
у геопростору Србијеу геопростору Србије

Проф. др Бобан Млојковић, КПАПроф. др Бобан Млојковић, КПА

Адаптација: проф. др Славољуб Драгићевић, Адаптација: проф. др Славољуб Драгићевић, 
Географски факултет, Бгд; мр Милутин Стефановић, Географски факултет, Бгд; мр Милутин Стефановић, 

Институт Јарослав Черни, БгдИнститут Јарослав Черни, Бгд



ПОЈАМ И ОСНОВНА ПОЈАМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈАОБЕЛЕЖЈА

Као посебан тип поплава на водотоцима, издвајају се Као посебан тип поплава на водотоцима, издвајају се 
бујичне поплавебујичне поплаве. Њихова појава је везана за бујичне . Њихова појава је везана за бујичне 
водотоке, чија је основна карактеристика специфичан водотоке, чија је основна карактеристика специфичан 
хидролошки и псамолошки режим (режим наноса). Као хидролошки и псамолошки режим (режим наноса). Као 
резултат продукције наноса у сливу јавља се његово резултат продукције наноса у сливу јавља се његово 
премештање од вододелнице ка водотоку и даље премештање од вододелнице ка водотоку и даље 
транспортовање хидрографском мрежом.транспортовање хидрографском мрежом.

Основна карактеристика бујичних токова је незнатна Основна карактеристика бујичних токова је незнатна 
количина воде у већем делу године, али велики протицаји количина воде у већем делу године, али велики протицаји 
после интензивних падавина. У том периоду они постају после интензивних падавина. У том периоду они постају 
двофазни, односно осим воде (течна фаза) транспортују и двофазни, односно осим воде (течна фаза) транспортују и 
велике количине наноса (чврста фаза), што повећава ризик велике количине наноса (чврста фаза), што повећава ризик 
изливања воде из корита.изливања воде из корита.



Bujične poplave u Srbiji
(1950-2014.)

- više od 80 ljudskih žrtava
- materijalna šteta veća od     
nekoliko milijardi evra





►►Бујичне поплаве у сливу настају као последица Бујичне поплаве у сливу настају као последица 
интензивних падавина или наглог отапања интензивних падавина или наглог отапања 
снежног покривача, а одликују се брзим снежног покривача, а одликују се брзим 
формирањем бујичних таласа. Основна формирањем бујичних таласа. Основна 
карактеристика ових таласа је вода засићена карактеристика ових таласа је вода засићена 
великим концентрацијама наноса, кратко трајање великим концентрацијама наноса, кратко трајање 
и велике штете. За разлику од средњих и великих и велике штете. За разлику од средњих и великих 
водотока на којима је трајање великих вода водотока на којима је трајање великих вода 
продуженог интензитета, што омогућава продуженог интензитета, што омогућава 
правовремено реаговање и заштиту од поплава, правовремено реаговање и заштиту од поплава, 
код бујичних водотока је потпуно другачија код бујичних водотока је потпуно другачија 
ситуација. Због велике брзине формирања и ситуација. Због велике брзине формирања и 
наиласка поплавног таласа, мало је времена за наиласка поплавног таласа, мало је времена за 
превентивно деловање, па је мониторинг превентивно деловање, па је мониторинг 
посебно значајна мера заштите од поплава. посебно значајна мера заштите од поплава. 



►► Мониторинг подразумева добро развијену технологију Мониторинг подразумева добро развијену технологију 
даљинске детекције процеса у атмосфери, када се у даљинске детекције процеса у атмосфери, када се у 
реалном времену осматрају облачне масе и облаци који реалном времену осматрају облачне масе и облаци који 
условљавају кише великог интензитета. Савремени условљавају кише великог интензитета. Савремени 
приступ даљинској детекцији процеса у атмосфери приступ даљинској детекцији процеса у атмосфери 
подразумева примену сателитског и радарског подразумева примену сателитског и радарског 
осматрања. Сателитско осматрање омогућава добијање осматрања. Сателитско осматрање омогућава добијање 
неопходних података за прогнозу у трајању од неколико неопходних података за прогнозу у трајању од неколико 
дана, а радарско осматрање даје податке неколико дана, а радарско осматрање даје податке неколико 
часова унапред и прати настанак и премештање часова унапред и прати настанак и премештање 
облачних система. облачних система. 

►► Време уочавања опасне метеоролошке ситуације је 6Време уочавања опасне метеоролошке ситуације је 6--8 8 
часова пре кише, односно то је расположиво време за часова пре кише, односно то је расположиво време за 
подизање узбуне и правовремено управљање одбраном подизање узбуне и правовремено управљање одбраном 
од бујичне поплаве. од бујичне поплаве. 



У развијеним земљама западне Европе постоји 
развијен мониторинг хидролошких 
карактеристика бујичних водотока. Он се 
састоји од електронског урећаја који је 
постављен уз водоток, а користи се за мерење 
нивоа и брзине воде, као и уређаја за пренос 
података. Уколико водостај и протицај датог 
водотока прекораче унапред одређене 
вредности, аутоматски се укључују аларми за 
узбуњивање становништва у низводном сектору, 
као и служби укључених у заштиту од поплава 
и нежељених дејстава. 





►►Оперативна одбрана од бујичних поплава у Оперативна одбрана од бујичних поплава у 
Србији, реализује се на следећи начин:Србији, реализује се на следећи начин:

►►радарска служба РХМЗрадарска служба РХМЗ--а прати и уочава појаву а прати и уочава појаву 
облака који условљавају јаке пљускове, а када облака који условљавају јаке пљускове, а када 
очекиван интензитет и количина падавина очекиван интензитет и количина падавина 
превазилазе граничне величине израчунате за превазилазе граничне величине израчунате за 
конкретне сливове, обавештава штабконкретне сливове, обавештава штаб за ванредне за ванредне 
ситуацијеситуације на угроженом геопростору.на угроженом геопростору.

►►штаб је у сталној вези са радарским центром штаб је у сталној вези са радарским центром 
РХМЗРХМЗ--аа

►►на основу даљег развоја метеоролошке ситуације на основу даљег развоја метеоролошке ситуације 
и очекиваног таласа бујичне поплаве, штаб и очекиваног таласа бујичне поплаве, штаб 
наређује потребне активности одбране на наређује потребне активности одбране на 
угроженом бујичном водотоку. угроженом бујичном водотоку. 



►► Планом за одбрану од Планом за одбрану од бујичних бујичних поплава дефинишу се поплава дефинишу се 
следеће фазе одбране:следеће фазе одбране:

►► ФАЗА 1.ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплаваПрипрема за одбрану од бујичних поплава

►► ФАЗА 2.ФАЗА 2. Ванредна одбрана од поплаваВанредна одбрана од поплава

►► ФАЗА 3.ФАЗА 3. Ванредно стањеВанредно стање

►► ФАЗА 4.ФАЗА 4. Отклањање последица штетног дејства водаОтклањање последица штетног дејства вода



►► Фаза 1 Фаза 1 –– припрема за одбрану од поплава има највећи припрема за одбрану од поплава има највећи 
значај, с обзиром назначај, с обзиром на природу бујичних поплава, где је природу бујичних поплава, где је 
по правилу расположиво време за реаговањепо правилу расположиво време за реаговање на појаву на појаву 
бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, 
неопходно јенеопходно је предузети све потребне мере како би се предузети све потребне мере како би се 
таласи бујичних вода, које се неминовноталаси бујичних вода, које се неминовно јављају, јављају, 
спровели до реципијента уз минимум штета. То пре спровели до реципијента уз минимум штета. То пре 
свега значисвега значи детаљно упознавање проблема, добро детаљно упознавање проблема, добро 
планирање неопходних радова,планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних обезбеђење неопходних 
средстава за ове радове, као и њихова реализација.средстава за ове радове, као и њихова реализација.

►► Фаза 2 Фаза 2 -- наступа са појавом кише јаког интензитета и наступа са појавом кише јаког интензитета и 
дужег трајања, у сливудужег трајања, у сливу који гравитира ка брањеном који гравитира ка брањеном 
подручју. Предузимају се активности, мере иподручју. Предузимају се активности, мере и радови у радови у 
складу са Планом одбране од бујичних поплава.складу са Планом одбране од бујичних поплава.



►► Фаза 3 Фаза 3 -- наступа са најавом и појавом изливања наступа са најавом и појавом изливања 
поплавног таласа из основногпоплавног таласа из основног корита, у условима корита, у условима 
непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих 
киша накиша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно меродавном делу слива. Уводи се ванредно 
стање, посебне мере у саобраћају, постање, посебне мере у саобраћају, по потреби потреби 
евакуација становништва и евакуација становништва и материјалних материјалних добара.добара.

►► Фаза 4 Фаза 4 -- наступа након проласка бујичних падавина и наступа након проласка бујичних падавина и 
поплавних таласа. Наконпоплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета детаљно евидентираних штета 
насталих за време поплава, спроводе се потребненасталих за време поплава, спроводе се потребне мере и мере и 
врше се неопходни радови да се отклоне последице врше се неопходни радови да се отклоне последице 
поплава. поплава. 



►► Бројни су примери катастрофалних бујичних поплава на Бројни су примери катастрофалних бујичних поплава на 
територији Србије, а територији Србије, а једна од једна од најпознатијих најпознатијих је на реци је на реци 
Власини 26.6.1988. године. Настала је као резултат Власини 26.6.1988. године. Настала је као резултат 
интензивних трочасовних падавина, када је на слив пала интензивних трочасовних падавина, када је на слив пала 
трећина просечне годишње суме падавина. То је трећина просечне годишње суме падавина. То је 
условило формирање бујичног таласа катастрофалних условило формирање бујичног таласа катастрофалних 
размера који је порушио око 500 кућа, 80 размера који је порушио око 500 кућа, 80 kmkm
регионалних путева, 32 моста, брана, тржни центар и регионалних путева, 32 моста, брана, тржни центар и 
аутобуска станица у Власотинцу. аутобуска станица у Власотинцу. 

►► Осим опасности од самих поплава, сходно порасту Осим опасности од самих поплава, сходно порасту 
степена загађења водотока јавља се и опасност од степена загађења водотока јавља се и опасност од 
квалитета изливених вода, посебно из насеља и квалитета изливених вода, посебно из насеља и 
индустрије. индустрије. 



►► Катастрофална бујична поплава погодила је општину Катастрофална бујична поплава погодила је општину 
Крупањ 15. маја 2014. године, а настала је као резултат Крупањ 15. маја 2014. године, а настала је као резултат 
интензивних падавина. Током 15интензивних падавина. Током 15--16. маја у Крупњу је 16. маја у Крупњу је 
забележено 149,7 mm, а забележено 149,7 mm, а нана станицистаници ПланинаПланина 389 389 mm mm 
падавина, што је 2падавина, што је 2--3 пута више од просека за месец мај. 3 пута више од просека за месец мај. 

►► Ово је довело до појаве поплавног таласа изузетно Ово је довело до појаве поплавног таласа изузетно 
великог повратног периода (5.000великог повратног периода (5.000--6.000 година на 6.000 година на 
бујичном току Чађавица, 1.000 година на Кржави и 100 бујичном току Чађавица, 1.000 година на Кржави и 100 
година на Брштици), настрадале су две особе, порушено година на Брштици), настрадале су две особе, порушено 
40 стамбених објеката, а укупна материјална штета 40 стамбених објеката, а укупна материјална штета 
процењена на 1,8 милијарди динарапроцењена на 1,8 милијарди динара





►► ПринципПринцип ""борбеборбе противпротив поплавапоплава" " биобио јеје, , додо последњихпоследњих
деценијадеценија прошлогпрошлог векавека најчешћенајчешће примењиванпримењиван и у и у светусвету, , 
кадакада јеје уведенуведен новинови -- ""живетиживети саса поплавамапоплавама". ". ОвајОвај новинови
концептконцепт тежитежи усаглашавањуусаглашавању захтевазахтева ""хуманехумане" " 
компонентекомпоненте ((заштитезаштите добарадобара и и људскихљудских животаживота) и ) и 
""еколошкееколошке" " компонентекомпоненте ((очувањеочување илиили поновнопоновно
успостављањеуспостављање природнихприродних функцијафункција и и ресурсаресурса плавногплавног
подручјаподручја).).



