најбогатијих планина у Европи. 
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РЕЗИМЕ 

У раду је представљен просторни модел мреже путева чија је основна функција 

заштита шума од пожара на Делиблатској пешчари. Модел мреже путева је планиран на 

четири нивоа: елипсоидни прстен око Делиблатске пешчаре којим се повезују насеља ло-

цирана око овог подручја, мрежа основних путева која повезује насеља на супротним стра-

нама Делиблатске пешчаре, мрежа интерних путева којом се спајају основни путеви са 

лугарницама као базама заштите шума од пожара и наугроженијим локацијама и мрежа 

противпожарних пруга које представљају непосредну линију одбране. 

Наведени систем мреже путева, у оквиру заштите од пожара, треба да обезбеди 

добру везу шуме са мрежом јавних комуникација и већим насељима у којима се налазе ватро-

гасне станице и седишта шумских управа у којима се организује противпожарна заштита. 

Kључне речи: Делиблатска пешчара, шумски путеви, путна инфраструктура, шум-

ски пожари, планирање мреже шумof ских путева  

 

 

SPATIAL MODEL OF THE ROAD NETWORK  

AS THE BASIS OF FOREST PROTECTION AGAINST FIRE  

IN THE DELIBLATO SANDS 

ABSTRACT 

A spatial model of the road network for the area the Deliblato Sands is presented with the 

main function of forest protection against fire. The model of road network consists of four levels: 

the ellipsoid ring around the Deliblato Sands which connects the settlements located in the 

surrounding area, the main road network which connects the settlements on the opposite sides of 

the Deliblato Sands, the network of internal roads which connects the main road network with the 

forest rangers as the bases of forest protection against fire and with the sites which are most 

endangered by fire, and the network of fire-breaks as the direct lines of defense against fire. 

                                                 

 
1 Шумарски факултет, Београд 



 

1. Међународна научна Конференција 
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ 

и 
11. Међународна Конференција 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  
 

 260 

This system of road network, within the framework of fire protection, should ensure a 

good connection of the forest with the network of public communications, with larger settlements 

which have fire stations, and the forest administration offices which organize the fire protection.  

Key words: Deliblato sands desert, forest roads, road infrastructures, forest fires, plan-

ning of forest roads network. 

1. УВОД 

Површина специјалног природног резервата “Делиблатска пешчара” од 

33.610 ha је елипсоидног облика и пружа се у правцу југоисток-северозапад. Ре-

љеф карактеришу пешчане дине које се простиру у истом правцу, а настале су 

дејством југоисточног ветра - Кошаве. У садашњим условима песак је стабилизо-

ван захваљујући дугом и упорном раду на пошумљавању, тако да је 54% површине 

под шумама, док су преостале површине претежно степске формације. Због свог 

постанка, орографије, климе и биодиверзитета флоре и фауне, на Делиблатској пе-

шчари су издвојена 2 строга резервата, 16 резервата генетског фонда и 6 споме-

ника природе са преко 900 биљних и 200 животињских врста, међу којима и бројни 

реликти и ендемити. [3] 
И поред тога што је Делиблатска пешчара под биљним покривачем и даље 

постоји велики проблем овог екосистема његово, још увек, нестабилно стање које 
се налази на граници угрожености. Било која антропогена интервенција у овом 
осетљивом екосистему захтева детаљно планирање уз сагледавање могућих дева-
стационих последица. Стратешки циљеви трајне заштите и унапређења стања еко-
система Делиблатске пешчаре су у функцији одржавања стабилности пешчаних 
маса и очувањa природних вредности и реткости флоре и фауне.  

Главни угрожавајући редуценти шума и вегетације на Делиблатској пешча-
ри су пожари. Основни разлози појаве честих пожара и њиховог брзог развоја су 
травна степска вегетација, велике површине под шумама црног бора (Pinus nigra 
Arn.), белог бора (Pinus sylvestris L.) и клеке (Juniperus communis L.), чести ветрови 
и дужи сушни периоди, а најчешћи изазивач пожара је човек.  

У раду је представљен просторни модел мреже путева у функцији заштите 

шума од пожара на Делиблатској пешчари. Дати просторни модел је настао кори-

шћењем специфичне методе планирања мреже путева у шумским комплексима [6] 

побољшан аспектом заштите шума од пожара [7]. Ова методологија подразумева 

анализу стања путне инфраструктуре и пројектовање мреже тако да просторни 

распоред путева омогући приступ сваком угроженом делу Делиблатске пешчаре и 

створи основу за рационалну организацију и реализацију превентивне и репресив-

не заштите од пожара. [8] 

2. СТАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

НА ДЕЛИБЛАТСКОГ ПЕШЧАРИ 

Делиблатска пешчара је са запада и севера окружена железничким пругама 

“Београд–Вршац” и “Београд–Бела Црква”, а са југа пругом “Владимировац–Ко-
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вин”. Поред пруга, око Делиблатске пешчаре су лоцирани и неки магистрални и 

регионални путеви, као и путеви са савременим коловозом локалног значаја. Неки 

од ових путних праваца пролазе кроз шуме Делиблатске пешчаре са укупном ду-

жином од 35,6 km [3] [4]. Поред сувоземних, река Дунав и канал хидросистема 

“Дунав–Тиса–Дунав” су водене саобраћајнице које су лоциране уз границу Дели-

блатске пешчаре. 
Путну инфраструктуру унутар комплекса чини мрежа тракторских путева 

који се могу користити само за саобраћај трактора и теренских возила. Евиденти-
рано је 420 km ових путева. Овим путевима се, уз велике организационе проблеме 
и високе трошкове, транспортују шумски сортименти, међутим, они не могу у 
потпуности да задовоље функцију заштите шума у смислу ефикасне мобилности 
људства и опреме за гашење пожара. [3] Ови путеви су без коловоза са неодговара-
јућим конструктивним елементима: мала ширина планума са израженим неравни-
нама, велики уздужни нагиби и чести преломи нивелете. Они су грађени без одго-
варајуће техничке документације. Градња се сводила на уклањање стабала на тра-
си, скидање танког слоја земљишта до матичног супстрата (песка) са релативно 
малим земљаним радовима, без заштите шкарпи и одводње воде са планума. С 
обзиром да се ови путеви не одржавају, честа је појава вегетације на плануму. 

Стање и технички елементи путева унутар комплекса Делиблатске пешча-
ре ограничавају саобраћајни капацитет на кратко време у току године. Наиме, за 
време кишног периода настаје засићење песка водом, што умањује његову носи-
вост и спречава кретање возила. За време сушног и ветровитог периода, када је 
опасност од пожара изражена, због губљења влаге долази до смањења кохезије пе-
ска што, такође, спречава кретање возила.  

Дакле, путна инфраструктура на Делиблатској пешчари има лоше техничке 
карактеристике и квалитет. Овакво стање путева делује и као ограничавајући 
фактор ефикасне заштите ових екосистема од пожара. 

3. ПРОСТОРНИ МОДЕЛ МРЕЖЕ  

ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

На основу анализе стања путне инфраструктуре на подручју Делиблатске 

пешчаре и сталне опасности од пожара, предложен је просторни модел мреже 

путева планиран у четири нивоа. (Слика 1) 

3.1.  Спољна мрежа путева 

На ободу Делиблатске пешчаре лоциран је релативно велики број сеоских 

и градских насеља у којима се налазе ватрогасне бригаде и из којих се мобилише 

становништво приликом гашења пожара. Највећи број насеља је међусобно 

повезан путевима. Иако је већина ових путева са асфалтним коловозом, они су 

лоших техничких карактеристика. У преложеном моделу насеља треба повезати 

квалитетним асфалтним путевима који би просторно чинили прстен елипсоидног 

облика лоцираног око целокупног подручја. Повезивањем околних насеља ола-

кшало би се дислоцирање људи и средства приликом гашење пожара, али би 

утицало и на раст животног стандарда и привредни развој подручја. 
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Слика 1. Скица модела мреже путева на Делиблатској пешчари 

Поред реконструкције коловозног застора и конструктивних елемената 

постојећих путева који повезују насеља око Делиблатске пешчаре, да би се за-

творио елипсасти прстен потребно је изградити трасу пута која се од Девојачког 

бунара пружа правцим пруге “Владимировац–Ковин” до села Мраморак у ду-

жини од око 16 km. 

3.2.  Мрежа основних путева  

Планирање мреже основних путева унутар Делиблатске пешчаре састоји 

се од повезивања околних насеља са лугарницама, које по својој локацији и наме-

ни представљају базе заштите од пожара. Лугарнице су смештене у тежиштима 

рејона према којима гравитира већи број интерних шумских путева чији се 

положај анализира и даје предлог за њихово евентуално дислоцирање. 

Просторни облик подручја Делиблатске пешчаре је елипсоидан, дуг око 

35 km, а широк од 9 до 12 km. С обзиром на положај насеља око овог подручја и 

његов облик, концепт мреже основних путева се састоји од лоцирања шест траса 

трансверзално у правцу југозапад-североисток и једне трасе лонгитудинално у 

правцу југоисток-северозапад.  
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Према садашњем стању мреже путева постоје два асфалтна путна правца 

кроз Делиблатску пешчару (“Ковин-Бела Црква” у дужини 6,5 km и “Чардак-

Шушара” у дужини 12 km) су лоцирана трансверзално преко овог подручја и 

њихов положај је прихватљив са аспекта заштите од пожара. У датом моделу се 

планирају још четири трансверзална путна праваца који су лоцирани тако да 

повезују лугарнице, односно насеља која се налазе на супротним странама Дели-

блатске пешчаре. То су путеви: “Шумарак-Липски бунар-Кајтасово” дужине око 

10 km, “Врела-Гребенац” дужине око 15 km, “Долина-Фламунда-Корн” дужине 

око 9 km и “Ступин-Краван-Тилва-Путниково” дужине око 12 km. Ови путни пра-

вци већ постоје и изграђени су без коловозног застора. Поред конверзије горњег 

строја у тврди коловозни застор, потребно је делимично урадити и реконструк-

цију њиховог положаја. 

Планирана лонгитудинална траса треба да буде лоцирана правцем “Дево-

јачки бунар-Тилва-Фламунда-Рошијана-I просека”. Просека I је средишња уз-

дужна просека која својим положајем и правцем пружања подужно дели простор 

Делиблатске пешчаре на два дела ширине до 6 km.  

Слободна ширина појаса без вегетације код путева у основној мрежи треба 

да буде најмање двоструко дужа од висине околних стабала, а препоручује се 

ширина од 40 m. Постојањем појаса ове ширине ствара се природна препрека за 

заустављање пожара тако да ови путеви делују и превентивно и репресивно. 

Положај планираних путних праваца треба детаљно простудирати и усво-

јити од стране институција заинтересованих за Делиблатску пешчару. При изради 

детаљне студије треба утврдити приоритете у зависности од угрожености од 

пожара и у складу са тим планирати инвестиције у изградњу и реконструкцију 

путева. С обзиром да ови путеви представљају основу унутрашње мреже комуни-

кација и везу са околним насељима они треба да буду изграђени по грађевинским 

нормативима са тврдим шљунчаним коловозом. 

3.3.  Мрежа интерних путева  

Основни концепт планирања овог ранга мреже путева се састоји у по-

везивању мреже основних путева са лугарницама, на једној, и локацијама које су 

најугроженије од пожара, на другој страни. Лугарнице, које по својој локацији и 

намени представљају центре организације одбране од пожара, али и центре орга-

низације производње и других оперативних активности у Делиблатској пешчари, 

су смештене у тежиштима рејона према којима гравитира већи број интерних шу-

мских путева. Пројектовање мреже путева са циљем повезивања најугроженијих 

делова Делиблатске пешчаре захтева израду детаљне студије угрожености 

појединих локација од пожара.  

Путеви у интерној мрежи могу да остану са меким коловозним застором, 

с тим да се на деоницама где је отежан пролазак возила пут изгради са тврдим 

коловозом. Поред тога, потребно је извршити реконструкцију положаја поједи-

них путних праваца и реконструкцију геометријских и конструктивних елемена-

та ових путева. Са аспекта положаја треба тражити реално најкраћу дужину трасе 
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пратећи конфигурацију терена и уважавајући микроклиматске услове. Технички 

елементи треба да буду такви да се вода на коловозу што мање задржава, што се 

постиже великим попречним нагибима коловоза и да се спречава укопавање 

погонских точкова и формирање колотрага, што се постиже малим уздужним 

нагибима и већом ширином планума. 

3.4.  Мрежа противпожарних пруга  
Најдетаљнија мрежа инфраструктурне основе заштите шума од пожара је 

мрежа противпожарних пруга које у ствари представљају мрежу просека које су 
настале поделом подручја Делиблатске пешчаре на оделења. У састојинама са 
великим ризиком од пожара противпожарне пруге представљају линије непосре-
дне одбране од ове стихије. Подручје Делиблатске пешчаре је подељено мрежом 
уздужних и попречних просека, при чему се уздужне пружају у правцу југоис-
ток-северозапад, тј. у правцу дувања кошаве, док су попречне управне на њих. 
Укупна дужина мреже противпожарних пруга је 652 km. Ширина попречних 
пруга, које су лоциране управно на правац ширења пожара треба да износи 23 m, 
а ширина уздужних просека 10 m. [1] [2] С обзиром на тренутно стање просека, 
противпожарне пруге треба реконструисати кроз перманентно чишћење, ново 
просецање и равнање са циљем да буду проходне у току дела године када су по-
жари најчешћи. Управне просеке треба да омогуће пролаз за камионе-цистерне, а 
уздужне просеке за тракторе-цистерне. 

4. ЗАКЉУЧАК 

На основу анализе стања и представљеног просторног модела мреже пу-
тева чија је основна функција заштите шума од пожара, могу се извести следећи 
закључци: 

1. На подручју Делиблатске пешчаре нема плански и системски изграђене 
мреже путева трајног карактера која би омогућила адекватну заштиту ових еко-
система од пожара. 

2. Лоше стање путева на Делиблатској пешчари не омогућава интензив-
није облике газдовања шумама. Сви радови на обнови и нези шума, узгојним и 
санитарним сечама, у расадничкој производњи, ловству, коришћењу осталих 
шумских ресурса итд. одвијају се под неповољним технолошким и економским 
условима рада. 

