
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 44а. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09 и 

20/15) Министар унутрашњих послова  доноси  

 

Правилник о техничким нормативима  безбедности од пожара  стамбених, пословних и 

јавних објеката 

 

1. Опште одредбе 

Члан 1. 

Одредбе  овох правилника примењују се на стамбене, пословне и јавне објекте. 

Изузетно од става 1 правилник се не примењује на објекте  које припадају категорији високих 

објеката према посебном правилнику, као и на објекте чије се етаже с подовима за  боравак  људи 

налазе на дубини  већој  од 16 м испод нивоа околног терена (дубоке подземне гараже, железничка 

стајалишта и сл.). 

 

Члан 2. 

Одредбе овог правилника примењују се ради: 

1. утврђивање растојања између објеката које је потребно да би се спречило ширење пожара са 

једног објекта  на други; 

2. дефинисање прилаза, окретница и платоа за ватрогасна возила за објети повећаног ризика од 

пожара;  

3. дефинисања прилаза за ватрогасна возила у унутрашње двориште зграда које формирају 

затворени блок; 

4. одређивање степена отпорности на пожар објекта или пожарног сегмента;  

5. одређивање отпорности на пожар грађевинских конструкција које нису дефинисане  

стандардима и на утврђивање изузетака у погледу отпорности на пожар; 

6. дефинисање општих захтева за поделом објеката на пожарне сегменте и пожарне секторе; 

7. одређивање основних архитектонско-грађевинских услова објекта за ефикасну евакуацију у 

случају пожара као и за  успешно гашење; 

8. одређивање максималног броја особа у објекту или делу објекта која чини технолошку целину 

(напр. пословни део у приземљу стамбеног објекта) узимајући   услове успешне евакуације.  

 

Члан 3. 

Мере безбедности од пожара  предвиђене овом правилником дефинисане су да би се 

постигло: 

1. смањење брзине ширења и преношења пожара, 

2. лакше спашавање људи и добара угрожених пожаром, 

3. лакша локализација и гашење пожара уз мање опасности за ватрогасце -спасиоце. 

Члан 4. 

За потребе особа са инвалидитетом (особе у колицима, слепе и слабовиде особе, глуве и особе 

оштећеног слуха, особе које користе помагала при кретању итд.) и особа смањене покретљивости 

поред одредби овог правилника примењују се и прописи којима је уређена ова област.  

 

Члан 5. 

Циљеви и захтеви из правилника у погледу безбедности објеката од пожара постижу се поред 

директне примене одредби правилника и применом српских стандарда који су дати у прилогу 1 

правилника и чине његов саставни део.  



     

 

Члан 6. 

 За  потребе овог правилника  примењују се следећи термини и дефиниције: 

1. Висина објекта, H m,  
       Висина објети је висинска разлика између коте коловоза уз објекат  или платоа намењеног за 

ватрогасно возило са којег врши бватрогасна интервенција у случају пожара у објекту и коте 

пода највише етаже на којој бораве људи. 

2. Боравак људи  

        Боравк људи је  се становање, рад, забава, рекреација или друго задржавање дуже од 3 сата 

недељно  (напр. сликарски и сл. атељеи, диско клубови, концертне, спортске и сл. сале/хале, 

продавнице у које улазе купци итд.)   

Напомена: 

         Горње просторије дуплекс станова, сликарски атељеи и сличне просторије које се мање 

користе сматрају се просторијама намењеним за боравак људи. 

          Станарске оставе, подстанице грејања, просторије за вентилационе и клима коморе, 

лифтовске кућице и сл. не сматрају се просторијама за боравак људи. 

 

3. Стамбени односно стамбено пословни објекат 

Стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који има више од 80% корисне 

површине намењене за становање и пратеће садржаје (просторије за гаражирање возила, 

станарске оставе, подстаницу грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл.) и у коме 

остатак чини пословни простор. 

 

4. Пословни, односно пословно стамбени објекат  

Пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који има више од 80% корисне 

површине намењене за пословање (продају, куповину, услуге и сл.) и у коме су остале 

просторије стамбене и/или јавне намене. 