ОДБРАНА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

За токове који нису обухваћени
Републичким плановима, а могу угрозити
неко подручје, мере и радове на заштити
од поплава прописује Локална
самоуправа. (члан 30. Закона о водама)
Планове за одбрану од поплава доносе и
предузећа и друга правна лица чија је
имовина, односно подручје угрожено
поплавама. (члан 30., став 2, Закона о
водама)



Ограничења метода активне одбране од 
бујичних поплава су:

Време од уочавања настанка олујних облака до 
разорне бујичне поплаве се лакше изражава 
минутима и сатима. 
Без обзира на снагу и брзину савремених 
компјутера, време обраде прикупљених података је 
увек дуже од оног за правовремену одбрану од 
бујичних поплава.



Прецизирани су циљеви и методе активне одбране 
од бујичних поплава:

правовремена најава;
одређивање размера бујичне поплаве;
активности на организовању локалне самоуправе и 
становништва да спремно дочекају бујичне поплаве и 
смање штете од њих;



Развијени су принципи могуће активне одбране 
од бујичних поплава:

израда планске документације која ће дефинисати 
угрожена подручја са израчунатим висинама јаких 
пљусковитих киша за разне повратне периоде;

Израда општег и оперативног плана за одбрану од 
бујичних поплава, што је обавеза локалне 
самоуправе;

Израда процедура и протокола за директно 
повезивање угрожене општине са радарском 
метеоролошком службом;



МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА 
ЗА ОДБРАНУ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА 
ТОКОВИМА НА КОЈИМА НИСУ 
ИЗГРАЂЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА (БУЈИЧНИ ТОКОВИ) ВАЖНО 
ЈЕ ДА ЗНАМО ГДЕ СУ ПРОГЛАШЕНА 
ЕРОЗИОНА ПОДРУЧЈА ( ИЗРАДИО ЈЕ 
ИНСТИТУТ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” 
1998.ГОДИНЕ ПО НАЛОГУ 
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ)



Општински план за одбрану од бујичних 
поплава састоји се од:

Техничке основе која се допуњује и мења у 
складу са променама стања на подручју 
(најмање једном у пет година)
Општег плана који се израђује за 
петогодишњи период
Оперативног годишњег плана



Техничка основа плана за одбрану од 
бујичних поплава садржи:

Попис свих бујичних токова који угрожавају 
инфраструктуру и насеља;
Евиденцију свих критичних места угрожених 
бујицама;
Картографске приказе размере 1:25.000 и детаљније;
Хидролошке прорачуне за разне вероватноће појаве
поплавних таласа;
Хидрауличке прорачуне пропусне моћи корита 
бујичних токова и критичних места (мостова, 
пропуста и др.);
Прорачун киша које узрокују бујичну поплаву;
Критеријуми и сценарија.



Одређивање заштитног критеријума

Свака земља доноси своје критеријуме заштите од 
поплава и бујица у складу са односом штета које 
трпи и расположивих средтава (Већина земаља ЕУ 
корисри заштитни критеријум 1% - једном у 100 
гдина, јер је на многим местима немогуће 
остварити већи степен заштите; Словенија 
користи 0,33%....).
Зато неке зеље имају критеријум да не спроводе 
заштиту, јер је њихов парламент закључио да су 
трошкови одштета мањи од трошкова изградње и 
одржавања заштитног система. 



.
У Србији је у примени неколико категорија 
критеријума заштите од бујица.
1% (једном у сто година) се примењује за заштиту 
урбаних градских центара и за заштиту железнице и 
путева, као и других инфраструктурних објеката.
2% (једном у 50 година) се примењује за сеоска насеља
5% (једном у 20 година) се примењује за заштиту 
пољопривредних површина.

Да ли је заштитни критеријум константа?





►► ДругачијеДругачије сагледавањесагледавање проблематикепроблематике поплавапоплава, , поготовопоготово у у 
склопусклопу евидентнихевидентних климатскихклиматских променапромена, , кадакада сесе
прилагођавањеприлагођавање дејствимадејствима екстремнихекстремних догађајадогађаја и и јачањејачање
отпорностиотпорности нана њихњих показалопоказало каокао јединаједина опцијаопција, , добилодобило јеје
сасвимсасвим новунову димензијудимензију. У . У склопусклопу тогатога, , можеможе сесе груписатигруписати
шестшест најважнијихнајважнијих сегменатасегмената новенове стратегијестратегије, а , а тото сусу
((СтефановићСтефановић М. и М. и дрдр., 2014):., 2014):

§§ ""датидати рекамарекама вишевише просторапростора",",

§§ изградњаизградња ретензијаретензија заза задржавањезадржавање поплавепоплаве у у горњемгорњем делуделу
сливаслива,,

§§ рестаурацијарестаурација природногприродног токатока,,

§§ рестаурацијарестаурација старихстарих ретензијаретензија и и екстензивноекстензивно коришћењекоришћење
земљиштаземљишта,,

§§ припремаприпрема заза ризикризик одод поплавепоплаве –– „„живетиживети с с поплавомпоплавом” и” и

§§ техничкатехничка одбранаодбрана одод поплавапоплава насипиманасипима и и одбрамбенимодбрамбеним
баријерамабаријерама. . 





Право ванредних ситуација изазвано 
природним катастрофама



- Ванредно стање

- Ванредне ситуације



Устав Србије

ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана, Народна скупштина 
проглашава ванредно стање.
Одлука о ванредном стању важи најдуже 90 дана. По истеку овог рока, Народна 
скупштина одлуку о ванредном стању може продужити за још 90 дана, већином 
од укупног броја народних посланика.
За време ванредног стања, Народна скупштина се састаје без посебног позива и 
не може бити распуштена.
Проглашавајући ванредно стање Народна скупштина може прописати мере 
којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права.
Кад Народна скупштина није у могућности да се састане, одлуку о проглашењу 
ванредног стања доносе заједно председник Републике, председник Народне 
скупштине и председник Владе, под истим условима као и Народна скупштина.
Кад Народна скупштина није у могућности да се састане, мере којима се одступа 
од људских и мањинских права може прописати Влада, уредбом, уз супотпис 
председника Републике.



Мере одступања од људских и мањинских права које пропишу Народна 
скупштина или Влада важе најдуже 90 дана, а по истеку овог рока могу се 
обновити под истим условима.
Кад одлуку о ванредном стању није донела Народна скупштина, Народна 
скупштина је потврђује у року од 48 сати од њеног доношења, односно 
чим буде у могућности да се састане. Ако Народна скупштина не потврди 
ову одлуку, одлука престаје да важи завршетком прве седнице Народне 
скупштине одржане по проглашењу ванредног стања.
Кад мере којима се одступа од људских и мањинских права није 
прописала Народна скупштина, Влада је дужна да уредбу о мерама 
одступања од људских и мањинских права поднесе на потврду Народној 
скупштини у року од 48 сати од њеног доношења, односно чим Народна 
скупштина буде у могућности да се састане. У супротном, мере 
одступања престају да важе 24 сата од почетка прве седнице Народне 
скупштине одржане по проглашењу ванредног стања.



По проглашењу ванредног или ратног стања, дозвољена су одступања од људских 
и мањинских права зајемчених Уставом, и то само у обиму у којем је то 
неопходно.
Мере одступања не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, 
вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.
Мере одступања од људских и мањинских права престају да важе престанком 
ванредног или ратног стања.
Мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у односу на право на 
достојанство и слободан развој личности (члан 23), право на живот (члан 24), 
неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25), забрану ропства, 
положаја сличног ропству и принудног рада (члан 26), поступање са лицем 
лишеним слободе (члан 28), право на правично суђење (члан 32), правну 
сигурност у кривичном праву (члан 34), право на правну личност (члан 37), право 
на држављанство (члан 38), слободу мисли, савести и вероисповести (члан 43), 
приговор савести (члан 45), слободу изражавања националне припадности (члан 
47), забрану изазивања расне, националне и верске мржње (члан 49), право на 
закључење брака и равноправност супружника (члан 62), слободу одлучивања о 
рађању (члан 63), права детета (члан 64) и забрану насилне асимилације (члан 
78). 



Ванредне ситуације

Грађани су дужни: 
1) да прихвате распоред који им је одређен при распоређивању у 
органе и јединице цивилне
заштите;
2) да се одазову позиву надлежног органа цивилне заштите;
3) да податке од значаја за заштиту и спасавање без одлагања 
доставе надлежном органу;
4) да дају податке потребне за вођење евиденција од значаја за 
заштиту и спасавање. 
У извршавању материјалне обавезе за потребе заштите и 
спасавања грађани дају на коришћење надлежном органу за 
ванредне ситуације непокретне ствари, возила, машине, опрему, 
материјално-техничка и друга материјална средства (вода, храна, 
медицинска опрема, лекови, одећа, обућа, грађевински и други 
материјал) кад то захтевају потребе заштите и спасавања (члан 24). 



• Пракса Европског суда за људска права

Oneryildiz v. Turkey (2004) 

Bundayeva and others v. Russia (2008)



ЗАКОН
О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)

Ванредна ситуација је стање када су ризици и 
претње или последице катастрофа, ванредних
догађаја и других опасности по становништво, 
животну средину и материјална добра таквог
обима и интензитета да њихов настанак или 
последице није могуће спречити или отклонити
редовним деловањем надлежних органа и 
служби, због чега је за њихово ублажавање и
отклањање неопходно употребити посебне 
мере, снаге и средства уз појачан режим рада.



Основни задаци система заштите и спасавања су: 1) програмирање и планирање 
мера и активности на заштити и спасавању; 2) заштита, као скуп превентивних 
мера усмерених на јачање отпорности заједнице, отклањање могућих узрока 
угрожавања, смањење утицаја елементарних непогода, спречавање других 
несрећа и у случају да до њих дође, умањење њихових последица; 3) 
координација при успостављању, изради и реализацији Националне стратегије за 
заштиту и спасавања; 4) спасавање и пружање помоћи, под чиме се 
подразумевају оперативне активности које се предузимају у циљу спасавања 
људи, материјалних добара и животне средине; 5) ублажавање и отклањање 
непосредних последица елементарних непогода и других несрећа, под чиме се 
подразумевају мере и активности које се предузимају ради успостављања 
неопходних услова за живот грађана на пострадалом подручју; 6) организовање, 
опремање и оспособљавање снага заштите и спасавања; 7) организовање, 
опремање и оспособљавање државних органа, привредних друштава, других 
правних лица и предузетника за заштиту и спасавање; 8) организовање и 
оспособљавање грађана за личну, узајамну и колективну заштиту; 9) пружање и 
тражење помоћи и сарадња са другим земљама и међународним 
организацијама; 10) управљање, руковођење и координација субјектима и 
снагама система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и 11) други 
послови и задаци заштите и спасавања (члан 3).



Субјекти система заштите и спасавања су: 1) органи државне управе, органи 
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе; 2) привредна 
друштва, друга правна лица и предузетници; 3) грађани, групе грађана, 
удружења, професионалне и друге организације. Ови субјекти обезбеђују 
изградњу јединственог система заштите и спасавања на територији Републике 
Србије, у складу са законом и другим прописима, као и програмима, плановима и 
другим документима којима се уређује организација, развој, припремање и 
употреба снага и средстава заштите и спасавања (члан 4).
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама, као оперативно-стручна тела образују се штабови за ванредне 
ситуације, и то: 1) за територију Републике Србије - Републички штаб за ванредне 
ситуације, који образује Влада; 2) за територију аутономне покрајине -
покрајински штаб, који образује извршни орган аутономне покрајине; 3) за 
територију управног округа - окружни штаб за ванредне ситуације, који образује 
Републички штаб за ванредне ситуације; 4) за територију града - градски штаб за 
ванредне ситуације, који образује скупштина града; 5) за територију општине -
општински штаб за ванредне ситуације, који образује скупштина општине. Штаб 
чине командант, начелник и чланови штаба, а у градском и општинском штабу и 
заменик команданта штаба. Штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, 
помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и 
спасавања (члан 33).



У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних 
добара од опасности изазваних елементарним непогодама и 
другим несрећама спроводе се задаци цивилне заштите, и то: 1) 
узбуњивање; 2) евакуација; 3) склањање и урбанистичке мере 
заштите; 4) збрињавање угрожених и настрадалих; 5) радиолошка, 
хемијска и биолошка заштита; 6) заштита од техничко-технолошких 
несрећа; 7) заштита од рушења и спасавање из рушевина; 8) 
заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима; 10) заштита 
и спасавање од пожара и експлозија; 11) заштита од НУС; 12) прва 
и медицинска помоћ; 13) асанација терена; 14) очување добара 
битних за опстанак; 15) хитно успостављање неопходних служби 
од јавног интереса (члан 55).



Закон о заштити од пожара
"Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015

Систем заштите од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, 
финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите 
од пожара, за спречавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење 
пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање 
и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања 
последица проузрокованих пожаром (члан 2).