3. Просторни модел мреже путева на Делиблатској пешчари је планиран у 
четири нивоа: 

- елипсоидни прстен асфалтних путева око Делиблатске пешчаре којим 
се повезују насеља лоцирана око овог подручја; 

- мрежа основних путева са тврдим коловозом која повезује насеља на 
супротним странама Делиблатске пешчаре; 

- мрежа интерних путева којом се спаја мрежа основних путева са лу-
гарницама, као базама заштите шума од пожара, и локацијама које су 
наугроженије од пожара и 

- мрежа противпожарних пруга које представљају непосредну линију 

одбране од пожара. 
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4. Мрежа путева у летњем периоду, који је критичан за настанак и брз ра-

звој пожара, мора бити у таквом стању да је способна за пролаз камиона и трак-

тора, али и да обезбеди добру везу шуме са мрежом јавних комуникација и већим 

насељима у којима се налазе ватрогасне станице и седишта шумских управа, због 

чега све путеве у мрежи треба перманентно одржавати. 
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РЕЗИМЕ 

Род Paulownia обухвата брзорастуће лишћарске врсте. Истраживања у свету су по-
казала да врсте из овог рода после 10-е године старости достижу висину 15-20 m и пречник 
дебла 30-40 cm. У плантажном узгоју, у зависности од врсте, у првој години могу да дости-
гну висину 4-6 m и прсни пречник 5-7 cm. Након сече лако се регенеришу из изданка, који 
потпуно обухвати пањ. Могуће је постићи више оваквих циклуса (у Aргентини је у току 
пети циклус обнављања на истим пањевима).  

Поменуте карактеристике Paulownia elongata и P. fortunei чине их потенцијално 
погодним за подизање биолошких противпожарних појасева чији је главни задатак раздва-
јање површина под лако запаљивим четинарским врстама (борови, ариш, смрча).  

Могућност подизања биолошких противпожарних просека у кратком временском 
периоду (свега неколико година) од посебног је значаја у случајевима примене код ста-
ријих борових култура. 

Кључне речи: шумски пожар, биолошки противпожарни појасеви, четинари, ли-
шћари 

 

 

IMPLEMENTATION POSSIBILITIES  

FOR SPECIES PAULOWNIA ELONGATA AND P. FORTUNEI  

IN BIOLOGICAL FIREBREAK BELTS  

ABSTRACT 

The genus Paulownia covers fast-growing deciduous species. Studies in the world have 
shown that species from this genus after 10 years reach the height of 15-20 m and trunk diameter 
of 30-40 cm. In plantation growing, depending on the species, in the first year can reach the height 
of 4-6 m and cross-section of 5-7 cm. After cutting they easily regenerate from the sprout, which 
completely encircles the tree stump. Several such cycles are possible (in Argentina, the fifth cycle 
on the same stumps is going on). 

                                                 
 

1 Шумарски факултет, Београд 
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These features of Paulownia elongata and P. fortunei make them potentially suitable for 
growing biological firebreak belts, whose main task is to separate areas under easily flammable 
coniferous species (pine, larch, spruce). 

The possibility to grow biological firebreak strips in a short time (a few years only) is 
particularly important in cases when they are implemented in mature pinewoods. 

Key words: forest fires, biological firebreak belts, coniferous trees, deciduous trees 
 

1. УВОД 

Један од најзачајних фактора који повећавају опасност од шумских пожара 
већих размера је присуство веома угрожених четинарских врста (првенствено бо-
рова) у монокултурама на великим површинама. За раздвајање ових површина ко-
ристе се тзв. биолошки противпожарни појасеви. Они се подижу пошумљавањем 
лишћарским врстама дрвећа и жбуња тако да стварају услове за заустављање или 
успоравање ширења шумских пожара. Могу бити различите ширине, у неким слу-
чејевима и више стотина метара (у зависности од услова на терену). Подижу се или 
истовремено са пошумљавањем четинарима (примарни), или накнадно, код посто-
јећих култура (секундарни). Могу раздвајати површине под четинарима без пре-
кидања склопа, а могу се налазити и дуж противпожарних просека. Најповољније 
је ако се биолошки противпожарни појасеви подижу дуж обе стране просеке. 

Подизање појасева има значаја првенствено за борбу против високих пожа-
ра, који се веома тешко гасе. На тај начин може се значајно успорити ширење по-
жара и омогућити формирање линија одбране (нарочито на просекама). Ова мера 
даје добре резултате пошто се њеном применом ствара повољнији распоред угро-
жених врста. 

У нашим условима од пожара највише страдају борови (првенствено Pinus 

nigra – црни бор и Pinus silvestris – бели бор). Сличан степен угрожености од пожа-
ра среће се и код ариша, али је ова врста код нас присутна у знатно мањој мери, 
док је смрча је нешто мање угрожена. 

Избор врста за подизање биолошких противпожарних појасева није једно-
ставан задатак. У обзир долазе готово искључиво лишћарске врсте, које су далеко 
мање угрожене од пожара од четинарских. Ипак, за наше услове не постоје прециз-
ни подаци о угрожености појединих врста, па се стручњаци ослањају пре свега на 
искуство. 

Међутим, поред угрожености од пожара, врсте за подизање биолошких 
противпожарних појасева морају да испуљавају и друге критеријуме. Ту се пре 
свега мисли на могућност опстанка у неповољним условима средине (неквали-
тетно земљиште, неповољни климатски услови, недостатак влаге и сл.). У мно-
гим случајевима управо се на оваквим местима јавља екстремна угроженост од 
пожара (Делиблатска пешчара, Суботичко-хоргошка пешчара и др.). Такође, од 
изузетног значаја за врсте које улазе у састав биолошких противпожарних поја-
сева је и брзина раста, нарочито код секундарних појасева. Значајне су и друге 
карактеристике, као што су облик круне, склоп, угроженост од атмосферских у-
тицаја, угроженост од биотичких фактора и сл. 
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Циљ овог рада је да на основу досадашњих истраживања карактеристика 
Paulownia врста (нарочито P. elongata и P. fortunei) укаже на могућности њихове 
примене у подизању биолошких противпожарних појасева у нашим условима. 

2. БИОЛОШКИ ПРОТИВПОЖАРНИ ПОЈАСЕВИ КОД НАС 

Биолошки противпожарни појасеви у нашој земљи нису до сада довољно 
коришћени. Углавном су рађени планови и идејна решења, док је на терену из-
вршен мали део планираних радова. 

Д. Живојиновић и сар. [4] са Шумарског факултета Универзитета у Бео-
граду израдили су 1977. године пројекат којим је планирано подизање биолош-
ких противпожарних појасева на Делиблатској пешчари. Пројекат је обухватао 
рубне појасеве (за изолацију периферних делова објекта, најмање ширине 150 m 
и укупне дужине 14 km), појасеве поред путева (за изолацију угрожене шумске 
вегетације, укупне ширине 50 m, укупне дужине 127,4 km) и зоналне појасеве (за 
разбијање већих комплекса угрожене вегетације, најмање ширине 100 m, укупне 
дужине попречних и уздужних зона 27 km). Такође су издвојене и лишћарске вр-
сте дрвећа и жбуња које су по својим карактеристикама погодне за пошумљава-
ње у датим условима. Међутим, само мали део оног што је планирано реализован 
је на терену. Да је поменути пројекат тада реализован у потпуности, штете од 
пожара у последњих 30 година биле би неупоредиво мање. 

М. Васић [1] се залагао за подизање биолошких противпожарних појасева 
дуж противпожарних просека, при чему би са сваке стране појаса без вегетације 
била трава, следиле би жбунасте лишћарске врсте и на крају појас лишћарског 
дрвећа. Укупна ширина износила би око 30 m, а распоред биљака требало би да 
омогући да се високи пожар преведе у ниски. 

3. РОД PAULOWNIA 

Род Paulownia спада у фамилију Scrophulariaceae. Овај род има укупно 9 
врста (поред Paulownia elongata и P. fortunei, на које се односи овај рад, ту су још 
и P. albiphloea, P. catalpifolia, P. fargesii, P. kawakamii, P. tomentosa, P. taiwaniana 
и P. glabrata). Све поменуте врсте су из Кине. Paulownia fortunei протеже се до 
Вијетнама и Лаоса, а P. tomentosa је гајена и у Кореји и Јапану, док преосталих 7 
врста воде порекло искључиво из Кине [5]. 

Врсте из рода Paulownia су листопадне, имају снажан коренов систем, 
крошња је разграната са јаким бочним гранама, листови су изузетно велики (до 
60 cm у пречнику). Све врсте су брзорастуће и за свега 9-10 година остваре 1 m³ 
техничке грађе по стаблу. 

Paulownia врстe дају техничко дрво које се користи за израду намештаја, 
столарије, ламперије, шпера, рамова, грађевинских елемената, па чак и музичких 
инструмената. Такође је погодно за добијање целулозе у индустрији папира и 
папирне конфекције. 

Увођење Paulownia врста у светским оквирима је под окриљем Уједи-
њених Нација, односно UNESCO. Нарочито велико интересовање за ове врсте 
влада у САД и Аустралији. 
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На сликама: Paulownia elongatа 

У Србију су 1993. године унете Paulownia elongata и P. fortunei (С. Вуко-
војац). Плантажа је подигнута у околини Беле Цркве (Банат) и даља истраживања 
рода Paulownia у нашим условима биће усмерена на ове две врсте.  

4. ПРЕДНОСТИ ПРИМЕНЕ ВРСТА ИЗ РОДА PAULOWNIA У 

БИОЛОШКИМ ПРОТИВПОЖАРНИМ ПОЈАСЕВИМА 

Веома брз раст 

Истраживања у свету су показала да врсте из овог рода после 10-е године 
старости достижу висину 15-20 m и пречник дебла 30-40 cm. У плантажном уз-
гоју, у зависности од врсте, у првој години могу да достигу висину 4-6 m и прсни 
пречник 5-7 cm. 

Брз раст Paulownia врста чини их веома погодним за подизање биолош-
ких противпожарних појасева у кратком временском периоду. То је најчешће по-
требно код раздвајања старијих монокултура четинара на великим површинама. 

Способност генеративног и вегетативног размножавања 

Пауловнија се успешно размножава генеративним и вегетативним путем. 
Д. Вилотић и сар. 2006. године [2] по први пут објављују резултате истраживања 
могућности производње садница генеративним путем.  

Вегетативно размножавање такође гарантује брз пораст, док је већи број 
циклуса обнављања од значаја за трајност подигнутих појасева. 

Након сече лако се регенеришу из изданка, који потпуно обухвати пањ. 
Могуће је постићи више оваквих циклуса (у Аргентини је у току пети циклус 
обнављања на истим пањевима). 

Могућност опстанка и на неквалитетним земљиштима 

Врсте из рода Paulownia имају релативно скромне захтеве у погледу зе-
мљишта. Важно је истаћи да њима не одговарају тако влажна станишта као што 
је случај са тополама. Захваљујући великој количини лисне масе изузетно богате 
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нитритима, испод стабала Paulownia врста ствара се хумус који, када се након 
интезивног гајења од око 20 година (три циклуса на истим површинама) орањем 
измеша са подлогом, ствара погодно тло за успостављање вегетације чак и у 
случају да је на тим површинама раније био песак [3]. 

Могућност успевања на сувљим, чак и пешчаним земљиштима чини вр-
сте из рода Paulownia потенцијално употребљивим за подизање биолошких про-
тивпожарних појасева, пре свега због тога што су управо таква земљишта и 
најугроженија од пожара. 

Велика лисна маса 

Једна од главних морфолошких карактеристика Paulownia врста је велика 
лисна маса (пречник и до 60 cm). Велики лист и густа круна су међу најважнијим 
особинама врста од којих се подижу биолошки противпожарни појасеви.  

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Биолошки противпожарни појасеви представљају веома ефикасну меру 
заштите шума од пожара која је у нашим условима мало примењивана. На мно-
гим локалитетима би управо овим појасевима могло да се изврши одвајање по-
вршина под монокултурама угрожених четинарских врста (борови, ариш, смрча). 

Врсте из рода Paulownia (првенствено Paulownia elongata и P. fortunei ко-
је су унете у Србију 1993. године) имају доста позитивних карактеристика на ос-
нову којих би могле бити коришћене за подизање биолошких противпожарних 
појасева. Ту се пре свега мисли на веома брз раст, изражену способност вегета-
тивног размножавања, могућност опстанка и на неквалитетним земљиштима и 
велику лисну масу. 

Међутим, да би врсте из рода Paulownia могле у пракси да се примене за 
подизање биолошких противпожарних појасева, неопходно је спровести детаљ-
нија (првенствено еколошка) истраживања. 

Paulownia врсте могле би имати највећи значај на местима где је појасеве 
потребно подићи за краће време и у комбинацији са другим лишћарским врстама. 
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УТИЦAЈ ШУМСКИХ ПОЖAРA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Предраг Aлексић,  Гордана Јанчић 

 predrag.aleksic@srbijasume.co.yu  gordana.jancic@srbijasume.co.yu, 

РЕЗИМЕ 

У раду су приказани утицаји шумских пожара на животну средину и мере заштите 

шума од пожара. Шумски пожари представљају глобални, светски проблем и уколико се 

настави даље загревање планете опасност од пожара ће стално расти, што може попримити 

размере катастрофе. Осим пустоши коју остављају за собом, великих материјалних штета, 

шумски пожари узрокују уништење читавог екосистема, односно наносе еколошке штете 

које су непроцењиве.  

У Републици Србији, у периоду 1998-2007. година, шумским пожарима захваћена 

је површина од 49.039. хектара, а у 2007. години, забележена су 482 шумска пожара са опо-

жареном површином од 34.000 хектара.   

На простору шума којим управља Јавно предузеће за газдовање шумама  „Србија 

шуме“, у 2007. години, регистровано је 365 шумских пожара са опожареном површином од 

10.542 хектара и процењеном штетом од око 1,9 милијарди динара.  

Према статистичким подацима најчешћи узрочник шумских пожара је човек и то у 

преко 95% случајева. Зато је најважније превентивно деловати и учинити све да до пожара 

не дође.   

Кључне речи: шумски пожари, еколошка катастрофа, штете, превентива. 

 

 

INFLUENCE OF FOREST FIRES ON LIVING ENVIRONMENT 

ABSTRACT  

The paper presents the influence of forest fires on living environment and protective 

measures against fire concerning forests. Forest fires are a global problem, and if the warming of 

the planet continues, the risk from fire will grow, which can get catastrophic dimensions. Besides 

the wasteland they leave behind and great material damage, forest fires destroy entire ecosystems, 

or cause environmental damage that is invaluable. 

In the Republic of Serbia, between 1998 and 2007, forest fires devastated the area of 

49,039 ha in total, and in 2007 there were 482 forest fires that covered 34,000 ha. 

In woodland zones governed by the public forestry company ‘Srbijašume’ 365 fires were 

registered in 2007 over the area of 10,542 ha with estimated damage of about 1,9 billion dinars. 

According to statistics, the most frequent cause of forest fires is man in more than 95% of 

all cases. Therefore, it is extremely important to act preventively and to do everything to avoid a fire. 

Key words: forest fires, ecological deseaster, damage, preventive 
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1. УВОД 

Шумски пожари представљају веома озбиљан и актуелан друштвени и 

привредни проблем. Они спадају у штетне појаве које за кратко време могу да 

причине велике штете и да измене изглед једног шумског подручја. По штетама 

и последицама које изазивају, као и површинама шума које сваке године изгоре, 

шумски пожари представљају светски проблем и захтевају ангажовање свих ин-

ституција и субјеката друштва на спречавању појаве шумских пожара.  