 

5. Објекат јавне намене 

Објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за 

окупљање и боравак  људи (угоститељски објекти за смештај – изузев кампа, куће и стана за 

одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и 

сличних објеката, образовни, културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски, 

железнички, авио-терминали, путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије 

стамбене и/или пословне намене; 

6. Издвојени  објекат 

      Издвојени објекат је објекат  који је од суседног објекта  удаљен више од 4 m.  

      Миниmална удаљеност издвојених зграда се одређује преmа тачки 6. 

7.  Објекти у низу  

     Објекти у низу су објекти  чије растојање налближих зидова износи мање од 4 m.   

8.   Пожарни сегмент  

Пожарни сегмент је део објекта који конструкционо и функционално чини грађевинску целину 

(стамбена ламела, коmерцијални део тржног центра, технички блок јавног комmплексног 

објекта напр. за потребе државног органа и  сл.) који је и пожарно издвојен од осталих делова 

објекта зидом повећане отпорности на пожар (120 или 180 mин) без отвора за комуникацију 

људи и продор било каквих инсталација. Пожарни сегмент има најмање два пожарна сектора и 

за њега се као и за зграду која нема поделу у пожарне сегменте одређује степен отпорности на 

пожар. 



9. Пожарни сектор 

Пожарни сектор је основна просторна јединица објекта која се може саmостално третирати у 

погледу неких техничких и организационих mера безбеднсоти од пожара (процена ризика, 

пожарно и специфично пожарно оптерећење, зона дојаве пожара, зона аутоматског гашења 

пожара итд.), а одељена је од осталих делова објекта елемнтима грађевинске конструкције 

отпорним на пожар. 

10. Отпорност на пожар  

Отпорност на пожар је своство које се испитује  сходно стандарду и  задовољава захтеве тог 

стандарада. 

11. Карактеристике реакције материјала на пожар  

Карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси материјала развоју пожара услед 

сопствене разградње до које долази излагањем тог материјала стандардом дефинисаним 

испитним условима, које се огледају кроз класу запаљивости, емисију дима, откапавање и/или 

друга очекивана својства, која угрожавају евакуацију.   

12. Степен отпорности зграде на пожар 

Степен отпорности зграде на пожар (SOP) је оцена понашања зграде на дејство пожара и 

изражава се  оценама  од I до V, односно neznaтan (I),  mali (II), srednji (III), veći (IV) i veliki 

(V). 

13. Евакуација  

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

Анализе евакуације обухватају све особе које у згради бораве укључујући и госте који могу да  

се нађу у згради. 

За децу млађу од 3 године је нужно предвидети евакуацију уз помоћ спасилаца. 

За малу децу од 3  до 7 година и старије особе од 75 година у јавним зградма потребно  је 

 предвидети старатеље који ће их водити током евакуације.  

14. Сценарио настанка и развоја пожара  

Сценарио настанка и развоја пожара је процена процеса настанка пожара, његовог места 

настанка и ширења ватре и дима и угрожавања особа, имовине и саме зграде.    Сценарио 

настанка и развоја пожара се ради за најмање два различита места, односно различите етаже с 

обзирим да се знатно разликује развој пожара у нижим и вишим етажама вишеетажне зграде.За 

стамбене пословне и јавне објекте се по правилу усваја средњи а може бити и спорији развој 

пожара (ако је мало горивог материјала и нема лако запаљивих материјала) и бржи ако има 

више лакозапаљивих и класе горивости C, D, E и F према SRPS EN 13501-1.  

Напомена : о класама развоја пожара видети информативни прилог А.   

15. Макисмални капацитет зграде или дела зграде који чини пожарну целину  

Макисмални капацитет зграде или дела зграде који чини пожарну целину је процена броја 

особа која се дозвољава за боравак а коју чине инвеститори, власници или корисници пословне 

или јавне зграде  односно одређују номинални број лица који као гости долазе у зграду 

односно поједине пожарно издвојене просторије (дискотеку, ресторан, спортску или концертну 

дворану и сл.); заједно са запосленима и сервисерима који се једновремено могу безбедно 

евакуисати за коректно усвојен сценарио настанка и развоја пожара (eng. maximal ocupansy). 

Максимално капацитет одређује се прорачуном и проценама на основу капацитета поједниних 

технолошких целина, сценарија настанка и развоја пожара и кретање ватре и дима и услова 

ефикасне вентилације.   