Субјекти заштите од пожара су државни органи, органи аутономне 
покрајине, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга 
правна и физичка лица (члан 3). 

Заштита од пожара остварује се: 1) организовањем и припремањем 
субјеката заштите од пожара за спровођење заштите од пожара; 2) 
обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара; 3) предузимањем 
мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне 
средине приликом избијања пожара; 4) надзором над применом мера 
заштите од пожара (члан 5).



Закон о заштити од пожара
Закон је објављен у "Службеном гласнику

РС", бр. 111/2009 и 20/2015

1) пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају
живот и здравље људи, материјална добра и животна средина;
2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица
употребе запаљивих течности, запаљивих гасова и осталих горивих материја
које са ваздухом могу створити експлозивну смешу експлозивних материја
праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом
температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и материјална
добра;
3) хаварија је разарање основних склопова постројења у привредним,
јавним и другим објектима које представља опасност за живот и здравље
људи, за материјална добра и избијање пожара;
4) спасавање представља интервенцију ватрогасно-спасилачких и
ватрогасних јединица ради заштите људских живота, телесног интегритета и
материјалних добара приликом пожара, хаварија и других ванредних
догађаја, у складу с посебним законом;



Основни циљ прописаних мера заштите од пожара јесте заштита живота људи, 
телесног интегритета, материјалних добара и животне средине. Остваривање 
заштите од пожара заснива се на начелима превенције, сталности, јачања свести, 
јавности, сарадње, солидарности и одговорности. 

Превенција заштите од пожара обезбеђује се планирањем и спровођењем

превентивних мера и радњи тако да се што ефикасније спречи избијање

пожара, а да се у случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи и

угрожавање материјалних добара као и угрожавање животне средине сведе

на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања.

Начело сталности подразумева да се заштита од пожара се организује и 
непрекидно спроводи на свим местима и у свим објектима који су изложени 
опасности од пожара.



Начело јачања свести подразумева да субјекти заштите од 
пожара подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о 
значају заштите од пожара кроз систем образовања и 
васпитања, научно-истраживачког и технолошког развоја, 
усавршавања у процесу рада, као и јавног информисања.
Начело јавности подразумева да су државни органи, 
органи аутономне покрајине, органи јединице локалне
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица 
дужни да обавештавају јавност о стању заштите од пожара 
и чине доступним потребне информације, у складу са 
законом.



Начело сарадње подразумева да су субјекти заштите од пожара 
дужни да међусобно размењују информације од значаја за 
заштиту од пожара и ускладе активности од значаја за заштиту од 
пожара.
Република Србија сарађује у области заштите од пожара са другим 
државама и међународним организацијама.
Начело солидарности подразумева да су субјекти заштите од 
пожара дужни да међусобно помажу једни другима у отклањању 
последица пожара.
Начело одговорности подразумева да су одговорна лица у 
државним органима, органима аутономне покрајине и
органима јединице локалне самоуправе, привредна друштва и 
друга правна и физичка лица одговорна су за спровођење мера 
заштите од пожара.



Ради спровођења заштите од пожара, спасавања људи и имовине,
спречавања и сузбијања других техничко-технолошких несрећа и
елементарних непогода, оснивају се ватрогасне јединице.
Ватрогасне јединице могу бити професионалне и добровољне.
Професионалне ватрогасне јединице јесу ватрогасно-спасилачке 
јединице Министарства (у даљем тексту: ватрогасно-спасилачке 
јединице), ватрогасне јединице Министарства одбране и Војске 
Србије, ватрогасне јединице локалне самоуправе и ватрогасне 
јединице правних лица сврстаних у прву категорију угрожености 
од пожара.
Јединице локалне самоуправе, правна лица и удружења могу 
оснивати добровољне ватрогасне јединице.



У току гашења пожара и заштите људи и имовине угрожених пожаром и осталих 
интервенција руководилац акције гашења пожара, односно руководилац интервенције, има 
право да: 

1) непозваним лицима забрани приступ на место гашења пожара или другог ванредног 
догађаја, као и да обустави саобраћај поред тог места; 

2) нареди евакуацију лица и имовине из угрожених територија, просторија и објеката; 

3) нареди прекид довођења електричне струје, гаса и течних горива; 

4) нареди употребу воде и других средстава за гашење пожара које користе правна и 
физичка лица ако се на други начин не може обезбедити потребна количина воде односно 
других средстава за гашење пожара; 

5) нареди коришћење возила правних и физичких лица за превоз повређених у пожару, 
евакуацију лица и имовине и допремање средстава за гашење пожара; 

6) нареди уклањање возила и других предмета који се налазе на противпожарном путу или 
поред хидранта и који онемогућавају или отежавају приступ месту гашења пожара или 
коришћење хидрантске мреже; 



7) нареди другим правним и физичким лицима да ставе на располагање алат, 
превозна, техничка и друга средства потребна за гашење пожара и спасавање 
људи и имовине угрожених пожаром; 
8) нареди делимично или потпуно рушење објеката или делова објеката који 
нису захваћени пожаром, у случају да се на други начин не може обезбедити 
гашење пожара или спасавање живота људи; 
9) предузме мере за обезбеђење евакуисане имовине; 
10) предузме мере и радње да би се обезбедили трагови и предмети значајни за 
утврђивање узрока пожара; 
11) нареди насилно отварање закључаног објекта или просторије ради гашења 
пожара и спасавања људи и имовине; 
12) нареди радно способним лицима, која станују у непосредној близини места 
пожара, као и лицима која се затекну на месту пожара, да пруже помоћ у гашењу 
пожара и спасавању људи и имовине; 
13) затражи помоћ других ватрогасних јединица и свих осталих служби које се 
могу ангажовати у акцији гашења пожара и спасавања лица и имовине.



Грађанин који примети непосредну опасност од избијања пожара или 
примети пожар дужан је да уклони опасност, односно да угаси пожар ако 
то може учинити без опасности за себе или другог. Ако грађанин не може 
сам да угаси пожар, дужан је да о томе без одлагања обавести најближу 
ватрогасну јединицу, односно полицијску станицу.
Забрањена је лажна пријава пожара и других техничко-технолошких 
несрећа. Трошкове интервенције ватрогасно-спасилачке јединице по 
лажној пријави пожара сноси лице које је лажно пријавило пожар.
Забрањено је спаљивање  старих кућних ствари, горивих материја и 
ниског растиња наког уређивања стамбених, дворишних и 
пољопривредних површина.
Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 m 
од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, 
у складу са прописаним мерама заштите од пожара.



Лице које приликом пружања помоћи гашења пожара или 
у вршењу обуке гашења пожара буде повређено или 
оболи, па због тога одсуствује с рада, односно постане 
неспособно за рад, има права из здравственог, пензијског 
и инвалидског осигурања под условима утврђеним за 
полицијског службеника. Уколико при пружању овог вида 
помоћи лице изгуби живот, његова породица има права из 
пензијског осигурања као и породица полицијског 
службеника који је изгубио живот у вршењу или поводом 
вршења послова.
Лице које стави на располагање средства и опрему за 
гашење пожара по наређењу руководиоца акције гашења 
пожара, односно руководиоца интервенције има право на 
накнаду материјалне штете.



ЗАКОН
О МЕТЕОРОЛОШКОЈ И ХИДРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

("Сл. гласник РС", бр. 88/2010)

Метеоролошка и хидролошка делатност су 
делатности од интереса за Републику Србију у 
погледу заштите живота људи и материјалних 
добара од деловања метеоролошких и 
хидролошких елементарних непогода и 
катастрофа, као и рационалног коришћења 
временских услова, климе и водних ресурса, 
а у циљу одрживог привредног развоја 
Републике Србије. 



Метеоролошка и хидролошка делатност заснивају се на следећим 
основним начелима: 
1) начелу интегралности, што значи да су атмосфера, хидросфера 
и климатски систем планете Земље у целини као планетарни -
глобални системи, са процесима који се у њима и између њих
одвијају недељиви, што условљава глобалну интегрисаност и 
техничко-технолошку повезаност националних метеоролошких и 
хидролошких осматрачких, телекомуникационих и 
аналитичкопрогностичких система, ради оперативне међународне 
размене метеоролошких и хидролошких података и информација, 
података о квалитету ваздуха и вода, као и података о 
метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и 
катастрофама, технолошким и нуклеарним удесима и
акцидентима са прекограничним утицајем;



2) начелу континуитета, које подразумева да организација и начин 
обављања послова метеоролошке и хидролошке делатности морају 
бити тако конципирани да дугорочно обезбеђују систематско, 
свеобухватно и непрекидно праћење и прогнозирање стања времена, 
климе и вода, као и квалитета ваздуха и вода, и рану најаву 
метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа;
3) начелу превенције, што значи обезбеђивање успостављања и 
функционисања система ране најаве метеоролошких и хидролошких 
елементарних непогода и катастрофа, као и повећане загађености 
ваздуха и вода у случају технолошких и нуклеарних удеса и 
акцидената, на начин којим се омогућава превентивна заштита и 
ублажавање последица њиховог штетног деловања;



4) начелу правовремености информисања јавности, што значи да временски 
рокови између прикупљања података, израде метеоролошких и хидролошких 
информација и упозорења о актуелном и будућем стању времена, климе и вода и 
квалитету ваздуха и вода, као и о потенцијалним опасностима од метеоролошких 
и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, климатских промена и 
промена водних ресурса, и њиховог достављања надлежним органима државне 
управе, средствима јавног информисања, заинтересованим институцијама и
другим корисницима, треба да буду минимални; 

5) начелу поузданости, које подразумева да су активности и методе у праћењу, 
анализирању и прогнозирању стања и промена времена, климе и вода и 
дисеминацији података и информација, засновани на савременим научним 
сазнањима, најбољим расположивим научним методама, мерним техникама и 
технологијама како би званични метеоролошки и хидролошки подаци и
информације што веродостојније одражавали атмосферске и хидролошке појаве 
и процесе;



6) начелу стандардизације и међународне упоредивости, 
што значи да су званични метеоролошки и хидролошки 
подаци и подаци о квалитету ваздуха и вода резултат 
мерења и осматрања по методама усаглашеним са 
међународним стандардима и методама у области 
метеоролошке и хидролошке делатности и мониторинга 
квалитета ваздуха и вода и да су усклађени са
међународним класификацијама и дефиницијама, у циљу 
постизања њихове упоредивости;
7) начелу јавности, што значи да су сви званични 
метеоролошки и хидролошки подаци и информације
као и подаци о квалитету ваздуха и вода - јавни и 
истовремено доступни свим корисницима.



ЗАКОН
о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС”, бр. 125/04 и 36/15) 

Овим законом уређује се заштита становништва од 
заразних болести, одређују се заразне болести које 
угрожавају здравље становништва Републике Србије и 
чије је спречавање и сузбијање од општег интереса за 
Републику Србију, мере за заштиту становништва од 
тих болести, начин њиховог спровођења и 
обезбеђивање средстава за њихово спровођење, 
вршење надзора над извршавањем овог закона, као и 
друга питања од значаја за заштиту становништва од

заразних болести. 



Заразне болести, у смислу овог закона, јесу:
1) А 00 колера (Cholera);
2) А 01 трбушни тифус и паратифус (Typhus abdominalis et paratyphus);
3) А 02 друге салмонелозе (Salmonelloses aliae);
4) А 03 шигелозе (Shigelloses);
5) А 04.5 кампилобактериоза (Enteritis campyilobacterialis);
6) А 04.6 јерсиниоза (Enteritis yersiniosa enterocolitica);
7) А 04.9 друге бактеријске цревне инфекције (Infectiones intestinales bacteriales aliae);
8) А 05.0 стафилококно тровање храном (Intoxicatio alimentaria staphylococcica);
9) А 05.1 ботулизам (Botulismus);
10) А 05.2-9 друге бактеријске алиментарне интоксикације (Intoxicationes alimentarie
bacteriales);
11) А 06. амебијаза (Amoebiasis);
12) А 07.1 ламблијаза (Lambliasis);
13) А 07.2 криптоспоридијаза (Criptosporidiasis); ....... Укупно 70



Ако се појави опасност од заразне болести која није 
наведена у ставу 1. овог члана аможе угрозити 
здравље становништва Републике Србије, Влада 
Републике Србије, на предлог министра надлежног за
послове здравља, може одлучити да се за заштиту
становништва од те болести примењују одговарајуће 
мере прописане овим законом, као и мере које 
природа те болести налаже.
Предлог министра садржи назив заразне болести, 
мере које се морају спроводити, начин њиховог 
спровођења и средства потребна за њихово 
спровођење. 