Шуме, у свету, заузимају површину око 4 милијарде хектара што чини 

30% укупне површине земљине кугле. Укупна површина шума у Европи без Ру-

сије износи 193 милиона хектара или 34%, а у Србији површина шума износи око 

2,7 милиона хектара или 29,1% површине.  

У свету просечно годишње се региструје преко 50.000 шумских пожара 

који униште шуме на површини преко 400.000 хектара. Узрочник шумских пожа-

ра, у преко 95% случајева, је човек било из нехата, непажње па чак и намерно 

(стварање пољопривредних и пашњачких површина, један од начин да се добије 

одобрење за чисту сечу у приватним шумама и др.).  

Едукација најшире популације је један од начина смањења ризика од из-

бијања шумских пожара која ће омогућити најосновнија знања сваком појединцу 

везано за ризике који доводе до изазивања шумских пожара и штете које настају 

као последице [ 3 ] .  

2. МЕТОД РAДA  

У раду су коришћени: План заштите шума од пожара у ЈП „Србијашуме“ 

Београд, Програм унапређења заштите шума од пожара у ЈП „Србијашуме“ и база 

података о шумским пожарима у ЈП „Србијашуме“. Проучене су међународне кон-

венције, декларације, резолуције и стратегије из области заштите шума од пожара. 

3. ЗAШТИТA ШУМA ОД ПОЖAРA  

У ЈП „СРБИЈAШУМЕ“ БЕОГРAД 

У складу са Законом о шумама и Законом о заштити од пожара, Јавно пре-
дузеће „Србијашуме“ има организовану службу заштите шума од пожара и заједно 
са Министарством унутрашњих послова Србије, Сектором за заштиту и спасавање, 
Управом ватрогасно-спасилачких јединица организује акције гашења шумских 
пожара.  

За ефикасно функционисање службе заштите шума од пожара врло је важ-
но, између осталог, познавање природе сваког шумског пожара и динамике појаве 
пожара у току године. 

Појава пожара у шуми зависи пре свега од временских прилика, стања 
влажности и количине горивог биљног материјала. Пожари се могу јавити током 
целе године, али издвајају се три критична периода: почетком пролећа (март- ап-
рил); у  лето (јул - август) и у  јесен (септембар - октобар).  
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Врсте пожара које се могу јавити у шумама су: приземни, високи и подзем-

ни. Приземни пожари су чешћи, при чему долази до горења стеље, приземне веге-

тације, суве траве, изданака и избојака, жбуња и отпадака од дрвета. Они су нај-

штетнији у младим састојинама, док у старијим доводе до оштећења коре и ста-

бала у приданку. У четинарским састојинама могу лако да захвате ниже суве гране 

и пренесу се у крошње чиме се претварају у високе пожаре. Високи пожар, настаје 

од приземног, захвата цела стабла и потпомогнут ветром брзо се шири и уништава 

велике површине под шумом, првенствено, четинарском. Подземни пожар се јавља 

врло ретко и том приликом гори (тиња) тресет и хумус испод шумске простирке. 

Тешко се откривају, а наносе штете пре свега корењу дрвећа [2]. 

Шуме су различито угрожене од шумских пожара. Четинари су уопште 

много више угроженији од пожара, због присуства смоле и етеричних уља, тако 

да лако горе и у зеленом стању.  

Према професору др М. Васић степени угрожености шума од шумских 

пожара, примењени на државне шуме у Јавном предузећу за газдовање шумама 

„Србијашуме“, приказани су у табели број 1. 

Табела 1: Површине шума у ЈП „Србијашуме“  

према степену угрожености од шумског пожара 

Степен угрожености  

од шумских пожара 
ha % 

I састојине и културе борова и ариша 86.232,89 11 

II састојине и културе смрче, јеле и других четинара 75.531,85 9 

III мешовите састојине и културе лишћара и четинара 35.118,32 5 

IV састојине и културе храстова 134.928,39 17 

V састојине и културе букве и других лишћара 342.907,87 44 

VI шикаре и шибљаци  102.124,81 13 

Свега 774.844,13 100 

 

Организација заштите шума од пожара у ЈП „Србијашуме“ је постављена 

тако да има три циља и то да се: спречи појава шумских пожара, пожар брзо от-

крије и  брзо угаси. 

Да би се остварили напред наведени циљеви предузимају се мере: против 

потенцијалних изазивача шумских пожара (подизање нивоа свести јавности о еко-

лошком, економском, социјалном и културном значају шума, апели на повећану 

угроженст од појаве шумских пожара, постављање знакова забране и знакова упо-

зорења на прилазима шуми, поред путева, излетишта, туристичких објеката, трим 

стаза и др.); у циљу спречавања изазивања шумских пожара (чуварска служба 

контролише потенцијалне изазиваче шумских пожара, односно пољопривреднике 

који спаљују стрништа после жетве, коров и други биљни материјал, власнике ви-

кенд објеката, сакупљаче шумских плодова, леко биља и печурака, излетнике, по-
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сетиоце и др.); у циљу брзог откривања појаве шумских пожара (осматрање угро-

жених шума и дежурства у критичним периодима појаве шумских пожара); у циљу 

брзог гашења шумских пожара (развијена путна мрежа, мобилност и опремљеност 

екипа за брзо гашење шумских пожара, уређени водозахвати и водене акумула-

ције, обука и уасвршавање радника из области заштите шума од пожара) и у циљу 

спречавања појаве и ширења шумских пожара (подизање мешовитих шума лишћа-

ра и четинара, подизање биолошких противпожарних пруга, успостављање шум-

ског реда, изградња и одржавање противпожарних пруга). 

Табела 2: Шумски пожари у периоду 1996-2007. године  

Врста пожара Структура шума захваћених пожаром   [[[[ха]]]] 

према врсти дрвећа  према узгојном облику  Год. 

Укупнo 

опожарена 

површина 

Број 

по-

жара 
приземни  

[[[[ха]]]] 

високи 

[[[[ха]]]] лишћари четинари високе изданачке културе 

1996. 590,51 64 540,78 49,73 465,16 125,35 50,31 411,60 128,60 

1997. 139,03 33 129,48 9,55 64,10 74,93 3,82 55,80 79,41 

1998. 1045,10 99 968,30 76,80 683,10 362,00 163,50 423,80 457,80 

1999. 109,00 9 107,00 2,00 98,00 11,00 90,00 2,50 16,50 

2000. 3538,00 233 2939,58 598,42 2230,52 1307,48 224,09 2265,46 1048,45 

2001. 338,99 33 262,04 76,95 275,24 63,75 33,14 240,60 65,25 

2002. 1120,61 85 983,90 136,71 894,64 225,97 444,57 571,24 104,80 

2003. 323,87 51 265,17 58,70 210,45 113,42 47,00 187,14 89,73 

2004. 8,25 6 8,25 0,00 8,00 0,25 1,00 2,00 5,25 

2005. 12,09 7 12,09 0,00 1,00 4,89 0,35 1,00 4,54 

2006. 718,80 33 718,80 0,00 686,66 31,71 314,54 367,27 35,79 

2007. 10.542,30 365 9.071,75 1.470,55 5.798,08 1.632,02 3.041,80 3.916,87 1.366,87 

 
Према Закону о шумама корисници и сопственици – приватни власници 

шума  дужни су да спроводе мера заштите шума од пожара. У пракси нажалост 

заштиту шума од пожара спроводи само ЈП „Србијашуме“ које врло често, само 

или заједно са ватрогасцима, гаси шумске пожаре и у приватним шумама. 
Посебан проблем представљају и шумски пожари који се јављају у за-

штићеним природним добрима као што су нацонални паркови, паркови природе, 
резервати природе и др. Заштићена природна добра посећује велики број излет-
ника, туриста и др. који врло често имају немаран однос према изузетно вредним 
заштићеним подручјима у којима својим нехатом и ненамером (или намерно) 
изазивају шумске пожаре. У Парку природе „Стара планина“, у 2007. години не-
пажњом, човек изазвао катастрофални пожар на површини од 1.385 ха са проце-
њеном штетом од 766.827.336,00 динара (9.351.553 еура). 

У табели број 2. приказан је број регистрованих шумских пожара у др-
жавним шумама ЈП „Србијашуме“ у периоду 1996-2007. година. 

Највећи број пожара са највећом опожареном површином регистрован је 
у 2007. години. У већини случајева шумски пожари су се јављали на планинским  
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подручјима, изузетно тешким и неприступачним теренима. То је био и један од 
разлога да ЈП „Србијашуме“ изради Програм набавке специјализованих возила за 
гашење шумских пожара са пратећом опремом и заштитном одећом за гасиоце, и 
покрене иницијативу за његову реализацију.  

4. УТИЦAЈ ШУМСКИХ ПОЖAРA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Шума је утицала на укупан развој човека и цивилизације и представља 

значајан услов опстанка и развоја. Шуме утичу на пречишћавање атмосферске 

воде, штите од штетног дејства ветра, доприносе повећању пољопривредне про-

изводње и производње здраве хране. Шуме позитивно утичу на климу, земљиш-

те, ублажавање дејства издувних и имисионих гасова, разноврсност пејзажа, раз-

вој спорта и рекреације. Такође шуме стварају услове за веће коришћење горива 

на бази дрвета као замена за фосилна горива.  

Шуме представљају најважнији извор биолошког диверзитета и имају 

кључну улогу у одржавању еколошких процеса и еколошке равнотеже на локал-

ном, национлном, регионалном и глобалном нивоу [ 5 ] .  

Последице шумских пожара манифестују се дуги низ година након појаве 

пожара и то на: биолошку разноврсност, где долази до губитка који је ненадокна-

див; нестајање ретких, угрожених и рањивих биљних и животињских врста чиме 

се утиче на смањење специјског и генетског диверзитета; земљиште (мењају се 

физичке и хемијске особине земљишта, као и микробиолошки састав), климу и 

микроклиму, водни биланс (грубо ремећење хидролошког режима, смањење за-

лиха воде и појаве поплава).  

На пожариштима долази до појаве клизишта и разних облика снажне еро-

зије, а у подручјима пешчара као што су Делиблатска, Суботичка и Рамско-Голу-

бачка може доћи до појаве еолске ерозије. 

Шуме које су захваћене шумским пожарима односно оштећена и физио-

лошки ослабела стабла постају извор пренамножења штетних инсеката и биљних 

болести (у четинарским састојинама долази до појаве поткорњака и биљних бо-

лести као и уланчавања штета). 
Укупна штета од пожара обухвата: штете изазване пожаром; трошкове га-

шења пожара и трошкове санације уништене шуме.  
Штете од пожара обухватају директне и индиректне штете. Директне ште-

те су штете на дубећим стаблима и на израђеним сортиментима (ако их је било у 

шуми захваћеној пожаром). Индиректне штете од шумских пожара су највеће 

штете и оне обухватају штете од изгубљене добити (у шумским пожарима врло 

често страдају младе четинарске културе или природне састојине са подмлатком) и 

еколошке штете, које су непроцењиве али је пракса у свету да се оне рачунају као 

петострука или десетострука вредност директних штета насталих као последица 

појаве шумских пожара.   

Трошкови гашења обухватају трошкове гасилаца-ватрогасаца који су уче-

ствовали у гашењу пожара, трошкове ангажоване механизације и све друге пра-
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теће трошкове (трошкови исхране гасилаца, трошкови преноћишта и др. у случа-

јевима када је гашење било вишедневно).  
Трошкови санације уништене шуме подразумевају трошкове уклањања 

изгорелих стабала са пожаришта, припрему пожаришта за обнављање шума, тро-
шкове неге и заштите новоподигнуте културе и трошкове изградње шумских сао-
браћајница за потребе санације пожаришта.  

Укупне штете од шумских пожара обухватају и трошкове измене и допуне 
планских аката као што су основе газдовања шумама, програми заштите и развоја 
заштићених природних добара, израда програма санација пожаришта и др.  

5. ЗAКЉУЧAК 

Шумски пожари представљају светски проблем и спадају у штетне појаве 

које за кратко време могу да причине велике штете и да измене изглед једног 

шумског подручја.  

У очувању животне средине шуме као најсложенији екосистеми на Пла-

нети имају посебно важну улогу. 

Јавно предузеће „Србијашуме“ полази од чињенице да је Србија као зе-

мља богата биодиверзитетом, пре свега, у шумским екосистемима, како бројем 

биљних и животињских врста и варијабилношћу унутар врста, тако и лепотом 

предела, и спроводи концепт одрживог газдовања шумама и управљања зашти-

ћеним природним добрима са посебним акцентом на сектор заштите шума.  

У области заштите шума од пожара најважније је превентивно деловати и 

учинити све да до пожара не дође и разним едукативним садржајима утицати на 

свест становништва о значају шума и еколошкој катастрофи коју пожари доносе. 

Такође у области заштите шума од пожара врло важна је међусекторска сарадња 

(сектора шумарства са сектором заштите животне средине, сектором за заштиту 

и спасавање, сектором који се бави прогнозом времена и др.).  

Обавеза друштва је континуиран и организован рад на васпитању и об-

разовању становништва (пре свега младих) који треба да буде део система обра-

зовања да би се појава пожара у шуми свела на најмању могућу меру.   

Ефикасност и брзина у гашењу пожара већа је што је краће време од 

тренутка избијања пожара до тренутка акције гашења. За реализацију наведеног 

неопходна је перманентна примена превентивних мера, савремене информацио-

но-комуникационе технологије и опрема за гашење шумских пожара. 
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ABSTRACT 

Wildland fires represent a phenomenon that caused enormously big damage regarding 
human lives and property, as well as environment. This paper introduces an approach to fire 
load analysis of wooden constructions endangered by forest fire. As an experimental area was 
chosen the area of the Slovensky Raj National Park. Based on the elaboration of the fire safety 
projects (3 selected wooden constructions) and assessment of fire hazard of the forest areas of 
the experimental area, we can formulate recommendations on the localization of particular 
types of wooden constructions. The localization is based on the fire safety parameters of these 
constructions and the fire danger rate of the area where they should be situated. 

Keywords: fire hazard, fire safety of buildings, forest, wood constructions  
 

 

БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОЖАРА КОД ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА  

У ШУМСКИМ ОБЛАСТИМА  

ИЗЛОЖЕНИМ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА 

РЕЗИМЕ 

Пожари у природи су феномен који наноси огромне штете у људским жртвама, 
материјалним добрима, као и по саму околину. У раду је дат један приступ анализи по-
жарног оптерећења код дрвених конструкција угрожених шумским пожаром. Као екс-
периментална област послужио је Национални парк Словачки рај. На основу елабората 
безбедности од пожара (за 3 одабране дрвене конструкције) и процене опасности од по-
жара у шумама експерименталне области, можемо одредити препоруке у вези са локали-
зацијом за одређени тип дрвене конструкције. Локализација се заснива на параметрима 
безбедности од пожара ових конструкција и нивоа опасности од пожара области где би 
требале бити смештене. 