16. Полазно место (PM)  

Полазно место (PM) је место на коме се може затећи особа у тренутку сазнања да је дошло до 



таквог развоја пожара да је потребна евакуација или је добило наређење да се евакуише.  

17. Број лица у згради  

Број лица у згради се одређује према номиналним капацитетима појединих просторија и 

услова да се оствари кретање без загушивања већег од 3 лица/m
2
 површине пода било где на 

коридорима за евакуацију. 

18. Коридор евакуације (KE)  

Коридор евакуације (КЕ) чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају 

просторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улази и 

сл.) и спречава продор пламена и дима из просторија за боравак.Коридор евакуације чине и 

седишта, гелендери, зидови и др. препереке које са обе стране ограничавају ширину трасе 

кретања намењеној за евакуацију и у просторији боравка (напр. пролаз између зида и редова 

седишта у позоришту).   

19. Први излаз (PI)  

Први излаз (PI) је излаз из просторије или групе просторија за боравак ка ходнику. То је 

обично излаз из стана, хотелског апартмана или сличне групе просторија, учионице, 

канцеларије, радионице и сл. Ако има више PI сличног типа пролаза они могу да буду  i 

алтернативни први излази (API) само ако су довољно размакнути да не буду једновремено 

задимљени (излази из биоскопа, позоришта, спортске хале и сл.).   

20. Директни пут прве етапе евакуације 

 Директни пут прве етапе евакуације је дуж од полазног места до првог излаза.  

21. Реални пут  

Реални пут прве етапе евакуације је онај пут којим може да се креће лице заобилазећи 

препреке на свом путу до првог излаза (гондоле са робом, комоде, столове, столице итд.)У 

мањим просторијама и просторијама средње величине атернативни први излази омогућавају 

алтернативни пут евакуације од полазног места. У тим случајевима алтернативни путеви су 

они чији правци директног пута затварају угао већи од 45 
о
.  

22. Етажни излаз (EI)  

Етажни излаз (EI) чине врата на излазу из ходника отпорна на пожар или која спречавају 

продор ватре и дима на улазу у степениште, тампон просторију ка степеништу или у излазни 

хол (за приземне зграде.) Лифтови се не користе за евакуацију у зградама ових висина сем у 

раније изграђеним болницама адаптираним тако да постоје посебно поуздани услови за 

спречавање продора ватре и дима у степенишно окно (вентилисана већа тампон просторија и 

сл. у пожарно издвојеном делу зграде)    

23. Тампон просторија (ТP)  

Тампон просторија (ТP) је пролазна просторија чија је намена да спречи продирање ватре дима 

ка степеништу и пружи извесну заштиту оних који беже из просторије где је пожар или 

ходника ка степеништу.Улазна и излазна врата  врата ове просторије су отпорна на пожара или 

су  отпорна на продор ватре  и дима а њена дужине није мања од 4 m.  

Степениште (S)  

Степениште (S) је део коридора  или пута за евакуацију и изводи се као унутрашње (са 

светларником на крову, обично за зграде до 4 спрата), обимно (са светларником на фасади) и  
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Слика 1.....    

Приликом израде степеништа морају   се предвиди и  претицање и мимоилажење а димензије 

степеништа морају бити  такве да  је степениште  у функцији евакуације и када дође до  

замора лица. Степеништа се изводе као права или завојна.   Ако се степениште изводи као 

завојно мора бити са пречником унутрашњег цилиндра не мањег од 2 m и то тако да на 

радијусу за 0.3 m увећаноm у односу на радијус унутрашњег цилиндра (од осе степеништа) 

дубина газишта буде најmање 30 cm.Степеништа се изводе као једнокрака, двокрака и ређе 

трокрака.Кад се степеништа изводе као двокрака или трокрака није дозвољено извођење 

ниједног степеника са троугаоним или трапезним газиштем. Степениште мора имати чврст 

рукохват (гелендер) погодне висине (за одрасне на 1.1 m) целоm својоm дужиноm.Једнокрака 

степеништа се изводе са одмориштем на средини; Уобичајена су двокрака степеништа. Број 

степеника зависи од спратне висине а она може бити од 2.83m до преко 4.5 m. Висина 

степеника се бира према угодности кретања људи (односно нешто мање за децу, старије људе)  

за   висину етаже N ⨯ (14 do 17.0) cm.   Напр. за пословне и јавне зграде је често N = 20 а 

висина 16.5 па је  Vs = 330 cm Дубина газишта је 29 до 33 cm, а обично 30,5 cm (односно врло 

блиско 1 fт /sтopi/ =12˝ ) а значајнија је за спуштање него пењање.  Степеници којима се људи 

крећу навише не треба да имају ˝нос˝.  