Опште мере за заштиту становништва од заразних болести јесу:

1) обезбеђивање здравствено исправних воде за пиће, животних 
намирница и предмета опште употребе;

2) обезбеђивање санитарно-техничких и хигијенских услова (у даљем 
тексту: санитарни услови) у објектима под санитарним надзором и 
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна 
делатност и на јавним местима, у складу са законом;

3) уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и 
ткива, отпадних вода и других отпадних материја на начин и под 
условима који не угрожавају здравље становништва, изворишта воде за 
пиће и животну средину;

4) спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним 
местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у средствима 
јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој 
непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља 
друштвена, односно јавна делатност. 



Посебне мере за заштиту становништва од заразних болести јесу:
1) постављање дијагнозе заразне болести;
2) лабораторијско испитивање ради утврђивања узрочника 
заразних болести;
3) пријављивање;
4) епидемиолошко испитивање;
5) здравствено васпитање;
6) превоз, изолација и лечење лица оболелих од заразних болести;
7) карантин и здравствени надзор;
8) здравствени прегледи одређених категорија запослених, других 
лица и клицоноша;
9) имунизација и хемиопрофилакса;
10) дезинфекција, дезинсекција и дератизација по 
епидемиолошким индикацијама и друге
посебне мере, у складу са законом.



Ради спречавања уношења у земљу, ширења и сузбијања заразних болести
министар, у сарадњи са Републичком комисијом за заштиту становништва од заразних
болести, може наредити мере за заштиту становништва од заразних болести, и то:
1) забрану путовања у земљу у којој влада епидемија заразне болести;
2) забрану кретања становништва, односно ограничење кретања становништва у
подручју захваћеном одређеном заразном болешћу, односно епидемијом те заразне
болести;
3) забрану или ограничење промета појединих врста робе и производа;
4) обавезно учешће здравствених установа, других облика обављања здравствене
делатности, других правних лица, предузетника и грађана у сузбијању заразне болести и
коришћењу одређених објеката, опреме и превозних средстава ради сузбијања заразних
болести.
За учешће у спровођењу мере из става 1. тачка 4) овог члана, здравственим
установама и другим облицима обављања здравствене делатности, другим правним
лицима, предузетницима и грађанима припада одговарајућа надокнада.
Мере из става 1. овог члана могу трајати најдуже док постоји опасност од уношења
заразне болести у земљу, односно од ширења епидемије заразне болести. 



Пожари као природне катастрофе
Проф. др Драган Млаћан
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• Појединац или група станара у згради може имати следеће три улоге: 1) 
носилац угрожавања безбедности(субјект), 2) објект заштите и 3) субјект 
заштите. 

• Основни објекти заштите или безбедности у стамбеној згради су: 

• човек; 

• стамбена  зграда као грађевинско-инсталатерски објекат; 

• животна средина (укључујући биосферу)

• Безбедносни систем зграде се састоји од: пасивне заштите (нпр. 
склониште), активне заштите (нпр. системи за дојаву и гашење пожара), 
службе одвраћања и превенције (службе обезбеђења), процедуре 
поштовања кућног реда, процедуре контроле и одржавања опреме и 
уређаја.
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Обавеза власника зграде  је да испуњења мере прописане:

• Законом којим се уређује област заштите од пожара (Закон о заштити од пожара 
(Сл. гл. Р.С. бр. 111/2009 и 20/2015);

• Област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу држања
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (Закон о запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. гл. Р.С. бр. 54/2015); 
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија
постројења и објеката за запаљиве и горивe течности и о ускладиштавању и 
претакању запаљивих и горивих течности Sl.gl. br. 114/2017 od 20.12.2017.

• Правилник о изградњи постројења за технички нафтни гас и о складиштењу и 
претакању течног нафтног гаса (Сл. Лист СФРЈ бр. 20/71 и 26/71);

• Испуњења минималних превентивних мера које се односе на евакуацију
људи;

• Одржавање уређаја за откривање, јављање и гашење пожара;

• Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 
пожара, СЛ. Гл. Бр. 3. од 12.01.2018.
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• Закон о ванредним ситуацијама („Сл.. Гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 i 93/2012);

• Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других несрећа ( "Сл.. Гл. РС ", бр. 3/ 2011, 37/2015);

• Правилник о техничким нормативима за изградњу склоништа ( Технички прописи 
и нормативи за склоништа (СЛ. Војни лист, бр. 13/8).

• Закон о приватном обезбеђењу (Сл. гласник РС бр. 104/13) 

• Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС", br. 101/2005 i 91/2015

• Правилник о безбедности лифтова (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2010)

• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(Сл. лист СФРЈ бр. 53/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95.) члан 193, 197, 197а, 197б и 
197в.

• Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова
радне околине (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 
102/2015)
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Заштита од пожара (опрема и системи)
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Пошто апсолутне безбедности  (идеално стање заштићености, „нулти ризик“) нема, 
стање пожарне безбедности се постиже предузимањем  мера заштите до дозвољеног 
(МДК.. допуштени-прихватљив ризик-критеријуми безбедности), могућег или пот. нивоа.

ПБ је условни појам, осигурати ПБ-значи постићи прихватљив ризик.



• У анализираном временском периоду од 2000–2015. године у Србији на 
сваких 1000 становника (R1) долази по 2,85 П и Е годишње),

• у П и Е је погинуло просечно 84 становника-на 100 П и Е погинуло је 0,43 
становника, значи да на сваких 100000 становника годишње долази у 
просеку 1,14 погинулих у П и Е). 

• Мере за смањење ризика од П и Е - прелазак из треће у другу категорију 
земаља сврстаних по вредностима индивидуалног ризика од П и Е -
смањење броја погинулих у П и Е годишње, са 84,5 на 69 становника, при 
чему би ризик да погину био 0,9 (значи да на сваких 100000 становника 
годишње би дошло у просеку (уместо садашњих 1,14)  0,9 погинулих у П и Е). 
0,2 Италија, 0,3 Аустрија,САД 1, РФ 8



Критеријуми ПБ 
• Критеријум ПБ -нека величина (параметар) која представља горњу границу негативних-штетних 

дејстава опасних и штетних фактора-ефеката у животној средини на објекат опасности (човек....

• пламен (када зраче пламени гасови, то је гранични, још увек безбедан топлотни флукс – за незаштићене 
људе мањи је од 1,4 кW/m2, а са заштитном опремом је 4,2 кW/m2, док преко тога могу настати опекотине на 
кожи и на дисајним путевима и топлотни шок – узбуђење или успореност све до сужавања или губ.свести);

• висока температура и топлота (др1000°C до 1400°C) - човек може да се безбедно  креће приликом 
евакуације из просторије при температури мањој од 70°C;

• отровни продукти сагоревања и термичког разлагања; гранична допуштена/безбедна концентрација
угљен-моноксида је 0,1% (0,16 g/m3), а угљен-диоксида 6% (0,00011 g/m3, хлороводоничне киселине 
0,000023 g/m3);

• стварање дима чије удисање ствара физичку немоћ; запремина насталог дима (m3) при сагоревању 1 kg 
износи: за дрво – 4,9, за бензин – 12,6, за гуму – 10,8;

• смањење концентрације кисеоника у ваздуху; нормално је 21% а испод 15% није безбедно - јавља се 
успоравање кретања, отежана координација покрета, проблеми у размишљању и губитак концентрације;

• смањење видљивости (на висини од 1,7 m од пода просторије) на мање од 20 m на путевима евакуације.

• поломљени делови разрушених конструкција- кинетичке енергија Еkin >100 Ј може имати погубан утицај 
на човека 

Спречавање настанка пожара на два начина: Елиминсање запаљих материја/ла

• Елиминисање „енергије паљења-активације



Начини на које долази до паљења (стварања/извора 
потребне топлотне енергије – енергије паљења) гориве 

материје и настанка пожара:

• директан контакт гориве материје са пламеном (упаљена шибица пали завесу), ужареном 
материјом (опушак или жар цигарете у пластичној корпи) или усијаном материјом (усијана 
честица/опиљак код аутогеног заваривања или резања); 

• самозапаљење и хемијске реакције (масти и уља;  материјали биљног порекла – сено, памук; 
угаљ, прашина, разне хемијске материје, нпр. фосфор, калијум под утицајем воде);

• експлозија (механичка – судови под притиском, због конструкцијске грешке, неадекватног 
одржавања и грешке у руковању и манипулацији и др.; хемијска – експлозивне материје, гасови и 
паре запаљивих течности, прашине);

• електрична енергија која се претвара у топлотну енергију (загревање електричних проводника; 
кратки спој; варничење; преоптерећење електричних проводника; електротермички уређаји –
пегла; грејна тела – бојлер);

• атмосферско пражњење електрицитета (гром);

• статички електрицитет и потенцијали катодне заштите;

• механички узроци (трење, притисак, удар, брушење, искрење) услед којих се механички рад 
претвара у топлоту (створи се варница која запали гориву материју);

• природни узроци (сунчева топлота/зраци – директно, кад се сунчеви зраци сакупљају, и 
индиректно, нпр. сунчевим зрацима се загрева суд у којем се налази запаљиви гас; гас се загрева и 
повећава притисак у суду, па суд пуца, а течност експлодира и изазива пожар).

9



10

Примери када човек својим понашањем узрокује појаву пожара у згради:

- паљење ватре са лако запаљивим течностима ( бензин, нафта, петролеј);

- електрична грејалица у близини запаљивог материјала;

- непрописно чување, одржавање и руковање боцом пропан-бутан   гаса;

- лицновање осигурача или замена патрона патронама веће вредности;

- сушење рубља у близини загрејаних површина штедњака;

- метална пећ без прописно озиданог димњака и заштитних лимова;

- непрописно постављање и руковање нафтном пећи;

- електрична сијалица покривена текстилом;

- пушење на недозвољеном месту;

- чишћење одеће бензином;

- дечије игре са ватром;

- остављена укључена пегла;

- решо на запаљивој подлози;
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- просипање жеравице и пепела на недозвољеним местима;

- укључене рингле штедњака без контроле;

- запаљиви материјал - огрев у близини пећи и штедњака;

- спаљивање корова у близини објеката и ложење ватре у дворишту;

- улажење на таване, у подруме и стаје са отвореним пламеном;

- неисправне електричне инсталације;

- неуредно одржавање термо акумулационих пећи, кухињских аспиратора, 

радија и других електро - уређаја;

- не искључени у случају нестанка електричне енергије решои,  грејалице, 

шпорети и др;

- неправилна употреба и непрописно чување лакова и спреја за  нокте и косу 

и других запаљивих течности;

- заваривање на инсталацијама парног грејања и другим металним

предметима без унапред предузетих мера заштите; остављање саме деце у 

стану, без надзора.



Класификација пожара и средстава за гашење
по: фазама развоја пожара; величини пожара; месту где је пожар 

настао; врсти (класи) гориве материје. 
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Kласа пожара/ 

Врста средства 

за гашење 

     
Чврсти органски 

материјали који 

сагоревају са 

стварањем жара 

(дрво, папир, 

текстил, угаљ, 

ПВЦ, кожа, 

шећер, гума и сл.) 

Течне 

материје и 

утечњена 

чврста тела 

(воскови, 

нека мазива) 

Запаљиви 

гасови 

(бутан, 

ацетилен, 

природни 

земни гас 

и метан) 

Запаљиви метали 

(алуминијум, 

магнезијум, 

литијум, калијум 

и др.) који се гасе 

специјалним 

ватрогасним 

апаратима 

 

Биљне и 

животињске 

масти и уља 

 

Вода Набоље Не Не Не Не 

Суви прах „С“      

Суви прах 

специјални 
     Најбоље  

Угљен-

диоксид  
    Набоље 

Пена  Најбоље    



Заштита од пожара се најефикасније постиже:

1. противпожарним прекидима – то су минимално дозвољена растојања између објеката, 
која не допуштају паљење суседног објекта од топлотног зрачења пожара и пролаз 
ватрогасног возила;

2. ограничавањем ширења пожара на један од (или неколико) следећих начина:

• дељењем зграде у пожарне сегменте и пожарне секторе и ограничавањем броја спратова у 
зградама и објектима,

• уградњом преградних конструкција отпорних на пожар,

• применом опреме за спречавање ширења пожара из пожаром угрожених просторија (нпр. 
противпожарна врата, ролетне, клапне или водене завесе).

Основне грађевинске конструкције у зградама и објектима треба да одговарају захтеваном 
степену отпорности на пожар. Захтевани степен отпорности зграде на пожар утврђује се на 
основу анализе пожарне угрожености. 