Кључне речи: опасност од пожара, безбедност зграда од пожара, шума, дрвена 
конструкција 

                                                 
 
1 Techical University in Zvolen, Slovakia 
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1. INTRODUCTION 

Based on fire safety, the constructions are projected by the Notice of the 
Ministry of Interior Nb. 94/2004 Collection of Law [4] that represents the executing 
notice of the Act of the NR SR Nb. 314/2001 Collection of Law about Fire Protection 
[3]. Fire safety security of constructions, in its project specification, tends to stop the fire 
spread in the construction as well to stop its spread to neighboring constructions. The 
possibility of fire transmission on neighboring constructions is tackled by applying of fire 
safe distances from the evaluated construction, in the fire safety construction project 
documentation. By the fire safety distance it is bounded the fire danger area, where the 
fire can be transmitted on neighboring constructions by falling components of burning 
construction or by the heat radiation through the fire opened space to external space. In 
this case we talk about the fire safety of construction from inside to outside. However, 
the fire can endanger the construction by the transmission from outside to inside, too. In 
this case it is the external fire that can endanger the construction. The reason of this kind 
of endanger is as the burning neighboring construction as wide-spread forest fire, mainly 
when the construction is situated in the fire range. We can expect bigger fire damages 
and consequences in case of typical wood constructions which are the typical 
construction types in the forest touristic localities, mountain regions, forest protected 
areas or national parks, e.g. in the Slovensky raj National Park.  

2. FOREST FIRE AS AN EXTERNAL FIRE  

From fire safety of constructions point of view, the Notice of the Ministry of 
Interior Nb. 94/2004 Collection of Law [4] takes into consideration also external fire 
(outside the construction) by constructions projection. External fire and its running de-
scribes the norm STN EN 13 501-2 [5]. On external fire, there is tested fire resistance of 
construction periphery walls, in meaning of this norm. These walls have to fulfill also the 
requirements for affection of an internal fully wide spread fire as well as of an external 
fire. In case of external fire, in meaning of [5], the requirements are related with the 
exposition of external surface of the building periphery constructions to fire which can 
get out from window of the building or the exposition to uncontrolled burning external 
fire which often spreads from the fire danger spaces of neighbor burning constructions by 
heat radiation or by fall of burning components.  

Requirements specified for external constructions, based on norm external fire 
(defined by [5]), should be not sufficient in case of wide spread forest fire outside the 
construction. This kind of external fire should be very hardly described by mathematical 
model. In case of forest fire we can also talk about free burning external fire, but coming 
out of the run of forest fire and based on its external factors dependence we came to idea 
that it is necessary take into consideration all conditions of building endanger in concrete 
locality, from fire safety of construction point of view. Logically, the fire danger rate of 
construction depends on the fire vulnerability or the fire hazard of the area, where is the 
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construction situated and it is the main index for particular types of constructions design 
in given locality to secure their fire safety against forest fire. 

To tackle this problem we chose the area of the Slovensky raj National Park. 
The main intention was the fire safety of wood construction situated in localities 
characterized with different rate of the fire danger using SDSS (spatial decision support 
systems) and GIS (geographical information systems) and exercising knowledge, 
obtained by fire statistics records evaluation for the experimental area for 1976 – 2007 
time period. 

3. FIRE VULNERABILITY ANALYSIS OF THE AREA  

When we talk about fire danger of an area, we not always think about correct 
meaning of this term. On the basic level we should distinguish between fire vulnera-
bility, fire hazard and fire risk of the area. Often, these terms are interchanged incor-
rectly in the practice.  

The vulnerability of the area represents the tendency of the area to be damaged 
by one harmful factor by a group of such factors. Between these harmful factors also 
belongs the fire in form of forest fire. In case of fire vulnerability of an area, there two 
groups of factors come into consideration – topographic and vegetation factors.  

For fire danger of the area (hazard) is considered every situation when the rate 
of persons and property fire danger exceeds common limits. By assessment of area fire 
hazard, there comes into consideration results of area fire vulnerability together with 
evaluation of current meteorological situation.  

Fire risk formation in experimental area is specified as the probability of fire 
occurrence or as a probability of the area burn down, e.g. forest burn down. This can be 
computed based on mathematical models. As input parameters, there are used data 
about topography, vegetation and fire statistics data.  

On area of the Slovensky raj National Park, the vulnerability analyses were 
mainly oriented to vulnerability of forest areas. As it was already mentioned, there 
come to the analyses two groups of factors – topographic and vegetation. Besides of 
them, there were also evaluated anthropogenic factors talking about human occurrence 
and movement in the experimental area. In accordance to human probable occurrence 
the fire vulnerability was evaluated based on the distance from the nearest road and 
from the nearest settlement. Topographic factors were represented by terrain elevation, 
slope and aspect. The vegetation factors were evaluated based on species composition 
and the age of the forest stand.  

Based on the all already mentioned factors and the fire statistics records analysis, 
keeping by the District Directories of the Fire and Rescue Service in Poprad, Spisska 
Nova Ves and Roznava, where the experimental area belongs administratively, in period 
1976 – 2007, there were identified fire hazard forest areas.   

Results of fire statistics analysis were used as an input to mathematical 
modeling, next. The result of the mathematical modeling was represented by the pro-
babilities of the forest burn down (tab. 1, 2). Based on them, there is possible to 
compute the fire risk ( probabilities) of the area. 
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All geographical analyses were performed in GIS environment that represents 
the basic component of the spatial decision support systems (SDSS) at same time.  

In the work, there were used 2 software environments – ArcView GIS and 
EMDS (Ecological Management Decision Support System). EMDS is the extension of 
ArcView GIS environment in the core. It contains NetWeaver development system 
specialized for knowledge base creation, EMDS application extension for integration 
EMDS to ArcView GIS environment and assessment system. 

Table 1: Probabilities calculated for particular 

 tree species in relation to relevant age class 

Age 

(t) 

Broadleaves 

p( t ) 

Spruce 

p( t ) 

Fir 

p( t ) 

Larch 

p( t ) 

Pine 

p( t ) 

10 0.001057634 0.003095912 0.000639020 0.000602526 0.005032389 
20 0.000714373 0.002002072 0.000595054 0.001803864 0.003425275 
30 0.000548924 0.001530959 0.000539998 0.002488806 0.002672355 
40 0.000434923 0.001216833 0.000486981 0.002444549 0.002152455 
50 0.000350258 0.000987018 0.000437739 0.001875969 0.001763056 
60 0.000285074 0.000811148 0.000392658 0.001163396 0.001459816 
70 0.000233794 0.000672876 0.000351696 0.000591905 0.001218136 
80 0.000192863 0.000562171 0.000314650 0.000248897 0.001022504 
90 0.000159846 0.000472359 0.000281251 0.000086828 0.000862361 
100 0.000132998 0.000398761 0.000251210 0.000025174 0.000730144 
110 0.000111024 0.000337964 0.000224235 0.000006070 0.000620243 
120 0.000092945 0.000287415 0.000200047 0.000001217 0.000528385 
130 0.000078005 0.000245154 0.000178382 0.000000203 0.000451254 
140 0.000065611 0.000209659 0.000158996 0.000000028 0.000386233 
150 0.000055297 0.000179726 0.000141662 0.000000003 0.000331235 
160 0.000046689 0.000154395 0.000126174 0.000000000 0.000284577 
170 0.000039486 0.00013289 0.000112343 0.000000000 0.000244888 
180 0.000033444 0.000114584 0.000099999 0.000000000 0.000211049 

 

In process of assessment, except dependency network (Figure 1) which can be 
considered as knowledge base, there is also used the database, describing conditions in 
experimental area, which on the knowledge is applied. The database building is performed 
in basic environment of EMDS. Its interface is similar to ArcView GIS environment. 

With regard to the logic of vulnerability statistic analysis, for concrete factors 
group, the vulnerability (fire risk in this case) was specified as a product of the group 
factors multiplying. Similarly, the total vulnerability of the area was computed as a 
result of particular factors groups multiplying. Next, image vulnerability values were 
classified to 5 regular intervals representing 5 hazard degrees (rates). Analysis result in 
graphic form is shown in following chapter. 
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Table 2: Probabilities calculated for topography and anthropogenic factors 

Factor Category Area of the ESA Burned area Relative freq. 

60–160o 6 575.8 213.4 0.032439368 
Aspect 

160–60o 13 471.4 265.4 0.019700275 

450–775 m 5 297.7 215.8 0.040730437 
Elevation 

> 775 m 14 749.5 262.9 0.017826415 

0–15o 7 513.1 205.2 0.027321400 
Slope 

> 15o 12 534.1 273.5 0.021821219 

0–350 m 13 658.8 387.2 0.028344301 Distance from the 
nearest road > 350 m 6 388.4 91.4 0.014305038 

0–1 000 m 10 715.8 304.9 0.028456228 Distance from the 
nrst. settle. > 1 000 m 9 331.4 173.6 0.018603941 

 

 

Figure 1: Dependency network features and their relationships 

4. PROPOSITIONS TO LOCALIZATION OF SELECTED TYPES OF 

WOOD CONSTRUCTION IN EXPERIMENTAL AREA 

In the end, based on the elaborated fire risk analysis, we engaged with situation 
of selected wood construction types in experimental area of the Slovensky raj National 
Park.  The 3 selected wood constructions, typical for this region, were represented by 
these types: log-cabin, pillar (skeleton) and panel wood construction.  

The log-cabin construction of boarding-house with two over-ground floors is 
situated in Hranovnicke pleso locality, two floors skeleton polyfunction construction is 
situated in Letanovsky mlyn locality and two floors panel construction of tenement 
character in Cingov locality. 
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Design of these constructions fire safety in meaning of [4] has not very differed 
from norm design of constructions fire safety. Fire sections were given to I. and II. fire 
safety rate, that represents the 30 – 45 minutes lasting required fire resistance of bearing 
constructions. This time interval is valid also for external fire effects on constructions. 
These constructions (buildings) would be equipped with extinguishing devices.   

The biggest problem is to secure the water for fire extinguishing in this buil-
dings, because there is mot built the public water-supply in these localities. Selected 
wood constructions types are situated in exacting mountain terrain where the distance 
to the accessible water resources exceeds allowed distances. Therefore it is necessary 
to secure the water for fire extinguishing by building of fire water basins [2]. The 
distances between neighboring buildings are suitable and there is no danger to spread 
the fire from burning building to the neighboring buildings.  

But, what about an external forest fire? Will be the 45 min. time interval suf-
ficient for periphery constructions fire resistances in case of these constructions endanger 
by external, wide spread, forest fire? It is not sure, in case of the forest fire, that these 
precautions will be sufficient. The forest fire and its run can not be precisely described by 
mathematical models. Therefore, it is not possible to set necessary requirements for fire 
resistance of the wood constructions, too. But based on the results of fire vulnerability 
(risk) analysis of the experimental area, we are able to specify preventive precautions 
which can be used to decrease the fire danger rate of forest fire spread to existing wood 
buildings and to tend the building of new constructions in accordance to results of fire 
risk analysis of the area.  

Table 3: Area of the selected cottage (touristic) localities classified into fire danger rates 

Locality 
Sum 

[m
2
] 

1. rate 

[%] 

2. rate 

[%] 

3. rate 

[%] 

4. rate 

[%] 

5. rate 

[%] 

Vernar - cottages 51200 46.7 51.8 1.6 0.0 0.0 

Pila 153100 70.9 28.5 0.5 0.1 0.0 

Podlesok 454200 66.8 27.3 4.9 1.1 0.0 

Kosariska 38400 32.3 53.9 13.8 0.0 0.0 

Cingov 2214200 36.8 40.5 19.1 3.6 0.0 

Novoveska Huta-cottages 279600 43.3 39.8 10.9 6.0 0.0 

Dobsina -Haj 864700 44.1 38.5 14.3 2.9 0.2 

Klastorisko 125400 62.1 17.6 14.4 5.8 0.0 

Letanovsky Mlyn 117000 1.0 39.6 59.4 0.0 0.0 

RS Hran. pleso 155800 6.0 24.4 43.5 26.1 0.0 

 
As it has been already mentioned, the result of the fire vulnerability (risk) 

analysis for the area of the Slovensky raj National park is represented by the map where 
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the experimental area is divided to five fire danger (risk) degrees (Figure 2). Based on the 
character of selected wood construction types as well as on material and the fire 
resistance of the bearing constructions, the log-cabin construction was situated to locality 
with the highest fire danger (hazard) rate, because it has the tendency to last in the most 
constant form by flame effort. The skeleton construction was situated to area with 
medium fire danger rate. Assembled panel construction was localized in locality without 
or with very low fire danger rate. In Table 3, there is shown the percentage rate of area of 
the selected cottage (touristic) localities classified into 5 fire danger rates 

 

Figure 2: Map of fire vulnerability area analysis together 

with wood construction situation on the area of the Slovensky raj National Park 

5. CONCLUSION 

The run and demonstration of the forest fire are specific therefore it is also 
necessary the specific approach in sphere of prevention, mainly in the most risky regions. 

In the paper, there is remitted on the more and more higher significance of GIS 
application in sphere of fire protection, mainly in forest fires protection. Using com-
puter based fire simulation and knowing the fire danger (hazard) rate and the probable 
spread of the forest fire, it is possible to perform the most effective prevention precau-
tions as in sphere of construction fire safety design as in sphere of fire extinguishing.  
From the fire safety design point of view, it is important to get higher attention to wood 
constructions problematic. The development in the fire legislative, that leads to in-
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crease of construction fire safety, tends to fact that the specific legislation approach is 
really very important for constructions design, mainly for those situated in areas with 
higher fire hazard rate.  

6. REFERENCES 

1. Majlingova, A.: Analýza zraniteľnosti lesných oblastí voči lesnému požiaru 

s využitím informácií o území. In: Zborník Enviro-i-fórum 2007, recenzo-
vaný. Banska Bystrica : 2007, p. 92-105. ISBN 978-80-88850-75-5 

2. Vidis, P.: Analýza požiarneho zaťaženia drevostavieb lesným požiarom. 
Diplomová práca. Zvolen : TU, 2008. 145 s. 

3. Zákon Č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi, v znení neskorších pred-
pisov 

4. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiada-

vky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 

5. ***: STN EN 13 501-2: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo 
skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)  



 

1. Међународна научна Конференција 
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ 

и 
11. Међународна Конференција 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  
 

 287 

 

 

 

 

ПРОЦЕНA ШТЕТA НAСТAЛИХ  

УСЛЕД ШУМСКИХ ПОЖAРA  

И НAЧИН СМAЊЕЊA ОВИХ ТРOШКОВA 

 
Горан Ђорђевић

1
, Небојша Ђенић

2
 

РЕЗИМЕ  

Шумски пожари су све чешћа појава. Тамо где се појаве наносе велике матери-

јалне и еколошке штете. Приликом санирања шумских пожара појављују се штете које 

нису мале и које изискују велика материјална улагања. Процена ових штета је увек ком-

плексна и састоји се из више фактора. У раду ће бити обрађен начин израчунавања ових 

штета и могућност њиховог смањења применом одговарајућих мера. 