24. Степенишни излаз (SТI)  

Степенишни излаз (SТI) је излаз ( врата за злаз ) из надземног дела степеништа у приземљу 

који води у ходник или улазни хол.  

25. Степенишни излаз из подрума (SIP)  

Степенишни излаз из подрума (SIP)  је излаз (врата за излаз) из подземног степеништа ка 

приземљу 

26. Ходничка врата (HV)  

Ходничка врата (HV) су врата на дужим ходницима на границама пожарних сектора или 

димних зона. 

27. Ветробранска врата (VV)  

Ветробранска врата (VV) су врата на улазу из приземља у ветробран или сличну просторију. 

28. Крајњи излаз (KI)  

Крајњи излаз (KI) је излаз из зграде намењен за евакуацију (обично главни, или ако их има 

више, алтернативни излаз из зграде). 

29. Примарни коридор за евакуацију (PK)  

Примарни коридор за евакуацију (PK) јесте коридор који се користи за нормално кретање 

људи у згради.  

30. Алтернативни коридор за евакуацију (АК)  

Алтернативни коридор за евакуацију (АК) јесте коридор евакуације који има исте или врло 

сличне услове за евакуацију као примарни. 

31. Ефективна ширина коридора (Wе)  

Ефективна ширина коридора (Wе) је ширина трасе кретања умањена за ширине које су су 



створене препрекама монтираним или поставјеним уз зид или врата (рекламни ормари, 

хидранти, кваке отворених врата о које може да се одећом закачи, гелендерима, клупама и 

седиштима) односно потребна растојања да се човек не би оргребао (заостале куке чивилука, 

апарата за гашење и сл.) 

32. Резервни коридор за евакуацију (RK)  

Резервни коридор за евакуацију (RK) јесте кратак коридор који користи највише 2 лица из 

техничких просторија (котларница, сала за климатизацију и сл.). 

33. Безбедно место (BM)  

Безбедно место (BM) је место ван зграде на којем се не могу очекивати штетни ефекти пожара-

пламен, дим, пад оштећених делова објекта и сл. место за зграде ових врста је место удаљено 

најмање H/2 m од излаза из зграде, на улици или довољно пространом дворишту (притвори, 

затвори, неке болнице итд.)  

34. Место окупљања  (МО)  

Место окупљања  (МО) је безбедно место које се дефинише у плану евакуације као место 

провере о могућим заосталим у згради.   

35. Брзина евакуације, ve,  

Брзина евакуације, ve, је пројектна вредност брзине кретања човека кроз коридор евакуације.  

36. Време евакуације, те,  

Време евакуације, те, је време припреме за евакуацију и време кретања од полазног места до 

безбедног места. Времену евакуације претходи време од настанка пожара до детекције и од 

детекције до алармирања.  

37. Време припреме за евакуацију, тpе,  

Време припреме за евакуацију, тpe, је пројектно време у којем се људи припремају за еваку-

ацију, тј. процењују потребу за евакуацијом, саветују се, траже шта ће понети итд. 

38. Пут евакуације  

Пут евакуације је пројектна путања коју прелази особа у току евакуације.  

 
2.  Класификација објеката 

Члан 7. 

Врста објеката  према намени, издвојености и висини одрешена је на следећи начин: 

Стамбени објекти: 

1. Издвојени стамбени објети и објети у низу висине до 10 м  (IS 1 и NS 1) 

2. Издвојени стамбени објети и објети у низу висине од 10 м до 16 м (IS 2 и NS 2) 

3. Издвојени стамбени објети и објети у низу висине од 16 м до 23 м (IS 3 и NS 3) 

4. Издвојени стамбени објети и објети у низу висине од 23 м до 30 м (IS 4 и NS 4) 

Пословни објекти: 

1. Издвојени пословни објекти и објети у низу висине до 9 м (IP 1 и NP 1) 

2. Издвојени пословне објети и објети у низу висине од 9 м do 15.5 м (IP 2 и NP 2) 

3. Издвојени пословне објети и објети у низу висине од 15.5 м do 23 м (IP 3 и NP 3). 