Пожарно оптерећење има значајнију улогу при анализи угрожености, а односи се на 
количину топлоте која се може ослободити горењем свих горивих предмета у једној 
пожарној целини и може се поделити на непокретно (од грађевинских конструкција и 
инсталација) и покретно (од робе). На основу пожарног оптерећења одређује се угроженост 
од пожара (I, II и III категорија угрожености од пожара). 
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Противпожарни прекиди су минимално дозвољена растојања између објеката, која не 
допуштају паљење објекта од топлотног зрачења пожара. Противпожарни прекиди су 
потребни такође због пролаза ватрогасног возила.

Противпожарне преграде намењене су за спречавање ширења (локализације) пожара и 
продуката сагоревања у друге просторије. У преграде спадају противпожарни зидови, 
међуспратне конструкције и др. Противпожарне преграде одређују се на основу потребног 
степена отпорности на пожар.

Пожарни сектор (ПС) део је зграде који је грађевински изведен тако да се на његовим 
границама (зидовима, међуспратним конструкцијама, вратима или клапнама отпорним на 
пожар) пожар задржи извесно време. 

Зидови отпорни на пожар, који деле објекат на пожарне секторе, морају се изводити по 
целој висини објекта. Основна подела посебно дужих зграда спроводи се зидовима који је 
деле у ламеле, сегменте. Ти зидови имају повећану отпорност на пожар (два и три сата), 
зидају се од темеља, а завршавају се изнад кровне површине најмање 0,4 m. 

Како је то релативно велики сегмент, потребна је детаљнија подела зграде ради смањења 
могућих губитака и штета, па се сегмент дели на секторе. 

Ако је зграда краћа од 50 m, обично се не дели у сегменте, али се по правилу дели у 
основне јединице пожарног ризика – пожарне секторе. 14



Аутоматски системи за дојаву и гашење пожара                                         

А). За детектовање и дојаву настанка и места пожара- аутоматски и ручни 
системи

Информација о настанку пожара може се пренети: 

а) дежурном службенику обезбеђења у централи за аутоматску дојаву у објекту која је обично у 
саставу контролне собе објекта–клијента или контролном центру компаније која обезбеђује објекат,

б) у ватрогасно-спасилачку јединицу; 

ц) преко централе за дојаву пожара на аутоматски систем за гашење пожара, који ће се без учешћа 
човека активирати и угасити пожар.

Систем који детектује неку од манифестација пожара (дим, светлост, топлота), затим прослеђује 
ту информацију на одређено место и потом активира одређене команде, назива се аутоматски 
систем за дојаву пожара. Тај систем се састоји од основних елемената:

• централе за аутоматску дојаву пожара,

• детектора (јављача) пожара: димни (јонизациони или оптички), термички (термомаксимални или 
термодиференцијални) и светлосни (инфрацрвени или ултравиолетни) 

• уређаја за сигнализацију (сирене, звона, светлећи панои),

• уређаји за управљање извршним функцијама,

• индикатора, електричне инсталације за повезивање ових елемената.
15



Детектори (јављачи) пожара су постављени по простору који се надзире и 
инсталацијама су повезани са централом у командној соби. 

детектори преносе електрични сигнал на централу. Централа укључује интерну 
сигнализацију (зујалица), спољашњу сигнализацију (сирене, блескалице, светлећи панои, 
аутоматски телефонски говорни апарат, који преноси поруку, нпр. ватрогасно-спасилачкој 
јединици) и потом укључује извршне функције система (одимљавање, спуштање лифта у 
приземље, искључење вентилације, искључење електричног напона и др.).

Ручни јављачи пожара постављају се на путевима за евакуацију, у ходницима, 
пролазима, на излазима, на степеништима, у близини апарата за гашење пожара, на 
висини од 1,5 m, унутар објекта на растојању од 40 m, споља до 120 m.

Активирањем ручног јављача пожара активира се сирена за давање знака о настанку 
пожара у згради, а може се дати и сигнал за активирање стабилног система за гашење 
пожара ако постоји. 

16
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Б). аутоматски систем за гашење пожара 

Од аутоматских система за гашење пожара најраспрострањенији су системи за 
гашење водом и пеном, а њихове подгрупе су „спринклерски“ и „дренчерски“ 
системи. 

1. магистрални вод,

2. контролно – сигнални

уређај (вентил),

3. главни цевовод,

4. разделни цевовод,

5. спринклер млазнице,

6. жариште пожара,

7. алармна сирена.
17



Стабилни системи за гашење пожара се највише примењују у гаражама стамбених зграда 

(Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара
и експлозија "Сл. лист СЦГ", бр. 31/2005) 

10/7/2008 Primena mera zaštita od požara u stambenoposlovnim i javnim objektima

112/30

Novi Sad, 18. jun 2005.
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- Електрична инсталација се изводи и испитује у складу са

Правилником о техничким нормативима за електричне

инсталације ниског напона- Документ: Извештај о

извршеном прегледу, испитивањима и мерењима електро 

инсталације ниског напона (приликом техничког прегледа и 

било каквих радова на ел. инсталацијама)

А)Сигурносно осветљење (помоћно и панично) се изводи 

у објектима у којима борави више људи; Б)Помоћно

осветљење је сигурносно осветљење које се у случају

нестанка напона из мреже аутоматски пребацује на 

помоћни извор напајања и које осветљава просторије

прописаним минималним осветљењем; Помоћно освет. се 

може напајати преко електричног агрегата на сопствени

погон или акумулаторске батерије. Ц)Панично

осветљење је, такође, сигурносно осветљење које се у 

случају нестанка напона из мреже аутоматски пребацује на 

помоћни извор напајања и показује најкраћи пут за излаз



• Панично осветљење мора се аутоматски пребацити на акумулаторску батерију, за случај 
нестанка напона из мреже. Пребацивање се мора означити светлосним или звучним сигн.

• Светиљике паничног осветљења морају бити видљиво

означене постављене изнад врата, на степеништима, излазима, 

пролазима и прелазима, на најкраћем путу према безбедном месту

• Акумулаторска батерија мора бити постављена у просторији 

• Резервно напајање електричном енергијом: електрични агрегат на бензин или дизел 
погон и разводни ормари морају бити постављени у просторије заштићене од пожара и 
лако приступачни.

• Уколико разводни ормари нису постављени у такве просторије, морају бити удаљени од 
свих горивих материја и обложени са свих страна негоривим материјалом.

• Инсталациони водови за критично напајање се морају водили одвојено од других водова, 
заштићени од пожара, а ако се воде у истом каналу са другим водовима-негор. преграда

• Просторија, у којој је смештен електрични агрегат, мора имати добро проветравање и 
хлађење, издувни гасови се морају извести на кров објекта или на даљину од најмање 20 
м од објекта, а максимална количина горива, у просторији агрегата, не већа од 2000 л.20



Мере заштите на машинским инсталацијама и опреми  (1) грејање из 
котларнице (течно, гасно и чврсто гориво)

котларница

Складиште течног горива

пумпа

Вентилација просторија

Пол укоп. Рез.

Надземни рез. 

уља за ложење

приступни

пут и за в.в. 21



ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

• Опште мере заштите

• Сав материјал уграђен у инсталацију мора бити атестиран.

• Обавезно је испитивање инсталације пре пуштања у рад и пријем 
од стране надлежних органа.

• Нужна је стална контрола затворености славина за гас кад 

потрошач гаса није у употреби.

• Увек искључити централне славине - вентиле за гас кад се

дуже одсуствује из стана - куће (2) који се налазе у подруму или 

на фасади зграде.

• Руковање инсталацијом и уређајима за гас није дозвољено деци,

већ само одраслим и обученим укућанима.

• Нужно је придржавати се и упута извођача радова инсталације, 

дистрибутера и произвођача гаса.
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Уређаји  и инсталације за пропан-бутан гас

• Уредно одржавати уређаје и инсталације за пропан-бутан гас, према упутству 
произвођача и придржавати се следећег:

а) Од посебне је важности да увек буде исправан регулатор притиска  на боци и 
заптивке на вентилима.

б)Гумено црево се редовно контролише и мења чим се оштети

ц)Употреба: Отворити вентил на боци  (1).  Пред отвором горионика на потрошачу 
упалити шибицу или укључити електрични упаљач(2). Тек потом отворити вентил 
на потрошачу (3) кад почиње коришћење гаса. 

д) Гасни апарат (потрошач) гаси се тако што се затвори вентил на боци (1) и кад се 
пламен угаси , затвори се вентил на апарату, потрошачу (2), односно окрене 
прекидач у положај „искључено“. 

е) Резервне боце држати у посебним просторијама (остава, купатило и сл.).

ф) У стамбеној просторији сме се држати највише 3 боце од по 10 или 2 од по 15 кг.

Опасно је држати боце у спаваћој соби, ходнику, на степеништу, у подруму, 
изложене сунцу и извору друге топлотне енергије (штедњак, пећ, грејалица, решо, 
радијатор и др.). Не сме се вршити испитивање пропусности спојева отвореним 
пламеном, већ сапуницом. 23



Инсталација за заштиту од атмосферског пражњења-
Громобранске инсталације

• Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Сл. лист СРЈ", br. 11/96)

• Системи громобранских инсталација (врсте и главни делови)

• Громобран се мора извести тако, да се атмосферско пражњење одводи у земљу, без 
штетних последица по објекат и људе у њему

• Последице

24



Инсталација за заштиту од атмосферског пражњења

Ефикасност громобранске инсталације: I НИВО са додатним 
мерама заштите; I НИВО заштите; II НИВО заштите; III 
НИВО заштите; IV НИВО заштите.
Прихватни систем: Штапне хватаљке: Мреже проводника:
Разапета ужад или жице: Метални кровни прекидачи (Fe, Al, Cu )
Спусни систем: Посебни спусни проводници  (трака Fe/Zn, ужад 
и др.; Метална арматура (армирано-бетонских стубова);
Челични стубови.
Систем уземљивача
-Тип А (темељни уземљивач, хоризонтални проводници)
-Тип Б (вертикални уземљивачи)
-Комбинација
Контрола и мерење отпора уземљења се врши
на 2, 4 и 6 година/у зависности од нивоа заштите
Подаци о одравању, поправкама и испитивању се чувају.
Радиоактивни громобрани законом забрањени.  Постоји 
процедура уклањања ( укључени Нуклеарни објекти
Србије и Институт Винча).
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Систем за заштиту од дима

• Систем за заштиту од дима у објектима мора да обезбеди заштиту људи 
на путевима за евакуацију и у зонама безбедности (склоништима) не само у 
току времена неопходног за евакуацију људи, већ и у току развијања и 
гашења пожара за првих 100 минута. Систем за заштиту од дима мора да 
користи један или неколико доле наведених принципа заштите:

• одвођење дима преко посебних управљивих прозора или клапни (са 
даљинским отварањем) на кровним конструкцијама, коришћењем природног 
струјања лаких продуката горења уз отварање отвора при дну просторије за 
надокнаду ваздуха,

• примена посебних вентилатора за извлачење дима који се постављају на 
крову или при крову просторије, или примена посебних вентилатора за 
потискивање дима струјом свежег ваздуха,

• примена сложених система са каналима, клапнама и вентилаторима за 
извлачење дима,

• примена вентилатора и канала ради стварања натпритиска на степеништу и у 
просторијама испред степеништа и лифта (тзв. тампон просторије). 
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Системи за противексплозијску заштиту електричних уређаја 

Непродорни оклоп

основна ознака 

Еx уређаја и 

знак да је атестиран
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Високи објекти: последња етажа на којој бораве људи се налази на 30 м од нивоа
тла/прилаза за ватрогасна возила– тешка евакуација и интервенција у правцу кретања
пламена и дима - задимљавање

• Подела по висини објекта – 30 до 40 м: 40 до 75 м; 75 до 100 и више

• Прилазни путеви и платои за ватрогасна возила са надградњом за рад на висини (лестве
и платформе) - прилаз објекту са најмање две фасадне стране и стабилни плато за 
интервенцију ватрогасног возила,

Специфичности и мере заштите дефинисане су одредбама 

Правилника о техничким нормативима за заштиту високих 

објеката од пожара (Сл. гл. 80/2015):

-ограничење величине пожарног сектора,

- сигурносна степеништа (унутрашња са одимљавањем и 

спољна),

-лифтови као посебан пожарни сектор,

- начин вођења инсталација у објекту (електро, машинске и др.),

- путеви евакуације,

-инсталације које раде у условима пожара – стабилни систем 

за дојаву пожара, хидрантска мрежа, дизел агрегат, хидроцил, 

систем за одимљавање, противпанична расвета и др.
28



План евакуације из стамбене зграде 1

Стамбене зграде, нарочито оне веће, требало би да имају израђени План евакуације

(самосталног напуштања зграде)  , по коме би требало спроводити периодично пробне
вежбе евакуације и спасавања (помоћ од стране ватрогасаца-спасиоца). 