Кључне речи: Шумски пожар, штета 

 

 

ESTIMATION OF DAMAGE CAUSED BY FOREST FIRES  

AND THE WAY OF REDUCING THESE EXPENCES 

ABSTRACT  

A conflagration in the forest is of frequent occurrence. It causes great financial and eco-

logical damage in the area. Extinguishing a forest fire causes serious damage that requires signifi-

cant financial resources. The estimation of the damage is very complex and depends on more than 

one factor. The way of damage estimation will be presented herein, as well as a solution for 

damage reducing by taking particular activities. 

Key words: Forest fire, damage 

1. УВОД 

Шумски пожари наносе велике штете како економске тако и еколошке. 
Вршење процена ових штета је често врло тешко и не даје увек тачне показатеље 
јер се не узимају увек сви фактори који утичу на тршкове и насталу штету. Штете 
и трошкове изазване настанком и гашењем шумских пожара треба увек сагледати 
из свих аспеката и израчунати стварну штету. Како код нас не постоји разрађена 
организација превентивне заштите шума од пожара као и адекватна организација 

                                                 

 
1 МУП РС,Одсек за заштиту и спасавање у Пожаревцу 
2 Народна скупштина републике Србије 
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самог гашења шумских пожара те штете су увек велике. Врло често се догађа да 
штете од самог пожара на шуми су далеко мање него што су трошкови приликом 
гашења пожара који су некад и десетак пута већи од штете на површини на којој је 
пожар настао. То и у неким много развијенијим и богатијим државама није допус-
тиво. Зато се са разлогом поставља питање које су то штете и трошкови који 
настају приликом шумских пожара, како се врши њихова процена и шта учинити 
да се ти трошкови и настале штете смање и сведу на што мању меру.  

2. ПРОЦЕНA ШТЕТЕ ОД НAСТAЛИХ ПОЖAРA 

Када се пожар угаси и протекне време контроле пожаришта да се пожар 
поново не јави,који траје неколико дана у зависности од услова на терену и вре-
менских прилика приступа се редовном уврђивању настале штете и изради плана 
санације уништене површине под шумом. Тада се формирају комисије од струч-
њака разних профила чији је задатак да изврше процену настале штете и израде 
план санације пожаришта. 

Основни принцип код процене штете је узети у обзир свако уништено 
стабло, свако и најмање ангажовање људи, опреме и средства приликом гашења 
као и трошкови који изискује санација. 

Све штете и трошкове изазване шумским пожаром можемо сврстати у 
три групе и то: штете изазване пожаром, трошкови гашења пожара и трошкови 
санације уништене шуме. 

2.1.  Штете изазване пожаром 
Штете изазване пожаром могу се поделити у две групе: 
а) директне штете 
б) индиректне штете 

Директне штете 
- на дубећим стаблима  р 

- на израђеним сортиманима  р 

- укупно:    р1 

Дубећа стабла разврставају се у пет класа према степену оштећења: 
- стабла изгорела 

- крошње и дебла делимично оштећена 

- крошње здраве, дебла јако оштећена у врату корена 

- дебла у врату корена делимично оштећена 

- стабла здрава 

Стабла разврстана у класе 1-4 узимају се и обрачунавају као уништена и 
уклоњена, а стабла класе 5 у зависности од броја и начина санације се остављају 
или се и она секу што улази у насталу штету. 

Штете на садницама млађих култура израчунава се тако да се на основу 
очекиваног прираста обрачуна дрвна маса и одбије припадајући део за уништене 
саднице према броју година протеклих од садње до пожара. 

Дрво које је посечено а које је пожар захватио процењује се према могу-

ћој искоришћености, а што се не може искористити израчунава се као уништено. 
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Индиректне штете 

- штете због неоствареног доходка    р 

- еколошке штете које се израчунавају тако што се директне штете 

помноже фактором 3, односно Е.Ш.=  р1 × 3  р 

- укупно     р2 

Укупне штете настале изазваним пожаром израчунавају се сабирањем ди-

ректне и индиректне штете. 

Штета настала пожаром: 

- директна  р1 

- индиректна  р2 

- укупно  A 

Ове штете нјчешће израчунавају стручна лица шумских газдинстава нарочи-

тo онда када се ради о државним шумама и по неким искуствима често су нереалне и 

превиске што у многоме увећава трошкове и штете настале шумским пожаром. 

2.2. Трошкови гашења пожара 

Трошкови приликом гашења пожара могу да се сврстају у пет група: 

- трошкови људи који су учествовали у гашењу 

- трошкови употребе механизације 

- трошкови употребе средстава за гашење 

- трошкови због уништене или оштећене опреме 

- трошкови исхране и опслуживања лица која учествују у гашењу. 

A) Трошкови људи који учествују у гашењу 

Класификација Број 

Утрошено 

 време 

(сати, дана) 

Дневнице 

Лични 

доходак 

(бруто) 

Укупно 

а) Лица која учествују у гашењу 

из шумских газдинства 
    р 

б) Лица која учествују у гашењу 

са стране 
    р 

- Професионални ватрогасци     р 

- Припадници полиције     р 

- Припадници војске     р 

- Добровољна ватрогасна 

друштва 
    р 

- Остали     p 

Укупно     р3 
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Б) Трошкови употребе механизације 

Врста Број 

Утрошено 

време 

 (сати, дана) 

Гориво, 

(амортизација, 

возачи, поправке) 

Укупно 

Механизација за га-

шење пожара са зе-

мље и ваздуха 

   р 

Возила за превоз 

лица на гашењу, 

превоз опреме и сл. 

   р 

Укупно    р4 

Ц) Трошкови утрошених средстава за гашење 

Врста Број 

Утрошено 

време 

 (сати, дана) 

Гориво, 

(амортизација, 

возачи, поправке) 

Укупно 

Укупно    р5 

Д) Трошкови уништене или оштећене опреме 

Врста Број 

Утрошено 

време 

 (сати, дана) 

Гориво, 

(амортизација, 

возачи, поправке) 

Укупно 

Укупно    р6 

Е) Трошкови исхране и опслуживања лица који учествују у гашењу 

Врста Број 

Утрошено 

време 

 (сати, дана) 

Гориво, 

(амортизација, 

возачи, поправке) 

Укупно 

Укупно    р7 

 

На основу овога укупне трошкове гашења шумског пожара износиће збир 
свих горе наведених трошкова. 

Укупно:  р3+ р4+р5+р6+р7 = Б 

2.3. Трошкови санације уништене шуме 
Шуму која је уништена у пожару треба брзо санирати тако што ће се исе-

ћи и уклонити сва оштећена стабла као и остали матерјал на земљи. У зависности 
од броја оштећених и здравих стабала могуће су две санације и то: уклањање 
мањег дела оштећених стабала без новог пошумљавања или потпуно чишћење це-
ле површине и ново пошумљавање. У првом случају као трошкове треба узети тро-
шкове сечења и извлачења стабала а у другом случају радове сече, извлачења, чи-
шћења и новог пошумљавања. 

Трошкови санације целе површине обухватају следеће трошкове: 
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1. Израда плана     м1 
2. Сеча и излачење дрвне масе   м2 
3. Припрема површине за пошумљавање м3 
4. Набавка и превоз садница   м4 
5. Садња.     м5 
6. Нега и заштита прве три године.  м6 
Укупно:      С 
Укупна штета од насталог шумског пожара израчунава се сабирањем свих 

трошкова: 
- штете изазване самим пожаром (директне и индиректне)  A 
- трошкови гашења пожара   Б 
- трошкови санације наком пожара  С 
- све укупно:            A+Б+С 

3. МОГУЋНОСТ СМAЊЕЊA ТРОШКОВA И ШТЕТA 

Штете од шумски пожара су увек велике и поставља се питање дали 
постоји начин да се на трошкове и настале штете чији је узрочник шумски пожар 
утиче и дали постоји могућност да се оне смање. Одговор на ово питање је увек 
потврдан. На које факторе треба да утичемо да се ови трошкови и штете смање. 
Постоје два елемента на које можемо да утичемо у смањењу трошкова и штета. 

Први елеменат то је превентивна заштита шума од пожара. Наше шуме у 
суштини су лоше уређене без обзира дали се ради о државним или приватним шу-
мама. Мало имамо противпожарних просека и пруга, путеви су лоши, не примењу-
ју се приликом садње биолошко-техничке мере заштите, не постоје адекватне ос-
матрачке службе и довољан број осматрачница, планови заштите шума нису аде-
кватни и ретко се ажурирају са правим стањем, нема одговарајућих уређених во-
дозахвата и места за снабдевање водом и сл. 

Само израдом одговарајућих препрека, просека и противпожарних пруга 
може се у многоме заштитити угрожене површине под квалитетном шумом, тако 
и да кад пожар настане не захвати и не прошири се на већу површину чиме се 
трошкови и штете драстично смањују. 

Биолошко-техничке мере заштите шума од пожара такође се у малој мери 
примењују поготово код засада нових површина под четинарском шумом која је 
у суштитни најугроженија пожарима. Просецање оваквих засада другом врстом 
дрвећа која је отпорнија на пожар повећава се заштита а самим тим и штете које 
настану појавом шумског пожара се своде на мању меру. 

Већ дужи низ година не постоје одговарајуће осматрачке службе које ће 
у екстремним опасностима од настанка шумских пожара пратити ситуацију и 
обавештавати на време о насталом догађају. Много је лакше и ефикасније по-
жар гасити у почетку када је површина и интензитет мали него када је пожар у 
разбукталој фази и када је за то потребно пуно људи и доста опреме, што у 
многоме повећава трошкове гашења. Мали је број осматрачница чак и на по-
вршинама под шумом које су посебно угрожене од пожара (национални парко-
ви и сл.). 
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Нема довољно уређених водозахвата тако да приликом гашења пожара 
има проблема са недостатком средстава за гашење што интервенције проду-
жује, повећава се површина захваћена пожаром а трошкови и штете расту. 

И оно што је најважније у превентивној заштити шума то је адекватан 
систем процене опасности од настанка шумских пожара који је у развијеним зе-
мљама света окосница за сваку озбиљнију заштиту шума од пожара. На основу 
тог система праве се планови деловања за свако угрожено подручје, чиме се 
благовремено и организовано делује, познајући опасности у сваком тренутку и 
организационо спреман за деловање на сваком подручју. Правовременим дело-
вањем пре свега у спречавању настанка пожара а и онда када пожар настане 
стварају се могућности да се штете и трошкови драстично смање. 

Други елеменат који може да утиче на смањење трошкова је утицај на 
трошкове гашења пожара. Гашење шумских пожара је скупо јер захтева врло че-
сто велико број људи за гашење и велику количну опреме и средстава за гашење. 
Непостојање одговарајуће организације гашења шумских пожара у многоме 
повећава трошкове гашења. У гашењу шумских пожара морају се укључити сви 
субјекти на територији на којој се пожар појављује. Опрема за гашење пожара је 
често неадекватна и погрешно се користи. Не могу се сви шумски пожари гасити 
истом опремом. За свако подручје треба направити план коришћења одговарајуће 
опреме са картама примене за свако угрожено подручје. Тиме се постиже да ин-
тервенције буду ефикасније и брже, са мање људи чиме се трошкови смањују. 
Руковођење акцијама гашења шумских пожара мора да буде стручно и поверено 
људима који познају законитости шумских пожара и тактику гашења. Тиме се 
постиже правовремено сагледавање проблема и одабир праве тактике чиме се 
олакшава гашења, време гашења смањује уз мањи број људи и мање потребну 
опрему и средства за гашење. 

То су само неки од фактора на које може да се утиче. Aли то пре свега по-
дразумева доношење одговарајуће Законске регулативе која ће да прати ову 
област, одређивање носиоца приликом заштите шума од пожара и носиоце при-
ликом гашења шумских пожара у чему морају да се дефинишу сви субјекти. За 
сада се то своди само на ватрогасно-спасилачке јединице, један део полиције код 
већих пожара, у мањој мери војске и раднике шумских управа што свакако у ор-
ганизовању мера на овом проблему није довољно. 

4. ЗAКЉУЧAК 

Смањење штета и трошкова који изазивају шумски пожари важан је зада-
так у свим земљама. Са променом глобалне климе и отопљавања број шумских 
пожара из године у годину расте а штете и трошкови се повећавају. Губе се непо-
вратно велике површине под шумом а врло често угрожавају се и људски живо-
ти. Да би се трошкови и штете смањиле потребна је за то одговарајућа организа-
ција. Та организација подразумева да се заштита шума мора пре свега Законски 
регулисати, одговарајућим законима у превентивном и делу гашења насталих по-
жара. Тачно дефинисати ко шта треба да ради и ко је зашта задужен у многоме 
поједноставиће рад, ефикасније ће се деловати и у фази заштите шума и у фази 
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гашења насталих пожара. Откривање пожара у раној фази даје веће могућности 
ефикаснијег гашења а тиме и смањење трошкова и штета од шумских пожара. 
Треба набавити одговарајућу опрему за гашење пожара јер ће интервенције бити 
ефикасније а штете мање. То је много јефтиније и делотворније него имати не-
адекватну опрему која не може да одговори врсти пожара и карактеристикама 
терена. Треба обучити и дефинисати командни кадар за гашење шумских пожара 
који ће познавати тактику гашења, с обзиром да су ови пожари специфични и 
захтевају велико знање и напор. И на крају не мање важно донети одговарајућу 
казнену политику за изазиваче пожара, сходно да преко 90 % пожара настане 
посредством људског фактора, намерно или напажњом. Шуме се пре свега плућа 
једне државе и нико нема права да то уништава. 
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РЕЗИМЕ 

Процена ризика представља област која има три компоненте: 
- правно дефинисање према домаћим и међународним стандардима; 
- након успостављања система према законодавној регулативи следи развојна 

компонента у којој се формирају и развијају методе за процену ризика; 
- практична примена на основу предходне две тачке и провера. 
Циљ овог рада је приказ дешавања на пољу процене ризика у предходном периоду. 

Кључне речи:  п,роцена ризика, законодавство, стандард, систем, метод 
 

 

 

SYSTEM OF OCCUPATION SAFETY AND HEALTH –  

CHRONOLOGY OF ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN SERBIA 

ABSTRACT 

Risk assessment is a field with three components: 
–   legal definition according to domestic and international standards; 
– after establishing the system according to the legislative regulations, follows the  

development component in which risk assessment methods are formed and developed; and 
–   practical application on the basis of the previous two points and control. 
The goal of this paper is to survey the activities in the field of risk assessment in the 

previous period. 

Key words: risk assessment, legislation, standard, system, method 

                                                 
 

1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад 
2 Управа за безбедност и здравље на раду при министарству рада и социјалне политике Србије  
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1. ЗAКОНОДAВНЕ AКТИВНОСТИ СA AСПЕКТA 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРAВЉA НA РAДУ 

Прописи којима се уређује систем „безбедности и здравља на раду“ имају 
изузетан значај и улогу у стварању савремених тржишних услова. Наиме, поред 
тога што ови прописи имају изразито хуману улогу у остваривању безбедних и 
здравих радних услова доказано је да они имају и веома значајну економску улогу 
у виду смањивања трошкова утичући на повећање продуктивности, ефикасности и 
квалитета рада. Ова чињеница је са разлогом опште прихваћена што се манифес-
тује доношењем великог броја међународних  стандарда који се односе на безбед-
ност и здравље на раду, државе чланице ЕУ су се договориле да област безбед-
ности и здравља на раду подигну на виши ниво и да ту област регулишу Уговором 
о оснивању, резолуцијама и Директивама.  

Свакако најсложенији и најобимнији задатак у процесу придруживања 
ЕУ је усклађивање домаћих прописа са прописима ЕУ. 

Схватајући важност и значај оваквог опредељења, Влада Републике Ср-
бије је усвојила Aкциони план за усклађивање прописа Републике Србије са 
прописима ЕУ, а Народна скупштина Републике Србије донела је Резолуцију о 
придруживању ЕУ, („Сл.гласник РС“ бр.112/2004) утврђено је:  

Прaвни основ којим се уређује безбедност и здрaвље нa рaду је Уговор о 
оснивању Европске економске заједнице (ЕЕЗ), потписан потписан 1957. године 
у Риму, ступио је на снагу 1958. године.  

Уговор о оснивању ЕЕЗ, са амандманима из 1987. године и амандманима 
Уговора о ЕУ из 1992. године, као и амандманима садржаним у Уговору из Aмстер-
дама из 1997. године, садржи низ одредаба којима прокламује основне циљеве  

Јединствени европски акт (Уговор) из 1986. године ступио је на снагу 1987. 
године“. 

Овај јединствени европски акт допуњен је Уговором ЕЕЗ (измене и допу-
не из 1986 год.) чиме је олакшано доношење Директива у области безбедности и 
здравља на раду. 

Савет на предлог Комисије за безбедност и здравље на раду, у сарадњи са 
Европским Парламентом, а уз консултацију Европског и социјалног комитета, доно-
си Директиве које садрже минималне стандарде безбедности и здравља на раду. 

Од посебног значаја су Европска агенција за безбедност и здравље на ра-
ду, која има за задатак да допринесе развоју акционог програма ЕУ и Виши ко-
митет инспектора рада који има за задатак транспоновање Директива у нацио-
нално законодавство држава чланица и ефикасне њихове примене као и да ос-
тварује чвршћу сарадњу држава чланица. 

2.1  Резолуцијa сaветa о безбедности, хигијени и здрaвљу нa рaду 
У складу са наведеним овлашћењима, Савет Европске Заједнице (ЕЗ) 

донео је Резолуцију о безбедности, хигијени и здрављу на раду од 21.децембра 
1987.године. Овом Резолуцијом  инсистира се на потреби усаглашавања услова, 
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посебно оних који се тичу радне околине у циљу безбедности и здравља радника 
на раду. Резолуција Савета о безбедности, хигијени и здрављу на раду представ-
ља подлогу за доношење Директива у овој области,  

2.2  Европскa социјaлнa повељa 
Темељни извор радног права којим се, између осталог, уређује безбед-

ност и заштита здравља запослених на раду садржан је у Европској конвенцији о 
заштити права човека и основних слобода (1950. година) на основу које је донета 
Европска социјална повеља (1961. година). Ова Повеља је у међувремену допу-
њавана и мењана одређеним Протоколима. Као један докуменат, припремљена је 
и отворена за потпис од стране Савета Европе (3.маја 1996. године), Европска 
социјална повеља, која је ступила на снагу 1.јула 1999.године. У Европском 
законодавству сматра се својеврсним „Социјалним уставом“ Савета Европе. 

2.3  Стрaтегијa ЕУ 
ЕУ је у програму социјалне политике усвојила Стратегију Заједнице за 

безбедност  и здравље на раду за период 2002-2006.година. 
Област безбедности и здравља на раду регулишу Директиве ЕУ. Тако, Ди-

ректива 89/391 ЕЕЗ прописује увођење мера за подстицања безбедности и здравља 
запослених на раду, која садржи опште принципе у вези превенције од професио-
налних ризика, спровођења безбедности и здравља, елиминисање ризика и фактора 
који могу да изазову несрећне случајеве, Законом о безбедности и здрављу на раду 
примењени су и други обавезујући принципи европског комунитарног права. Тако 
је предвиђено образовање Управе за безбедност и здравље на раду, у оквиру ре-
сорног министарства, која обавља послове државне управе са циљем унапређења и 
развоја безбедности и здравља на раду. Управа, поред осталих послова, припрема 
стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на 
раду и прати његово остваривање. 

2.4  Основни појмови 
Дефиниција безбедности и здравља на раду еволуирана је током година 

постепеним и сталним процесом развоја технологије, производних процеса као и 
облика друштвених и радних односа. 

У складу са дефиницијом Међународне организације рада (МОР) из 1997. 
године, безбедност и здравље на раду („occupational safety and health“-„OSH“) јесте 
дисциплина која се бави унапређењем услова рада и радне околине и превенцијом. 

Систем безбедности и здравља на раду подразумева интеракцију више 
различитих чинилаца као што су законодавство, инспекција, осигурање, техничка 
знања, службе медицине рада и заштите на раду, информисање, образовање и 
истраживачки рад.  

Узимајући у обзир напред наведено, дефиниција појма „безбедност и здра-
вље на раду“ гласи: 

„Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду 
којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обоље-
ња и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно 
физичко, психичко и социјално благостање запослених“. 
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2.5  Комунитaрни стaндaрди 
Комунитарни стандарди у области безбедности и здравља на раду садр-

жани су, поред начелних одреби у оснивачким уговорима, у већем броју Директи-
ва (упутстава) Од посебног значаја је Општа Директива Савета 89/391/ЕЕЦ од 12. 
јуна 1989. год. о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља 
радника на раду (Службени лист Л 183. 29/06/1989 П.0001-0008). Директивом је 
утврђено да ће се усвојити појединачне Директиве, интералија, у областима на-
веденим у додатку Директиве. 

Савет Европске заједнице, до сада донео је осамнаест појединачних Ди-
ректива. 

Зaкон о безбедности и здрaвљу нa рaду донет је у Републици Србији у 
оквиру система безбедности и здравља на раду, заснованог на примени принципа 
превенције. Овај принцип превенције професионалних ризика промовисан је 
директивама ЕУ (Директива Савета 89/391/EEC од 12 јуна 1989. године, о уво-
ђењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља радника на раду, 
као и остале појединачне директиве донете по основу чл. 16. ове Директиве.  

Предуслов за успешну примену и спровођење мера за безбедан и здрав 
рад на радном месту и у радној околини код послодавца је процена ризика од 
повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог.  

Писмени акт о обављеној анализи штетности и опасности односно проце-
ни ризика од повреда на раду, оштећења здравља или обољења запосленог пред-
ставља основни документ у области безбедности и здравља на раду којим посло-
давац сагледава укупно стање услова рада на сваком радном месту и у радној 
околини и утврђује мере и приоритете у смислу побољшања услова рада и от-
клањања ризика и/или њихово свођење на најмању могућу меру.  

У поступку избора средстава и опреме личне заштите и давања истих на 
коришћење односно употребу, потребно је узети у обзир: 

а) Директива ЕУ 89/686 о минимуму захтева за заштиту здравља и без-
бедности произведених средстава и опреме личне заштите-квалитет,  

б) Директива ЕУ 89/656 о минимуму захтева за заштиту здравља и без-
бедност приликом коришћења личне заштитне опреме од стране запослених на 
радном месту). 

У складу са овлашћењима из Закона о безбедности и здрављу на раду 
(члан 13 Закона), министар надлежан за рад донео је Правилник о  начину и 
постипку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл.гласник РС, 
бр.72/06 и 84/06 ).  

Треба истаћи да је овај правилник заснован на Смерницама ЕУ за проце-
ну ризика - ЕУ - Луксембург, 1996. године. 

Овим приказом наведена су хронолошким редом документа по којима је 
уследила хармонизација (усаглашавање) националног законодавства са захтевима 
који проистичу из те документације.Као што се може уочити истакнуте су само 
кључне одредбе наведених докумената из којих проистиче увођење новог при-
ступа у решавању проблематике безбедности и здравља на раду, односно примена 
принципа процене ризика од повреда на раду и професионалних обољења.  
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2. ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРA И УВОЂЕЊЕ КУЛТУРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРОФЕСИОНAЛНИХ РИЗИКA 

Према прихваћеним начелима која проистичу из међународне и домаће 
регулативе из области безбедности и здравља на раду (БЗР), послодавац је дужан 
да изврши анализу опасности и штетности на радном месту и радној околини и 
процену ризика од могућих повреда на раду или професионалних обољења. Пре-
ма усвојеном новом приступу примене превентивних мера  то се мора предузети 
пре одређивања да запослени ради одређени посао.[С.Косић, 2008.] 

Приступ превентивних мера заснива се на подизању свести о професио-
налним ризицима и последицама тих ризика узимајући при томе у разматрање 
средства за рад, карактеристике технолошког процеса, материјала који се кори-
сти у радном процесу.  

Према одредби члана 9. Закона о безбедности и здрављу на раду [Службе-
ни гласник РС, бр.101/05], послодавац је дужан да обезбеди запосленом рада на ра-
дном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља 
на раду. Исто тако послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилаго-
ђен телесним и психичким могућностима запосленог.[С.Косић, 2008.] 

3. ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ ПРОФЕСИОНAЛНИХ РИЗИКA 

Извори оцене професионалног ризика су међународно нормативни акти. 
Конвенција бр.155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној средини и 
Конвенција бр.161 о службама медицине рада Међународне организације рада и 
Општа директива о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здрав-
ља радника на раду број 391/89 Европске уније. На националном плану, обавеза 
оцене професионалних ризика утврђује се законом, а детаљиније се разрађује под-
законским актом. Овим прописима одређују се принципи, начини и поступак, као 
и садржина оцене професионалних ризика. У формалном смислу оцена професио-
налних ризика преставља Aкт, односно докуменат на основу кога инвеститор спро-
води процедуру мера превентивног инжењерства у процесу планирања, пројек-
товања и изградње објекта и/или технолошких система, а послодавац организује и 
спроводи мере превентивног инжењерства у процесу експлоатације у функцији 
успостављања  и одржавања система безбедности и заштите здравља на раду.  

Код нас  је ово новина која се као термин процене професионалног ризика 
уводи у Закон о безбедности и заштити здравља на раду који је усвојен 21. новем-
бра 2005.год. [Н.Сталетовић, 2008.] 

4. ПРОЦЕНA РИЗИКA НA РAДНОМ МЕСТУ- ЕЛЕМЕНТИ КОЈЕ 

ДЕФИНИШЕ ПРАВИЛНИК 

Једна од основних обавеза сваког послодавца, у складу са Законом, јесте 
да донесе акт о процени ризика – документ који заправо представља процедуру 
коју мора да поштује послодавац и запослени да би дошли до заједничког крај-
њег резултата – безбедност и здравље на раду [Божић-Трефалт, 2008].  
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Aкт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности 
и штетности на радном месту и у радној околини на основу којих се врши 
процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог [Закон]. 
Надлежно министарство је донело Правилник о начину и поступку процене ризи-
ка на радном месту и у радној околини (Сл. гласник РС бр. 72/06) који је ступио 
на снагу 23. августа 2006. године, а све у циљу да се да олакша поступак доноше-
ња акта о процени ризика. Правни основ за процену ризика на радном месту и у 
радној околини представљају одредбе члана 13. и 16. Закона о безбедности и 
здравља на раду (Сл. гласник РС бр.101/05), члана 6. Директиве савета 89/391 
/ЕЕЗ о увођењу мера за побољшање безбедности и здравља на раду и одредбе из 
Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 
околини (Сл. гласник РС бр. 72/06). 

Законодавац је замислио да се овим Aктом управља пословима у области 
безбедности и здравља на раду, а то би требало да чини лице за безбедност и зд-
равље на раду, који заправо има улогу менаџера за безбедност и здравље на раду 
[Божић-Трефалт, 2008]. Сваки акт о процени ризика, без обзира да ли је у пита-
њу велики систем, мало или средње предузеће, обавезно мора да садржи све еле-
менте – фазе које су утврђене Правилником, а то су:  

- општи подаци о послодавцу,  
- опис: технолошког и радног процеса, средстава за рад и средстава и 

опреме за личну заштиту на раду,  
- снимање организације рада,  
- препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту 

и у радној околини, 
- процењивање ризика у односу на опасности и штетности,  
- утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање 

ризика, 
- закључак и 
- измена и допуна акта о процени ризика. 

5. ИЗБОР МЕТОДE ЗA ПРОЦЕНУ РИЗИКA  

Правилник дефинише елементе – фазе, али не и методологију за процену ри-
зика [Савић, Станковић, 2008]. Законодавац је дао потпуну слободу лиценцираним 
фирмама, које пружају услуге израда Aкта, да саме дефинишу своју методологију за 
процену ризика а да при томе обухвате све елементе из Правилника. 

Законодавац је такође дао потпуно слободу у избору методе за процену 
ризика, јер избор методе ни у ком случају не би требало да утиче на крајњи резултат 
процене ризика. Коју год методу користили, резултат би увек требало да буде исти:  

- правилно препознате опасности и штетности и на основу њих 
- правилно процењен ризик за безбедност и здравље запослених, а затим 
- правилно одабране мере за отклањање ризика, односно његово свођење 

на најмању могућу меру. [Чохаџић, 2008]. 
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У литератури је описано више метода за процену ризика које, на основу 
података који се користе за процену, могу бити: квалитативне, квантитативне и 
комбиноване (полу-квантитативне). 

Квалитативне методе у процени ризика користе квалитативне (ненумерич-
ке) податке по којима се врши процена ризика. Процена ризика код ове врсте мето-
де врши описно у вербалним – семантичким квалификацијама („велики ризик”, 
„умерени ризик”, итд.). За квалитативне методе обично нису потребни подаци из 
претходног радног периода, за које нема података о ранијим штетним догађајима, 
њиховим узроцима и последицама. Квалитативна метода темељи се на матричном 
приступу помоћу којег се идентификовани ризици класифицирају у одређене кате-
горије зависно од параметара (нпр. вероватноћа догађаја, последица догађаја) који 
их дефинишу. Зависно од категорије у коју је одређени ризик сортиран, предузи-
мају се и адекватне активности ради сузбијања препознатог ризика. Квалитативне 
методе за процену ризика су најлакше за извођење – али су такође и најсубјектив-
није јер се изразито ослањају на субјективну процену. Квалитет самих резултата 
анализе директно зависи од знања и искуства чланова тима.  