План треба да садржи:

- основне карактеристике зграде (положај - близина ватрогасно спасилачке јединице, 
приступ објекту, удаљеност од других објеката, грађевинске карактеристике, врсте 
постојећих инсталација, критична места/са повећаним ризиком од избијања и ширења 
пожара, сигурносна степеништа и сл.),

- списак лица задужених за евакуацију, са бројевима телефона (једно лице за 3 - 4 спрата),

- списак лица код којих се чувају кључеви од подрума ел. инсталација и др.,

- списак лица задужених за искључење лифтова, гасоводне и електро инсталацие за случај 
пожара,

- број телефона ватрогасно-спасилачке јед. (193), поли. (192) и хит. помоћи (194). ..(112),

- знак узбуне, чиме се даје, ко то чини-ручни јављачи или обавештавањем-задужена лица,
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План евакуације из стамбене зграде 2

- списак болесних, старијих и особа са посебним потребама по становима, које прве треба 
евакуисати,

- правци кретања за напуштање зграде - главни и алтернативни,

- списак отвора за одимљавање по ходницима и спратовима,

- могућности самоспасавања у случају да се не могу користити планирани правци –
ходници, пожарно степениште ...

-приручна средства: ужад, чаршави, лестве итд. (евакуација преко тераса и прозора је 
тешко изводљива),

- упутства за поступање у случају пожара и упутства за употребу апарата за почетно 
гашење пожара и руковање хидрантима (потребно поставити у делове заједничког 
простора).
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Превентивне мере

32

• грађевинске мере заштите (избор локације и диспозиције објекта, пројектовање 
објекта, подeла објекта на пожарне секторе, избор ватроотпорног грађевинског 
материјала, уређаја, инсталација и конструкција, изградња пожарних степеништа 
и помоћних излаза, обезбеђење адекватних прилаза ватрогасним јединицама), 

• нормативно уређење заштите од пожара (израда Правила заштите од пожара, 
Програма обуке, плана евакуације...упутства о поступку у случају пожара),

• постављање уређаја и инсталација за дојаву и гашење пожара и њихово 
редовно одржавање, 

• обезбеђење потребне ватрогасне заштитне опреме (приручних средстава, 
ватрогасних апарата и уређаја за гашење пожара и њихово редовно одржавања),

• одржавање и контрола исправности уређаја, инсталација и постројења
(електрични, громобрански, гасни, вентилациони, топловодни, и др.), њихово 
одржавање у предвиђеним законским оквирима, редовно одржавају за то 
овлаштена стручна лица о чему се води прописана евиденција, 

• обука у руковању ватрогасном опремом и средствима, на гашењу пожара и 
спашавању људи и материјалних добара.
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Мере заштите од пожара у стану:

- При сваком изласку из стана проверити да ли су сви електрични апарати и 
уређаји искључени,

-Електричне, гасне, громобранске димоводне и друге инсталације, апарате и 
уређаје повремено преконтролисати, од стране стручног лица, и уочене 
недостатке отклонити,

- Најмање годишње једанпут, пред почетак грејне сезоне, очистити електричне 
пећи од наталожене прашине сакупљене у делу око вентилатора и 
електричних проводника,

- Редовно одмашћивати кухињске инсталације и мењати филтер аспиратора,

- Контакт у осигурачима не обнављати "лицном" већ заменити фабрички 
исправним "патронама" - умецима одговарајуће јачине. Корисније је уградити 
аутоматске осигураче,

- Уредно одржавати уређаје и инсталације за пропан-бутан гас, према 
упутству,

- обезбедити аутономне јављаче пожара у дневној и спаваћим собама, платно 
од ватроотпорног материјала, ручни ватрогасни апарат, маске за лице.... 



Мере заштите од пожара у предсобљу, на степеништу, у лифтовима и кућишту
агрегата:

- У предсобљу станова не нагомилавати запаљиви и други материјал.

- У заједничком холу, испред станова, у стамбеним зградама забрањено је држање ма 
каквог материјала (запаљивог или незапаљивог, постављање ормара и сл.). 

- На степеништима се не сме налазити никакав материјал. Уколико у степеништу 
постоје прозорска окна, треба их оспособити да се могу лако отварати за одвођење 
дима у случају пожара. 

- Не пушити у лифту и не бацати опушке и запаљиви материјал.

- Не дозволити да се у лифту појави дим. Он је често опаснији од пожара.

- У случају пожара ЛИФТОВИ СЕ НЕ СМЕЈУ КОРИСТИТИ, већ одмах искључити од 
стране овлашћеног лица. Ово важи и у случају појаве дима у лифту.

- Просторија зграде која поседује агрегате за резервно напајање електричном 
енергијом са погоном на бензин или нафту који се аутоматски укључују у случају 
нестанка електричне енергије, дајући ту енергију за погон лифтова и осветљавање 
степеништа мора бити приступачна само лицима која агрегатом рукују. У овој 
просторији је забрањено пушење и употреба отвореног пламена, врата су увек 
закључана, а штити се  противпожарним апаратом S-9 или CO2. 34
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Мере заштите од пожара на тавану:

-Таванске прозоре, врата и друге отворе увек држати затворене. Разбијена стакла заменити.

-Димњаци морају увек бити исправни и чишћени по прописима димњачарске службе

(једном годишње). Део димњака који је под кровом, у таванском простору, треба да је добро

облепљен, без пукотина а врата на димњаку морају увек бити затворена.

-Око димњака на даљини од једног метра не држати запаљиве материје и ствари.

-Не улазити у таван са свећом и другим отвореним пламеном.

-Не држати на тавану лако запаљиве течности (бензин, нафта, гас) и огрев.

-Нека таван не служи за сметлиште разних неупотребљивих ствари.

-Електрична инсталација на тавану треба да је исправна.

-Таван обезбедити приручним средствима за гашење пожара: песак, лопата, буре са водом и

кантом.

-Пожар димњака се не гаси водом - Оставити да чађ изгори, уз предузимање мера 

предострожности да се пожар не прошири на суседне објекте; Затворити отвор мокрим 

ћебетом, позвати димњачаре, сва вратанца на димњаку да буду затворена. По потреби 

позвати ватрогасце.
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Мере заштите од пожара у подруму:

- Уколико у подруму нема електричног осветљења, у исти се улази са затвореним 
осветљењем (батеријска лампа). Не палити шибицу, упаљач, и не пушити.

- У подруму не држати непотребне - нагомилане ствари (папир, крпе, сандуке, стари 
намештај итд.).

- Опасно је у подруму држати лако запаљиве течности (бензин, петролеј, нафта, фирнајз), 
боце са пропан-бутан гасом, те друге опасне материје. Лож уље се може држати само у 
количинама и на начин како је то регулисано постојећим прописима (у просторијама једног 
стана дозвољено држање две канте по 25 литара, а под посебним условима, у засебним 
просторијама једног домаћинства, највише до 200 литара).

- Угаљ се може држати у подруму, али само онда ако подрум има доста промаје, угаљ хоће 
сам од себе да се упали кад је наслаган у велике гомиле.

- Улаз у подрум, пролази и степениште треба да су увек слободни.

- Подрумске прозоре држати увек затворене или мрежом заштићене.

- Жеравицу и пепео не уносити у подрум.

- Врата на подруму увек затворена.



Пожарно степениште (ПС) и терасе:

-PP и приступ степеништу мора увек бити означен и чист,

-Станари морају знати: постоје ли ПС, где и како се до њих долази, да ли су употребљиви,

-Повремено треба изводити вежбе спасавања коришћењем пожарног степеништа,

-Већина станова поседује терасе. Многе од њих су оставе у којима се чува све и свашта,

-Најчешће спасавања се врше преко тераса, а често кроз терасе пролази пожарно 
степениште, чист простор,

Мере заштите од пожара у гаражи и при заваривању:

-Гаража не треба да служи за смештај разних отпадних материјала, посебно запаљивих.

-У гаражи се не држе никакве посуде са лако запаљивим течностима, пуне или празне ако 
су отворене, опасно је старо уље из мотора сипати у канализационе цеви,

-При раду на мотору и резервоару, не употребљавати отворени пламен (шибица, упаљач) и 
не пушити а посебно је опасно обављати радове заваривања, резања и лемљења (посебно 
резервоару за гориво),

- Ако станари имају зајдничку гаражу: Возила паркирати само на за то одређеним местима, 
не на пролазима, пожарним и евакуационим путевима, резервним излазима, на 
саобраћајницама и прилазима предвиђеним за...
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Мере заштите од пожара у дворишту зграде:

- Прописно изношење пепела (контејнер са незапаљивим материјалом....

- Разне отпатке, коров не палити у близини зграде и контрола ватре,

- Пазите на децу када се играју око зграде (игре шибицом, упаљачем и др.),

- Складишта запаљивих материјала (удаљена 6-7 метара од стамбених, и других објеката, и најмање 
3 метра од граничне линије суседа).

Пројектовање, изградња и надзор објеката са аспекта заштите од пожара:

• Сектор за ванредне ситуације МУП-а даје сагласност за пројектну документацију у погледу
примењених мера заштите од пожара, и то за изградњу, адаптацију и реконструкцију (давање
сагласности на пројекте објеката угрожених пожаром и пројекте изведеног стања), у складу са
законом којим се уређују простор и изградња многих пожарно ризичних објеката (нпр. пословни
објекти, објекти јавне намене,

• Сектор за ВС даје сагласност и на пројектну документацију у погледу мера заштите од пожара за
посебне објекте (нпр. високе бране и акумулације,

• Објекат је подобан за употребу ако је: изграђен у складу са пројектном документацијом и Главним
пројектом заштите од пожара на коју је дата сагласност МУП-а.,

• врши се технички пријем објеката са аспекта заштите од пожара и издаје се одговарајуће решење,

• Надзор над извршавањем Закона о заштити од пожара и прописа донесених на основу њега
врши Сектор за ванредне ситуације МУП-а. (инспектори-чек листе),

• вршење увиђаја.
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Примери плаката који се могу користити у кампањама едукације станара за заштиту 

од пожара у згради
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Ручни апарати, хидранти и приручна средства за 
гашење пожара



Употреба ручних апарата на S- суви прах (типа S-1 - S-9 )

42

Универзално средство за гашење пожара

• У случају појаве пожара, потребно је
обавити следеће:

• Донети ватрогасни апарат до места пожара и 
спустити га што ближе (водећи рачуна о 
околној високој температури, правцу 
пламена и евентуалним механичким 
честицама које прскају из жаришта). У једну 
руку се узима црево, за пластичну млазницу, 
и усмерава се према пожару, а затим:

А) код класичних двостепених апарата

• другом руком се притиска и отпушта ручица 
за активирање; после 3–5 секунди ручица се 
поново притиска и средство почиње да 
излази;

Б) код једностепених аутоматских апарата

• другом руком се притиска ручица за 

активирање и средство одмах почиње да 
излази из боце.

Покретима лево-десно прах се набацује на

пламен до коначног гашења.
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Употреба ручних апарата CO2 (5 kg) и CO2 (10 kg)

CO2 универзално средство за гашење

У случају појаве пожара, потребно је
обавити следеће 

• Ватрогасни апарат се донети/довести 
до места пожара, што ближе (водећи 
рачуна о околној високој температури, 
правцу пламена и евентуалним 
механичким честицама које прскају). 

• Одвојити црево узимањем искључиво
за ребрасти део пластичне (ПВЦ) 
млазнице.

• Активирати апарат, одвртањем точкића 
вентила или обарањем полуге вентила 
на апарату.

• Покретима лево-десно набацивати гас 
на пламен до коначног гашења.



Хидрантска мрежа

-Унутрашњи хидранти -у холовима стам. Сграда, морају бити 

исправни (да имају притисак од мин 2,5 бара, црево са млазницом 

прикључено на мрежу, затворена и пломбирана врата).

Употреба:један станар повезује спојку са једног краја ватрогасног 

црева на млазницу и одлази према месту пожара, исправљајући 

ватрогасно црево, а други станар повезује другу спојку на коси 

вентил у хидрантском орману и чека команду за пуштање воде. 

Станар са млазницом долази до места пожара, што ближе, али не 

преблизу, када је спреман, заузима стабилан став тела и гласно 

узвикује „пусти“. Станар поред хидрантног ормана полако одвија 

точкић вентила и пушта воду. 

Спољни хидранти (подземни и надземни) -не паркитати 

аутомобиле и не постављати препреке на и у близини хидраната);

Брентача- апарат донети на место пожара; размотати црево; ставити

ногу у одговарајући отвор; једном руком узети млазницу и усмерити

је у правцу пожара, а другом пумпати повлачењем ручице горе доле.

Ако пожар гасе два лица, један усмери млазницу у правцу пожара, а
44

други пумпа воду.



• Приручна средства- У приручна средства за гашење пожара спадају: вода, 
песак, земља, лопата, метле, мокра ћебад, обичне кофе за воду, молерске и 
виноградарске пумпе, црева за заливање башти.

• ВОДОМ СЕ НЕ СМЕЈУ ГАСИТИ ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈИ И ЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
ПОД НАПОНОМ, јер је вода проводник струје,

• НЕМА ЕФЕКТА ВОДОМ ГАСИТИ БЕНЗИН,  УЉА  И МАСТИ. 
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Контрола приступа згради (видео надзор и интерфони) 
Закон о приватном обезбеђењу (Сл. гласник РС бр. 104/13) 
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Организација Цивилне заштите у згради
Општина својим документима одређује обавезу стамбеним заједницама по питању
организовања цивилне заштите (повереници цивилне заштите, јединице цивине
заштите опште намене, мере цивилне заштите-замрачивање, узбуњивање, евакуација,
спашавање из рушевина, прва помоћ, заштита од РХБ опасности и др.).

Стамбене заједнице у зависности од броја станара морају обезбедити средства и опрему
за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
(маске, средства прве медицинске помоћи, носила, комплет алата, посуде са песком и др.)
(регуисано Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну
заштиту од елементарних непогода и других несрећа ( "Сл.. Гл. РС ", бр. 3/ 2011, 37/2015);

Средства колективне и индивидуалне заштите

• Ради заштите становништва и материјалних добара и смањења последица ВС приступа се 
склањању становништва и материјалних добара. Заштита путем склањања може бити 
индивидуална и колективна.
Средства колективне заштите – склоништа

• Колективна заштита се остварује путем склањања становника у посебне заштитне објекте
– склоништа (Правилник о техничким нормативима за изградњу склоништа ( Технички
прописи и нормативи за за склоништа (СЛ. Војни лист, бр. 13/8). 47



Поступак у случају пожара подразумева следеће: 

• без обзира на величину пожара, прво укључује пожарни аларм и позива хитну службу-
ватрогасце/спасиоце, 

• ако се невиди пламен али осећа или види дим или се активира аутоматски систем за 
дојаву пожара прво се позивају ватрогасци-спасиоци,

• пошто активира аларм, брзо одлучује да ли ће почети гасити пожар сам, или сачекати 
помоћ (не сме се дозволити да га ватра опколи и да је апарат за гашење пожара користан 
само у случају малих пожара),

• ако је  ходник задимљен неизлазити из стана, затворити прозоре, одмакнути запаљиве 
ствари од истих, задиктовати врата и отворе за вентилацију у купатилу, децу сместити у 
каду, јавити ватрогасцима локацију,

• ако је до пожара дошло због електричне струје, искључује извор струје,

• затвара што је могуће више врата и отвора,

• пошто обавести ватрогасце–спасиоце, обавештава и станаре, у зависности од правила 
стамбене заједнице,

• особа која је активирала аларм обично мора да упути ватрогасце када стигну, а ако то није 
могуће, неко ко познаје објекат треба да их сачека и упути;

• собавести ватрогасце о посебним проблемима (нпр. присуство опасних материја, људи 
који су још у згради, људи са посебним потребама, закључана врата,).
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ШТА УРАДИТИ АКО 

ВАС ЈЕ ПОЖАР 

ЗАРОБИО?!

1

Окпите се у соби 

унапред 

одређеној за 

овакву ситуацију

4

Ако сте у 

непосредној 

опасности и ватра 

почиње да улази у 

собу, размислите о 

спуштању кроз 

прозор. Користите 

јастуке и сл. Да 

ублажите пад

Никад не скачите!

2

Затворите 

врата и 

блокирајте их 

пешкирима, 

ћебадима и 

сл..

3

Позовоте 

ватрогасце или 

привуците 

нечију пажњу!



Садржај почетне информације јавним службама у случају настанка
пожара и другог ванредног догађаја 

-Назив објекта и њихова локација (улица и број и близина карактеристичног објекта) 
-Шта гори и површина која је обухваћена пожаром (нпр: јестиво уље и сл.)
-Да ли постоји опасност за лица у објекту
-Да ли постоји опасност за суседне објекте
-Да ли постоји опасност од тровања и експлозије
-Кључним елементима могућег развијања ситуације; 
-Најбољим правцима за приступ возила хитних служби. 
-Име и презиме лица које шаље обавештење и број позивног

телефона
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• Осим обуке, становници у оквиру припремљености за ВС предузимају и следеће мере: 

• планирање (план акције у случају опасности – породични и на нивоу стамбене зграде), 

• вежбање (нпр., како искључити довод електричне енергије, воде или гаса),

• обезбеђење и организација (нпр., апарат за гашење пожара, незапаљиву фолију за прекривање 
и гашење пожара, јављаче пожара, маске за лице,

• спремање потребне опреме и залиха-вреће са песком, прибор прве помоћи, батеријска лампа 
батерије, конзервирана храна и флаширана вода),

• обезбеђење материјалних вредности (нпр., подићи важну имовину изнад воде, безбедно 
усладиштити опасне материје, осигурање имовине) и 

• обезбеђење куће или стана (подизање нивоа пода, обезбеђење врата, прозора и кров од 
поплава и ветра).



На сајту Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС може се преузети Породични 
приручник са детаљњим упутствима за понашање у ванредним ситуација
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Мере безедности на путевима и прилазима око 
стамбених зграда:

• забрана градње или постављања објекта и друге запреке на
путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима
објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила.

• у објектима високоградње обезбедити услове за сигурну
евакуацију људи,

• забрана градње или постављања објекта или запреке на
путевима и пролазима предвиђеним за пролаз ватрогасних
возила или евакуацију људи и имовине,

• забрана паркирања возила на противпожарном путу,
приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених
зграда, односно пролазима у блоковима насеља, на
саобраћајницима ван уличних паркиралишта које повезују
паркинг просторе и стамбене зграде са другим
саобраћајницама,
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Опис редовних и периодичних вршења контрола исправности
противпожарних и других уређаја и инсталација и уређаја за узбуну у 

згради и законски основ за њихово вршење

• Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда
начину сачињавања програма одржавања („Службени гласник РС”, број 54/17) (ДРУГАЧИЈЕ 
ДЕФИНИСАНИ РОКОВИ) о провери стања зграде и роковима (визуелним прегледом елемената зграде
или стручни прегледи и експертизе

ОПИС УСЛУГА ПРОПИСАНИ (најдужи допуштени) ПЕРИОДИ ИЗВРШЕЊА 

Провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара

(сервисирање свих врста ручних и превозних ватрогасних

апарата за почетно гашење пожара).

Сваких 6 месеци

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15)

Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској

мрежи (унутрашњој и спољњој) са контролом опреме

.

Сваких 6 месеци

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) и чл. 38 Правилника о техничким

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91)

Испитивање непропусности ватрогасних црева на водени

притисак од 7 бара са талкирањем

Најмање једном годишње

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) и чл. 40 Правилника о техничким

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91)

Постављање одговарајуће хидрантске опреме и опремање свих

хидрантских ормана неопходном опремом

Одмах по констатацији недостатка

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) чл.28 ст.1 Правилника о техничким

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91)

Испитивање челичних боца  ватрогасних апарата са

компримованим гасовима на хладан водени притисак

- ХВП (CO2, Халон, Инерген и сл.)

Сваких 5 година

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15 ) и Чл. 2 Правилника о техничким

нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове (Сл.лист

СФРЈ бр, 25/80,21/94 и 56/95), СРПС З.Ц2.022, ЈУС ИСО 6401

Испитивање посуда "S" апарата за гашење почетних пожара

прахом на хладан водени притисак – ХВП

Сваке 2 године

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15), СРПС З.Ц2.022 и препоруке

произвођача апарата и опреме

Редова провера исправности, сервисирање и одржавање стабилног

система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање

Најдуже на 2 месеца (редовни сервисни преглед) Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС
бр.111/09 и 20/15) и чл.71. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара
(Сл.лист СРЈ бр, 87/93)
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Редовна провера исправности, сервисирање и одржавање стабилног

система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање

На 2 месеца (редовни сервисни преглед)
Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и
20/2015) и чл.71. Правилника о техничким нормативима за стабилне
инсталације за дојаву пожара (Сл.лист СРЈ бр, 87/93)

Детаљан преглед исправности, сервисирање и мерење отпора изолације и

уземљења стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

Најмање једном у 5 година (генерални сервис система) Члан 43. Закона о

заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15 ) и чл.75. Правилника о

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл.лист

СРЈ бр, 87/93

Отклањање свих кварова и недостатака на инсталацији стабилног система за

аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање

Одмах по настанку квара

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 ии 20/15 ) и

чл.74 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за

дојаву пожара (Сл.лист СРЈ бр, 87/93)

Израда и постављање Плана узбуњивања (алармирања) са свим разрађеним

детаљима узбуњивања за време и ван радног времена поред ППЦ

Одмах по постављању система

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) и

чл.6, 7 и 18. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације

за дојаву пожара (Сл.лист СРЈ бр, 87/93)

Периодични преглед исправности, сервисирање и одржавање стабилног

система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање

Најмање једном годишње (периодични сервисни преглед) Члан 43. Закона о

заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09) и чл.72. и чл.73. Правилника о

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл.лист

СРЈ бр, 87/93)

Сервисирање-провера исправности и вођење евиденције противпаничне

расвете и АКУ батерија

Сваких 6 месеци

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015) и

чл.109, 111 и чл.120. Правилника о техничким нормативима за електричне

инсталације ниског напона (“Сл. лист СФРЈ” бр. 53 и 54/88 и “Сл. лист

СРЈ” бр. 28/95)

Провера исправности, и сервисирање стабилних система за гашење пожара

(шпринклер инсталације, са распршеном водом и тешком пеном, CO2 

инсталације, инсталације са FM 200, халоном, инергеном, новац, халотроном

и инсталације са прахом

Сваких 6 месеци

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09и 20/15)

и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за гашење

пожара угљен- диоксидом (Сл.лист СФРЈ бр, 44/83, и 31/89 и Упуства за

одржавање стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара

Електроинсталација – мерење отпора уземљења (испитивање статичког 

електрицитета)

Члан 40. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015 ) и

чл. 189 и 191 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације 

ниског напона (Сл. Лист СФРЈ. бр. 53 i 54/88) и чл.13. Закона о запаљивим и  



Испитивање функционалне исправности вентилационих клапни

отпорних на пожар уз вођење евиденције

Свака 2 месеца

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09) и чл. 25

Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање

врата иии клапни отпорних према пожару (Сл.лист СФРЈ

Испитивање стабилних инсталација за детекцију запаљивих гасова и пара Сваких 6 месеци
Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015)

Испитивање уређаја за аутоматско затварање врата отпорних на пожар Свака 2 месеца

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) и чл.

25 Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање

врата иии клапни отпорних према пожару (Сл.лист СФРЈ бр, 35/80)

Постављање једнополних шема електро-веза у електро-разводним

орманима

Члан 40. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15) и чл.13. 

Правилника о  техничким нормативима за електро инсталације ниског напона

(“Сл. лист СФРЈ” бр. 53 и 54/88 и Сл.лист СРЈ 28/95)

Громобранска инсталација – контрола и мерење отпора уземљења На 2, 4 и 6 година/у зависности од нивоа заштите

Члан 40. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015),

члан 14 i 15 Правилника о техничким нормативима за за електричне 

инсталације ниског напона (Сл. Лист СФРЈ. бр. 53 i 54/88)

Редовно одржавање и евиденција државања уређаја и инсталација

у експлозивно угроженим срединама

Сваке године

Члан 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15)и одредбе 

СРПС IEC 79-17 (“Сл.  гласник РС” бр.7/95) тач. 2.3.3. и 2.6.1.4. и тач. 2.6.12.