Квантитативни методи за процену професионалног ризика користе кванти-
тативне податке [Савић, Станковић, 2008]. Међутим, примена квантитативних ме-
тода захтева поуздане податке, односно познавање вероватноће нежељеног догађа-
ја и квантитативне вредности очекиваних последица реализације овог догађаја, 
што најчешће није могуће обезбедити [Чохаџић, 2008]. Квантитативна метода се 
темељи на формули према којој се одређује квантитативна мера ризик [Липерт, 
Квалитета управљања ризицима]: 

Ризик = вероватноћа (да ће се одређена радња догодити) x последица (последице догађаја) 

Основни циљ примене квантитативних метода процене ризика јесте да се 
нејасне и непрецизне квалитативне оцене ризика замене на чињеницама заснова-
ним ставовима и нумеричким подацима. Неопходно је напоменути да је остваре-
ње овог циља ограничено обимом и квалитетом расположивих информација.  

Комбиновани методи (полу-квалитативни) се заснивају на судовима екс-
перата. Често није могуће проценити вероватноћу (поготово ако се ради о ретким 
догађајима), а ни величину последица (које могу бити различите за различите ус-
лове), па процењивање и рангирање ових величина врше експерти. Скале веро-
ватноће и последица су основ за процену мере ризика, која се најчешће одређује 
као производ рангова вероватноће и потенцијалних ефеката. Овако одређеној 
квантитативној мери ризика придружују се квалитативно тумачање и одговара-
јући ранг. [Савић, Станковић, 2008]. 

„ПИЛЦ“ и „КИНИ“ методе спадају у квантитативне и због своје једно-
ставности и разумљивости нашле су најширу примену при процени ризика у 
Србији. 

Докле се стигло у погледу активности  
на изради Aкта о процени ризика? 

Управа за безбедност и здравље на раду при министарству рада и социјал-
не политике Србије извршила  је анкетирање послодаваца  у првој половини 2008. 
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год. тако што је на 5000 адреса послало анкету са одговарајућим питањима, а 
добили су одговоре од само 1500 послодаваца. На основу добијених резултата ут-
врђено је да је само 30 до 35 одсто послодаваца већ урадило или започело процеду-
ру процењивања ризика на радном месту. Наравно, да то није позитиван резултат. 
Проблем је поготово изражен по питању малих и средњих предузећа, што је 
позната појава и у земљама Европске уније, па је похвална замисао Управе за без-
бедност и здравље на раду да заједно са Инспекцијом рада покуша да кроз разне 
облике едукације мотивише мале предузетнике да сагледају значај процене ризика 
као потребе, а не само као законску обавезу. [Божић-Трефалт, 2008]. 

6. ПРЕГЛЕД НЕКИХ ЗНAЧAЈНИХ КОНФЕРЕНЦИЈA 
И СAВЕТОВAЊA СA ТЕМAТИКОМ БИЗНР  
И ПРОЦЕНЕ РИЗИКA 

У даљем делу дат  је приказ неких од значајнијих саветовања чија тема-
тика је била Безбедност и здравље на раду и процена ризика: 

Мај 2005. - II национална конференција са међународним учешћем 
„Оцена професионалног ризика – теорија и пракса“ у организацији 
Факултета за заштиту на раду  
У оквиру ове конференције објављено је 56 саопштења у следећим темат-

ским областима: Методолошки приступи оцени професионалног ризика, Интег-
рисани системи менаџмента и професионални ризик, Ризик технолопких система 
и професионални ризик и Друштвено-еконмски основи професионалног ризика. 
Aутор Бранислав Aнђелковић је у раду „Aнализа ризика – основа методологије 
оцене професионалног ризика“ нагласио да рад на нивоу преосталог ризика за-
хтева спровођење мера заштите на основу спроведене анализе и оцене ризика. У 
раду под насловом „Интегрисање система заштите здравља и сигурности на 
раду у систем менаџмента организације“ аутори Миловановић и Пећанац анали-
зирали су захтеве које организације морају да испуне када се определе да при-
мене систем менаџмента заштитом здравља и сигурности на раду и указали су на 
предност интегрисаних система менаџмента и дали су практични пример за 
оцењивање ризика у организацији. 

Мај 2006.год. интернационална конференција о квалитету са мотом: 
Quality for European and world integrations 
У оквиру рада конференције на тему –Примена директива новог приступа 

у нашој земљи, приказан је само један рад из одласти заштите здравља и без-
бедности на раду под називом : 

Управљање квалитетом и безбедношћу на раду у грађевинарству, аутора 
Славке Лазић Војиновић у коме је указано на значај примене законских регула-
тива ( норме, прописи, правилници) и  њиховог поштовања као улазног елемента 
за гаранције безбедности радника на раду у области грађевинарства. 

Мај 2006 -Конференција „Фестивал квалитете 2006“  

Oна је одржана у Крагујевцу у организацији Aсоцијације за квалитет и 
стандардизацију Србије и Машинског факултета - центра за квалитет.  
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У оквиру ове конференције објављено је 92 саопштења при чему је неопходно 
истаћи следећа два рада:  

• „Менаџмент ризиком“, аутори Малбашић и Јанковић.  
Постојећи стандарди различито дефинишу и објашњавају фазе менаџмента 
ризиком што даје простора за примену по различитим модалитетима. Због 
тога је потребно развити један системски приступ који би се користио у 
управљању ризиком. Један такав системски приступ прикзан је у овом раду. 

• „Менаџмент заснован на OHSAS платформи“, аутор Цветковић 

Научна и стручна јавност која партиципира у развоју функције менаџмента 
у циљу управљања ризиком, као најслабијом кариком у процесном ланцу 
импламентације захтева из серије стандарда BSI OHSAS 18000 – Ocupati-
onal Helth safety Assessment System, препознаје потребу за интегрисану 
доградњу QMS – Quality Management System - заснованог на стандардима 
серије ISO 9000:2000, EMS - Environment Management System - заснованог 
на стандардима серије ISO 14000. 

Мај 2007-Конференција „Фестивал квалитетеа 2007“  

Конференција је одржана у Крагујевцу у организацији Aсоцијације за 
квалитет и стандардизацију Србије и Машинског факултета - центра за квалитет. 

У оквиру ове конференције објављено је 104 саопштења при чему је не-
опходно истаћи рад „Софтверски пакет Pro-Risk за процену ризика на радном 

месту и у радној околини“, аутора Мачужић, Јеремић, Џоновић и Томовић. 
Према ауторима једну од најважнијих карактеристика софтверског пакета Pro-

Risk представља функција која омогућава, веома брзо и аутоматско генерисање 
документа о спроведеној процени ризика у комплетној или скраћеној форми. 
Овим се испуњава законска обавеза везана за израду Aкта о процени ризика у пи-
саној форми. Додатна предност коришћења софтверског пакета за израду проце-
не ризика у односу на конвенционалне методе представља знатно олакшан рад у 
фази ревизије и допуне претходно спроведеног поступка. Све унете промене се 
аутоматски похрањују у базама података, а штампање измењеног облика докуме-
нта је брзо и једноставно. 

Јул 2007. Сaветовaње о безбедности и здрaвљу нa рaду, Нови Сaд 

Тематика овог саветовања је Процена ризика што је предтављено кроз 
осам радова аутора Вере Божић - Трефалт, мр Симе Косића, др Боже Николића, 
мр Мирјане Лабан, др Слободана Крњетина, мр Звонимира Букте, мр Душана 
Гаванског и мр Саше Спајића.  

У радовима су разматране следеће тематике : 
- Процедура процене ризика на радном месту и у радној околини 
- Препознавање опасности и штетности нa рсдном месту и у радној 

околини 
- Процењивање опасности и штетности  избором метода за процену 

ризика; 
- Aкт о процену ризика;  
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Овај рад представља уводни рад за радове аутора Високе Техничке школе 
струковних студија из Новог Сада, који се односе на тему процене ризика у 
предузећу, погону и радном месту са којима представља целуну у покушају да се 
да одговор на питање како треба да изгледа Aкт процене ризика.  

- Управљање ризицима и процена ризика у предузећу; 
Циљ рада је да се појасне и прикажу кораци поступка процене ризика за 

предузеће у целости као почетне фазе израде елабората о процени ризика. 
- Управљање ризицима и процена ризика у радној околини; 
Рад приказује могућу методологију управљања ризицима и процену ри-

зика у радној околини. Примена чек листа дата је као логистичка подршка ква-
литативно-квантитативне процене ризика на конкретном проблему једне машин-
ске радионице за обраду метала скидањем струготине. 

- Процена ризика на радном месту- мултидисциплинарност приступа. 

Новембар 2007.год - Четврта Конференција ЈУСК Комитета за 

унапређење квалитета у процесној индустрији; Q/О/Е менаџмент у 

процесној индустрији 

У оквиру рада конференције представљена су 4 рада из области заштите 
безбедности и здравља на раду: 

- Производња биодизела – позитивни и негативни утицаји у односу на 
захтеве стандарда ИСО 14000 и ОХСAС 18000 

- Управљање ризиком - потреба за новим стандардом 
- Процена ризика - први корак ка ОХСAС-у 
- Спровођење мера за смањење ризика и одржавање ризика по про-

цедури ОХСAС-а 
Основни осврт у радовима био је повезивање свих активности из области 

безбедности и здравља на раду и стандарда ОХСAС 18000, као и потребе за 
допунама истог стандарда и његово повезивање са стандардом који се односи на 
заштиту животне средине ИСО 14000.  

Новембра 2007 - Трећа национална конференција са међународним 

учешћем „Оцена професионалног ризика - теорија и пракса“ 

одржана је. у организацији Факултета заштите на раду – катедра за 

теорију система и ризик.  

У оквиру конференције биле су следеће тематске области:  Квалитет и про-
фесионални ризик, Методологије, методе, модели, алати оцењивања професионал-
ног ризика, Управљање материјалним  ресурсима организације и оцењивање про-
фесионалног ризика, Управљање нематеријалним  ресурсима организације цењи-
вање професионалног ризика и Примери добре праксе. 

Фебруар 2008. – Саветовање на тему Проценa ризикa у организацији 
Високе техничке школе струковних студија и ФТН из Новог Сада,  
одржана на Копаонику 
На овом специјализованом саветовању чија је тема била искључиво Про-

цена ризика на раду приказано је 34 рада са освртом на радну околину,  
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Aкт о процени ризика и Радним местима са повећаним ризиком. 
Радови се могу сврстати у неколико група: 
- Прву групу чине радови који су обухватили приказ важећих закон-

ских регулатива из области безбедности и здравља на раду и обавезу-
јућег Aкта процене ризика за привредне субјекте као основа за по-
бољшање нивоа безбедности и здравља запослених; 

- Другу групу чине радови чија тематика је примена метода за процену 
ризика; 

- Трећу групу чине радови који се баве тематиком процене ризика на 
радном месту кроз процену штетности (биолошких, физичких, хемиј-
ских, психофизичких и сл.) и приказе процене ризика за радна места: 
административног радника, магационера, у условима микробиолош-
ких лабораторија, при побради брушењем, у области грађевинарства 
графичке индустрије, индустрије прераде нафте  и сл.  

- Посебан осврта дат је анализи пожарног ризика и  
- Последњу групу чине радови  који су орјентисани на управљање ри-

зиком на радном месту и примени стандарда ОХСAС 18000 и његовој 
улози и интегрисаном систему менадзмента ризицима. 

Маја 2008. године - Конференција „Фестивал квалитета 2008“ је била 
одржана у Крагујевцу у организацији Aсоцијације за квалитет и ста-
ндардизацију Србије и Машинског факултета - центра за квалитет.  
У оквиру ове конференције објављено је 105 саопштења при чему је не-

опходно истаћи рад „Управљање ризицима за ISO 27001 помоћу програма  HE-
STIA“, аутора Aделсбергер Дејана. У раду је приказан  процес управљања ризи-
цима према захтевима стандарда ISO 27001, те начин практичног провођења по-
моћу софтвера HESTIA ISMS. 

У мају 2008. године Удружење за безбедност и здравље на раду 
Србије је организовало саветовање у Крагујевцу на тему „Безбедност 
и здравље на раду – теорија и пракса“. 

Јун 2008. год – 11. Међунaроднa нaучнa конференцијa ICDQM-2008 

Упрaвљaње квaлитетом и поуздaношћу, Беогрaд 

Предстваља један од значајнијих скупова из области квалитета који се 
ове године одржао у Србији. На конференцији са радовима учествовало је 307 
аутора из земље и иностранства. У зборнику радова (књига и CD), ICDQM-2008, 

је објављено 147 саопштења који су се на конференцији представљали у оквиру 
пленарног дела и шест тематских области. Из области БЗР издвајамо два рада: 

- AUVA метод за процену професионалног ризика: теорија и пракса, 
аутора Сузане Савић и Миомира Станковића са факултета Заштите на 
раду из Ниша, у коме се наводе методе за процену професионалног 
ризика и детаљно приказује AУВA метода. Посебно се указује на 
модификацију овог метода и његову примену у пракси. 

- Матрице за процену ризика, аутора Дејана Ристића, Миомира Ста-
новића и Сузане Савић; 
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- У раду су дефинисани раван и матрице ризика, као и процес и пра-
вила трансформације равни ризика у матрицу ризика. Такође су при-
казане типичне матрице за процену ризика које препоручују Aмерич-
ки војни стандард (MIL-STD-882C) и Aустралијски стандард AS/NZS 
4360:2004 

Октобaр 2008. год. – нa Тaри је одржaно Сaветовaње зaштитa нa рaду 
- Фaктор успешног пословaњa. 
У предходном делу дат је приказ само неких од значајнијих саветовања у 

периоду од 2005. до 2008.год. са тематиком БЗНР и Процене ризика. Изоставље-
не су многобројне трибине и сајмови (најзначајнији је специјализовани сајам ко-
ји се одржава у Београду под називом „Заштита и безбедност“ под покровитељ-
ством Министарства унутрашњих послова – Сектор за заштиту и спасавање и 
Управе за безбедност и здравље на раду), који су одржани у предходном периоду 
на исту тематику. 

Упоредо са овим дешавањима одржаване су конференције медицине рада 
и заштите на раду  у периоду од 2005 год. са тематиком: 

- промоција здравља на раду, 
- професионална обољења, 
- повреде на раду,  
- процене ризика на радном месту и сл. 
У Републици Србији између осталог излазе два часописа „Заштита 

плус“ и „Заштита у пракси“ који се баве актуелностима из области безбедности 
и здравља на раду. 

7. ЗAКЉУЧНA  РAЗМAТРAЊA -  

ХРОНОЛОГИЈA ДЕШAВAЉA AКТИВНОСТИ  

ИЗ ОБЛAСТИ БЗНР У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ 2005. ГОД. 

У скупштинској процедури новембра 2005.године усвојен је нови закон 
под називом Закон о безбедности и здрављу на раду. Овај Закон је системски, а не 
специјалистички закон и прати друге системске законе, као што су: Закон о раду, 
Закон о предузећима, Закон о приватним предузетницима, Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању. Закон о безбедности и здрављу на раду не обухвата само 
заштиту на раду, него обухвата и заштиту здравља, социјалну заштиту, а пре свега 
се заснива на принципу превентиве и одговорности у циљу стварања услова за 
обављање радних активности на безбедном и здравом радном месту.  

2006.год. 
Након доношења Правилника о начину и поступку процене ризика на рад-

ном месту и у радној околини 23.августа 2006. године активности из области без-
бедности и здравља на раду усмериле су се ка упознавању послодаваца, одговор-
них лица, секретара привредних друштава, инжењера и дипломираних правника са 
практичном применом Закона о безбедности и здрављу на раду, односно Правил-
ником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини.  
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2007.год. 

Имајући у виду да постоји обавеза доношења акта о процени ризика на 
радном месту и урадној околини постало је неопходно успостављање најбоље 
праксе у процени ризика у свим делатностима (грађевинарство, шумарство, по-
љопривреда, металопрерађивачка индустрија, дрвна и прехрамбена индустрија, 
рударство, индустрија текстила, коже, пластике и многе друге). Aкт о процени 
ризика се уобличава (сталним изменама и побољшањима) према форми обра-
ђеној Правилником. 

2008.год. 

Размена искустава о указаним потребама и уоченим проблемима у функ-
ционисању система БиЗНР. 
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РЕЗИМЕ 

Значај здраве животне средине за опстанак, развој и квалитет живљења човечан-

ства, али и немогућност или ограничена могућност санације и ревитализације деградираног 

животног простора, као и континуирана потенцијална угроженост деструктивним појавама 

природног, техничко-технолошког и људског порекла, неминовно су и оправдано условили 

развој теоријске мисли и праксе еколошке безбедности.  

Очигледна „зависност“ човечанства од здраве животне средине отклања сваку сум-

њу да је заправо реч о једном од виталних националних и глобалних вредности. То је усло-

вило „секјуритизацију“ животне средине у теорији и пракси националне безбедности, док 

су њено одржање, унапређење, развој, заштита и контрола (спречавање и сузбијање) еко-

лошких ризика и претњи постали један од приоритетнијих и константних националних 

интереса. Тако је заштита животне средине постала „нова“ функција националног система 

безбедности коју реaлизују њени специјализовани субјекти.  

У раду је учињен краћи осврт на развој теоријске мисли и праксе еколошке безбед-

ности, као и на однос еколошке и националне безбедности на нивоима: безбедности живот-

не средине, односно њеног угрожавања (ризици и претње животној средини) и безбед-

ности, односно угрожавања безбедности људи, држава, међународне заједнице и планете 

ефектима деградиране животне средине (еколошки ризици и претње).  

Кључне речи: животна средина, еколошка безбедност, еколошки ризици и претње, 

национална безбедност. 

 

 

ECOLOGICAL SECURITY AS A SECTOR  

OF NATIONAL SECURITY 

ABSTRACT 

The importance of healthy natural environment for the survival, development and quality 

of life of the mankind, as well as impossibility or limited possiblity for sanation and revitalization 

of degraded life space, and its constant potential endangerment due to destructive occurances of 
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natural, technical-technological and human origin, have inevitably and justifiably caused the up-

growth of theoretical thought and practice of ecological security.  

Apparent humanity’s „dependance“ on healthy environment leaves no doubt that it is one 

of the most vital national and global values. All of this have caused „securitization“ of natural 

environment in the theory and practice of national security, while its maintainance, advancement, 

development, protection and control of phenomena that endanger it have become one of the 

priority and constant national intrests. Environment protection became a „new“ function of the 

national security system , realized by its specialized subjects. 

The paper gives an overwiev of the development of theoretical thought and practice of 

ecological security, as well as a relation between the ecological and national security on the fol-

lowing levels: environmental security, that is, its endangerment (risks and threats to the 

environmet) and security, that is, endangerment of people’s and country’s security by effects of 

degraded living environment (ecological risks and threats). 

Key words: living environment, ecological security, ecological risks and threats, national 

security. 

 

1. УВОД 

Безбедност државе (енг. state security), односно национална безбедност 
(енг. national security) спада у тзв. старе, традиционалне приступе безбедности. 
Према ортодоксној верзији овог концепта, у фокусу безбедности налази се др-
жава, односно њен „опстанак“, виталне вредности (суверенитет, територијални 
интегритет, политичка независност, опстанак државе, национално јединство) и 
државни интереси у спољној политици које треба штитити од директних претњи 
које долазе од других држава. Примарно средство у (само)заштити држава била 
је њихова „снага“, која се генерално сводила на војну, а потом и на економску 
моћ. Због тога се назива још и државоцентричним приступом безбедности. 

Савремено – проширено схватање националне безбедности подразумева 
синтезу безбедности грађана и безбедности државе, али и допринос државе међу-
народној и глобалној безбедности. Конкретније, национална безбедност подразу-
мева стање несметаног достизања, уживања и оптималне заштићености на-
ционалних и државних вредности (мир и слобода, права и безбедност грађана и 
друштвених група; квалитет живљења; национално јединство, достојанство, 
понос и идентитет; здрава животна средина; енергетска стабилност, економ-
ски и социјални просперитет; правни поредак; територијални интегритет; по-
литичка независности и суверенитет) и интереса које се постиже, одржава и 
унапређује функцијом безбедности грађана, националног система безбедности и 
наднационалним безбедносним механизмима, као и одсуство (појединачног, груп-
ног и колективног) страха од њиховог угрожавања, те колективни (национални) 
осећај спокојства, извесности и контроле над развојем будућих појава и догађаја 
од значаја за друштво и државу. 

Значи, здрава животна средина је једна од виталних националних –вред-
ности, а њена заштита и унапређење, као битна потреба, корист и погодност од 
посебног значаја за опстанак нације – национални („еколошки“) интерес.  
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2. КОРЕЛАЦИЈА ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Термин „еколошка безбедност“ је у оперативну употребу уведен након 

што је Генерална скупштина Уједињених нација 1987. године, на предлог пред-

седника СССР-а Михаила Горбачова и као реакцију на чернобиљску катастрофу, 

усвојила Резолуцију о међународној еколошкој безбедности. Светска комисија за 

животну околину и развој (тзв. Брундтландова комисија) у свом извештају „На-

ша заједничка будућност“ исте године предложила је да се „појам безбедности, 

који се традиционално схвата у светлу политичких и националних претњи суве-

ренитету, прошири тако да укључи и све веће утицаје еколошких изазова, при-

тисака и претњи на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу“.[1] 

Еколошка безбедност подразумева интегралну компоненту безбедности 

појединца, друштва, државе и међународне заједнице која представља резултан-

ту узрочно-последичних односа појава стварања и угрожавања безбедности, с је-

дне и животне средине, с друге стране. При том се под животном средином под-

разумева геопростор у којем човек битише, односно земљиште, вода, ваздух, ма-

кро и микро биљни и животињски свет и инфраструктура коју је створио човек. 

Овако схваћен, предмет еколошке безбедности може се посматрати на два 

нивоа, односно кроз компоненте: безбедности животне средине, тј. њене заштите, 

одржања и унапређења (заштита животне средине), односно њеног угрожавања 

појавама природног, људског и/или техничко-технолошког порекла/карактера (ри-

зици и претње животној средини) и безбедности људи, држава, међународне 

заједнице и планете, односно угрожавања њихове безбедности појавама дегради-

ране животне средине (еколошки ризици и претње). 

Због очигледног интерактивног односа животне средине и безбедности, 

држава настоји да животном станишту пружи заштиту коју уживају остале виталне 

друштвене вредности. На првом месту, то чини националном еколошком поли-

тиком и нормативним системом, односно системом заштите животне средине.  
Еколошка политика је организована друштвена делатност којом се, по-

средством државе и друштвених, посебно политичких организација, усмерава 
однос друштва према природи, с циљем заштите и унапређивања човекове жи-
вотне средине. Реч је, пре свега, о усаглашавању привредног развоја са еколош-
ким могућностима, употреби достигнућа научно-технолошког прогреса у складу 
са захтевима очувања еколошке равнотеже, стварању система потреба чије задо-
вољавање неће доводиити до деградације животне средине и планирању природ-
ног прираштаја становништва у мери у којој га природни системи и технологија 
могу подржати, а да у социјалном и природном систему не долази до великих 
промена и последица.[2]  

Држава спроводи политику доношења националних прописа, усвајања 

међународних докумената, прописа и стандарда, формира и ангажује специјали-

зована тела којима настоји да заштити и унапреди животну средину.  
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Према Уставу Републике Србије (члан 74), свако има право на здраву жи-
вотну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а 
посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне 
средине. Најзад, свако је дужан да чува и побољшава животну средину.[3] 

3. ЕКОЛОШКИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ  

НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ 

Еколошки ризик је ризик за биололшки опстанак човека и његове животне 

средине, који излази из процеса загађивања животне средине.[4] Начелно, животна 

средина може да буде угрожена појавама природног порекла (земљотреси, попла-

ве, пожари, клизишта итд), појавама техничко-технолошког порекла (удеси, акци-

денти, хаварије, катастрофе итд.) и појавама које потичу од човека.  

Претње и изазови с којима ће се многе земље суочити у блиској будућно-

сти укључују: пораст броја становника; оштећење озонског омотача; климатске 

промене због емисије гасова са ефектом стаклене баште (промена интензитета па-

давина) и глобално загревање; неадекватно управљање радиоактивним отпадом 

(питање нуклеарне безбедности); природне катасрофе: поплаве, клизишта, земљо-

треси; загађење нафтом и процуривања; недостатак и загађење површинских и 

подземних вода; повећано коришћење међународних река; ерозија земљишта; не-

стајање шума; губитак биодиверзитета; загађења животне средине, пре свега ваз-

духа, идустријским развојем; одлагање опасног отпада; безбедност хране; „еколо-

шке миграције и избеглице“; експанзија сиромаштва и повећање разлика између 

богатих и сиромашних.[5] 
У Србији су тренутно најзаспуљенији следећи видови угрожавања животне 

средине: неконтролисано експлоатисање природних ресурса; неадекватно склади-
штење отпадних вода и гасова, чврстог и опасног отпада; застарела и прљава тех-
нологија; несистематичан мониторинг; природне непогоде и инфлитрација органи-
зованог криминала у послове складиштења и рециклирања отпада. 

Последице угрожавања животне средине су различите, а могу да буду ма-
теријалне и нематеријалне (поправљиве и непоправљиве, односно локалне, на ре-
гионалном нивоу, на националном нивоу, на нивоу међународних региона и гло-
балне).  

Материјалне су оне последице код којих се наступело чињенично стање 
може недвосмислено квантификовати у новчаним јединицама-износима. Насту-
пела штета може да буде: директна (нпр., вредност уништене пшенице на по-
плављеном житном пољу, вредност јелена-мете криволоваца, вредност угинуле 
рибе у загађеној реци); измакла добит (нпр., вредност туристичко-ловачког аран-
жмана странца који би платио одстрел јелена капиталца, вредност рибљег фонда 
који би настао размножавањем угинуле рибе...) и индиректна, која заправо пред-
ставља рефлексију директне штете и измакле добити на егзистенцијални (социо-
економски) стандард становништва и економски систем земље (нпр., поменуте 
појаве утичу на пропадање пољопривреде, на пропадање туризма, на урушавања 
одређених видова индустријске производње као што је индустрија воде, прераде 
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шумских плодова и лековитог биља итд., што условљава сиромаштво станов-
ништва, али и негативан тренд бруто националног производа и буџета). 

Нематеријалне штете се не могу аутоматски квантификовати и изразити 

у новчаним јединицама, иако су њихови ефекти у крајњу руку такође финансијски. 

Реч је о: загађењу појединих или свих конституенаса животне средине (нпр., у 

Србији је 80% пољопривредног земљишта захваћено ерозијом, а 25% земљишта 

захваћено је јачом ерозијом изазваном људским активностима; до пре тридесетак 

година већина површинских и подземних вода припадало је првој класи квалитета, 

док је данас, осим једног дела вода које се могу класификовати у другу класу, 

већина вода треће класе; ваздух је загађен од индустрије, термоелектрана, топлана 

и саобраћаја, а ваздух у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Бору, Шабцу и 

Панчеву је нездрав; прекомерна загађеност земљишта, воде и ваздуха доводи и до 

контаминације намирница које се користе за исхрану људи и животиња, пре свега 

хемијским агенсима и јонизујућим зрачењем [6]) и угрожавању здравља људи, при 

чему ефекти деградиране животне средине по здравље људи могу да буду токсич-

ни, мутагени, канцерогени и тератогени (утврђена је веза између појединих видова 

загађења животне средине и развоја алергија, болести респираторних органа, ор-

гана за варење и лимфних жлезди, развоја канцера или мутације ћелија).  
Ефекти угрожавања животне средине по националну безбедност су више-

слојни а, пре свега, рефлектују се на: 
- економски систем земље. Употреба застарелих и прљавих технологија 

и непоштовање стандарда у заштитити животне средине, под притис-
цима разних инспекција и страних инвеститора, често доводе до обу-
ставе процеса производње, ограничених улагања страних инвеститора 
у производне комплексе, успоравања процеса приватизације појединих 
идустријских комплекса итд.; 

- сектор социјалног и здравственог осигурања, због издатака за лечење 
болести које су изазване нездравом животном средином; 

- међународне односе, пре свега са суседним земљама које трпе последи-
це деградације животне средине на нашој територији, односно са наше 
територије и акваторије. Такво стање може да доведе до међународних 
конфликата који могу да ексалирају у озбиљне дипломатско-политич-
ке, па и оружане сукобе. Истовремено, неравномерна геопросторна за-
ступљеност природних добара може да услови конфликте мотивисане 
новом међународном прерасподелом природних ресурса; 

- укључивање у одређене облике међународних итеграција које је, нерет-
ко, условљено прихватањем и задовољењем стандарда у области за-
штите и квалитета животне средине; 

- буџетски систем земље, јер превенција и санирање еколошких штета 
захтева велика финансијска издвајања. За унапређење животне средине 
из буџета се тренутно (2008. година) издаваја од 0, 4 до 0, 3% средстава;  

- развијање тзв. еколошке мафије, и то криминализацијом постојећих ле-
галних структура (појединци и групе из структура комуналних пре-
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