Функционална проба дизел агрегата Сваких 15-30дана
Члан 40. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015 )
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Техничка контрола склоништа и израда Упутства за коришћење и 

одржавање опреме, вентилације и електроинсталација склоништа
Члан 231 до 235 Правилника о техничким нормативима за склониште
(Сл. Лист СФРЈ бр. 55/83)

Редовни прегледи и испитивања гасне

ложишне инсталације

Сваких 6 месеци

Члан 40. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/15), а

сходно табели 4 из члана 73 Правилника о техничким нормативима за

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. Лист

СФРЈ 10/90 и 52/90)

Редовно чишћење хауба и вентилатора за одвођење масних пара изнад термо 

блокова са вођењем евиденције

Минимум свака 3 месеца

Члан 40. Став 3. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и 

20/15 ) и чл. 50 Правилника о техничким нормативима за системе за

вентилацију или климатизацију (Сл. Лист СФРЈ 38/89)

Израда Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара, истакнуте 

на видљивом месту 

Члан 27а. и 28. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и

20/2015)

Обележавање пожарних путева за пролаз ватрогасних возила у случају

пожара (таблама и тракама жуте боје)

Члан  40. Став 1.  Закона о  заштити од  пожара (Сл.Гласник РС

бр.111/09 и 20/15)

Израда Правила о заштити од пожара Члан 28. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09

и 20/15)

Организовање и учествовање у вежби евакуације и вежби употребе средстава 

за гашење пожара у објекту (обавеза важи само за високе објекте/последња 

етажа на којој бораве људи се налази на 30м)

Сваких 6 месеци

Члан 27а и 28. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 и

20/2015) и чл. 80 Правилника о техничким нормативима за заштиту високих 

објеката од пожара (Сл. Гласник бр. 80/2015)
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Редовни контролни прегледи и чишћење димњака и ложишних уређаја Једном годишње

К О Н Т Р О Л Н Е Л И С Т Е
по Закону о инспекцијском надзору (Сл. гл. РС, бр. 36/15.)

a) за средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других 
несрећа (КЛ-ЛУКЗ/2);б) склоништа основне заштите  (КЛ- СОЗ); ц) Кућни ред у стамбеним зградама 
(редовно вршење контроле исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради)..



КРИМИНАЛИСТИЧКОКРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈАПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВАОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА

Проф. Проф. ддр Бобан Милојковићр Бобан Милојковић
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ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ У ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ У 
ГЕОПРОСТОРУ СРБИЈЕГЕОПРОСТОРУ СРБИЈЕ

--узроци и последицеузроци и последице--

Проф. Проф. др Бобан Милојковић, КПАдр Бобан Милојковић, КПА

АдаптираноАдаптирано: проф. др Славољуб : проф. др Славољуб Драгићевић,Драгићевић,

Географски Географски факултет, факултет, Београд, 2016.Београд, 2016.



►►Човек вековима врши Човек вековима врши веома озбиљну промену веома озбиљну промену 
(деградацију) природних услова и процеса на (деградацију) природних услова и процеса на 
Земљи. Својим "себичним" деловањем у циљу Земљи. Својим "себичним" деловањем у циљу 
задовољавања животних потреба и обезбеђивања задовољавања животних потреба и обезбеђивања 
сигурнијег и лагоднијег живота путем сигурнијег и лагоднијег живота путем 
технолошких иновација, човек је прилагођавао технолошких иновација, човек је прилагођавао 
природне услове себи (онолико колико је то на природне услове себи (онолико колико је то на 
одређеном степену развоја људског друштва одређеном степену развоја људског друштва 
било могуће), чиме је мењао интензитет било могуће), чиме је мењао интензитет 
природних процеса. природних процеса. 

►►Као Као одговор природе одговор природе на промену природних на промену природних 
услова и процеса, јављају се услова и процеса, јављају се природне непогодеприродне непогоде. . 



►►Природне непогоде су појавПриродне непогоде су појавее нарушавања нарушавања 
стабилности природних система   стабилности природних система   деловањем деловањем 
природних процеса, у последње време знатно природних процеса, у последње време знатно 
модификованих антропогеним утицајеммодификованих антропогеним утицајем. . 

►►""Катастрофа је елементарна непогода или друга Катастрофа је елементарна непогода или друга 
несрећа и несрећа и догађајдогађај којикоји величиномвеличином, , интензитетоминтензитетом и и 
неочекиваношћунеочекиваношћу угрожаваугрожава здравље и здравље и животеживоте већегвећег
бројаброја људиљуди, , материјалнаматеријална добрадобра и и животнуживотну срединусредину, а , а 
чијичији настанакнастанак нијеније могућемогуће спречитиспречити или или отклонитиотклонити
редовнимредовним деловањемделовањем надлежнихнадлежних службислужби, , органаоргана
државнедржавне управеуправе и и јединицајединица локалнелокалне самоуправесамоуправе, , каокао
и несрећа и несрећа насталанастала ратнимратним разарањемразарањем или или 
тероризмомтероризмом" (" (ЗаконЗакон о о ванреднимванредним ситуацијамаситуацијама, „, „СлСл. . 
гласникгласник РСРС“, “, брбр. 111/09, 92/11 и 93/12).. 111/09, 92/11 и 93/12).



►►Број Број и и учесталост природних учесталост природних непогода прогресивно непогода прогресивно 
расте са технолошким напретком човечанства, расте са технолошким напретком човечанства, 
односно са степеном деградације животне средине. односно са степеном деградације животне средине. 
Последњих Последњих деценија није евидентан само тренд деценија није евидентан само тренд 
повећања броја природних непогода, него је повећања броја природних непогода, него је 
присутно и повећање њихове деструктивностиприсутно и повећање њихове деструктивности..

►►У У периодупериоду одод 1900. 1900. додо 2013. 2013. годинегодине догодиледогодиле сусу сесе
25.552 25.552 природнеприродне непогоденепогоде. . ОдОд тогатога, , највишенајвише је је билобило
хидросферскиххидросферских, , затимзатим атмосферскихатмосферских, , литосферскихлитосферских, , 
и и биосферскихбиосферских катастрофакатастрофа. У . У њимањима је је укупноукупно
настрадалонастрадало 65 65 милионамилиона људиљуди, , повређеноповређено 15 15 
милионамилиона, а , а безбез домадома је је осталоостало 337 337 милионамилиона
становникастановника нашенаше планетепланете..



Процентуално посматрано, највише природних
катастрофа (40%) догодило се у периоду од 2001. до 2013. 
год., а најмање (1.98%) у периоду од 1921. до 1940. године.







Синтетичка тематска Синтетичка тематска 
карта угрожености карта угрожености 
геопростора Србије геопростора Србије 
земљотресима, ерозијом, земљотресима, ерозијом, 
клизиштима, поплавама, клизиштима, поплавама, 
сушом и шумским сушом и шумским 
пожарима. пожарима. 



►►На територији Србије, поплаве и клизишта На територији Србије, поплаве и клизишта 
представљају најчешће природне непогоде. представљају најчешће природне непогоде. 
Поплава се дефинише као Поплава се дефинише као појавпојаваа изливања изливања 
великих вода из речног коритавеликих вода из речног корита, а в, а велика вода елика вода 
је највиши достигнути ниво воде у реци токје највиши достигнути ниво воде у реци токомом
једног поводња.једног поводња.

►►Потенцијално плавне територије у Србији Потенцијално плавне територије у Србији 
захватају површину од 1,6 милиона хектара и захватају површину од 1,6 милиона хектара и 
на њима се налази око 500 већих насеља и 515 на њима се налази око 500 већих насеља и 515 
индустријских објеката. Осим тога, поплавама индустријских објеката. Осим тога, поплавама 
је угрожено 680 је угрожено 680 kmkm железничких пруга и око железничких пруга и око 
4.000 4.000 kmkm путева, а проблем изливања великих путева, а проблем изливања великих 
вода јавља се практично на свим рекама, како вода јавља се практично на свим рекама, како 
великим, тако и малим великим, тако и малим 



У националној теорији и 
пракси, поплавом се сматра 
стихијско плављење терена 
услед изливања спољних 
вода из природних и 
вештачких водотока, као 
последица високих 
водостаја, пробијањем или 
рушењем насипа, брана и 
других заштитних објеката, 
као и услед плављења терена 
унутрашњим водама у 
условима ненормалне 
хидролошке ситуације и 
услед издизања подземних 
вода и великих падавина.



Геопросторни размештај бујичних поплава у Србији у периоду
1915.-2013. 



Површине угрожене поплавама на територији 
општине Обреновац.



►► УУ периодупериоду одод 14. 14. додо 18. 18. мајамаја 2014. 2014. годинегодине циклон је циклон је условиоусловио
ееккстремнустремну количинуколичину падавинападавина, , у у већинивећини местаместа и и вишевише одод 200 l/m200 l/m22, , 
локалнолокално и и прекопреко 300 l/m300 l/m22.. ПадавинеПадавине условљенеусловљене овимовим циклономциклоном, а , а 
којекоје сусу забележенезабележене заза 48 48 часовачасова, у , у некимнеким местимаместима сусу превазишлепревазишле
вредностивредности којекоје сесе токомтоком нормалнихнормалних периодапериода излучеизлуче заза тритри месецамесеца. . 
НаНа мернојмерној станицистаници у у ВаљевуВаљеву, 180 mm , 180 mm кишекише је је забележенозабележено токомтоком
48 48 часовачасова, , штошто одговараодговара нормалнојнормалној вредностивредности падавинападавина токомтоком 3 3 
месецамесеца. . ОвакваОваква екстремнаекстремна климатскаклиматска дешавањадешавања, , узроковалаузроковала сусу
појавупојаву катастрофалнихкатастрофалних поплавапоплава, , првопрво нана малиммалим водотоцимаводотоцима
((потоципотоци и и речицеречице), а ), а затимзатим нана средњимсредњим ((КолубараКолубара), ), штошто је је нана крајукрају
условилоусловило порастпораст водостајаводостаја нана већимвећим рекамарекама, а , а највишенајвише нана СавиСави..



►► ПоплавеПоплаве којекоје сусу 2014. 2014. годинегодине задесилезадесиле територијутериторију
СрбијеСрбије изазвалеизазвале сусу катастрофалнекатастрофалне последицепоследице: 51 : 51 особаособа
је је изгубилаизгубила животживот, , одод којихкојих сесе 23 23 удавилоудавило; 32.000 ; 32.000 људиљуди
је је евакуисаноевакуисано изиз својихсвојих домовадомова, , припри чемучему је је највишенајвише
билобило изиз ОбреновцаОбреновца, , њихњих 25.000; 5.000 25.000; 5.000 људиљуди је је 
привременопривремено смештеносмештено у у камповимакамповима којекоје сусу оформилиоформили
ВладаВлада и и ЦрвениЦрвени крсткрст СрбијеСрбије; ; шестшест милионамилиона људиљуди је је 
директнодиректно или или индиректноиндиректно погођенопогођено у у читавојчитавој земљиземљи; ; 
укупнаукупна вредноствредност штете штете износиизноси 1,5 1,5 милијардимилијарди евраевра; ; 
поплављенопоплављено је 80.000 је 80.000 хектарахектара пољопривреднихпољопривредних
површинаповршина; ; оштећенооштећено је је укупноукупно 945 km 945 km путевапутева, , 
уништеноуништено и и оштећенооштећено је 307 мостова;110.000 је 307 мостова;110.000 потрошачапотрошача
у 28 у 28 општинаопштина билобило је је погођенопогођено прекидимапрекидима у у снабдевањуснабдевању
електричномелектричном енергијоменергијом..





С обзиром на то да време и поплаве не познају границе 
потребна је сарадња суседних земаља на размени 
метеоролошких и хидролошких информација како би се такви 
догађаји могли што прецизније предвидети и тако ублажити 
могуће негативне последице.

Треба такође нагласити да се према климатском сценарију о 
глобалном отопљењу (IPCC) могу очекивати све чешћи 
временски и климатски екстреми укључујући учесталије 
екстремне падавине, поплаве, суше, олујни ветар, топлотне 
таласе и друге екстреме. Стога, адаптацију на очекиване 
климатске промене треба узети као важну одредницу у 
доношењу планова развоја друштва.



►►КлизиштаКлизишта представљају кретање површинског представљају кретање површинског 
растреситог слоја и настају као резултат растреситог слоја и настају као резултат 
узајамног деловања одређених узајамног деловања одређених природних услова природних услова 
и процеса, али и антропогеног деловања.и процеса, али и антропогеног деловања.







Фактори настанка клизиштаФактори настанка клизишта

►►Природни услови (физичкоПриродни услови (физичко--географски географски 
фактори): геолошки састав, рељеф, клима, фактори): геолошки састав, рељеф, клима, 
биљни свет.биљни свет.

►►Антропогени факторАнтропогени фактор делује директно и делује директно и 
индиректноиндиректно



Општина Лучани (село Губеревци), 25.03.2006.Општина Лучани (село Губеревци), 25.03.2006.
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