4. Издвојени пословне објети и објети у низу висине од 23 м do 30 м (IP 4 и NP 4). 

Јавни објети: 

1. Издвојени јавни објети и јавни објети у низу висине до 8 м (IJ 1 и NJ 1) 

2. Издвојени јавни објети и јавни објети у низу висине од 8 м do 15 м (IJ 2 и NJ 2) 



3. Издвојени јавни објети и јавни објети у низу висине од 15 м do 23 м (IJ 3 и NJ 3) 

4. Издвојени јавни објети и јавни објети у низу висине од 23 м do 30 м (IJ 4 и NJ 4) 

   

Члан 8. 

Када у објекту изнад највише етаже на којој бораве људи постоје етаже на којима не бораве 

људи, ови објекти морају бити изведене тако да су те етаже (напр. за клима инсталације, 

лифтовска кућица итд.) и  кровови лако приступачни за гашење пожара.    

 

Члан 9. 

Одређивање броја особа у просторијама за боравак врши се на следећи начин : 

Максималан број особа у просторијама за боравак  одређује се на основу површине пода те 

просторије (укупна површина ппда скраћено upp или слободна површина пода скраћено-spp)  или 

наменског дела просторије и податка о просечно потребној површини пода (PPP) за једну особу (os) 

[м
2
/os] који су приказани у Табели 1. поштујући  услов, да тако добијен број ососба приликом 

прорачуна евакуације  не прeкорачи на коридору путу евакуације густину  већу броја особа  од оне 

која даје максимални проток.  

Табела 1   
Врста  просторије за бораавк/посету PPP/os 

[м
2
/os] 

Врста  просторије за боравак/посету PPP/os 

[м
2
/os] 

    

Канцеларија администр.  (upp) 5.0 Кухиња .  (upp) 7.0 

Аркада или  ходник за забаву .  (upp) 1.0 Кладионица (јавни део просторије) (spp) 1.8 

Архива/читаоница библиотеке .  (upp) 5.0 Лоби, тампон прост; продавница (spp) 2.0 

Уметничка галерија: Изложбени салон .  

(upp) 

5.0 Просторија за одмор (лоунге, у хотелу)  (spp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.5 

Hол за окупљање, Бар (spp) 0.8 Машинска радионица/штампарија .  (upp) 10 

Hол у банци (чекаоница)   (spp) 3.0 Машинска радионица са већим машинама (upp) 20 

Базар; Соба за особље; чекаоница .  (upp) 2.0 Сала за састанке (upp) 1.6 

Седења на клупама .  (upp) 1.2 Музеј  (upp) 5.0 

Пословни центар, апотека (upp) 7.0 Блок канцеларија већи од 60 м2  (upp) 8.0 

Учионица; Лабораторија  .  (upp) 2.5 Чекаоница (qуеуинг роом) са седењем (spp) 0.6 -1.0 

Клуб .  (upp) 1.4 Читаоница (седење), писарница  (spp) 2.0 

Соба за комисију (за 7 – 15 особа) .  (upp) 1.5 Рецепција хотела и сл. (upp) 2.5 

Соба за окупљање; Ресторан .  (upp) 1.5 Амбуланта (upp) 4.0 -8.0 

Компјутерска (рачунски центар) соба (spp) 5.0 Прост. за спорт игру/тренинг соба у школи 

(upp) 

8.0 

Сала за састанке .  (upp) 1.5 Индивидуално седење (upp) 0.8 

Фоаје позор., биоскопа, конц. сале  (спп) 0.8 Плато за поп забаву (spp) 0.8 

Површ. пода за игру (подијум и сл.) (spp). 0.6 Теретана; Клизалиште: Студио (ТВ, филм...) 

(spp) 

3.0 

Дизајн /пројекни, конст.биро .  (upp) 7.0   

Трпезарија и кантина .  (upp) 1.5   

Спаваћа соба (једнокрев./двокрев.) (spp) 8.0/7.0    

Напомена: Вредности дате у табели 1  су ближе минималним вредностим услед па се у  број особа у 

просторијама за боравак разликује зависно од намештаја, габарита машина,  потребе за кретање људи, жељеног 

комфора, потребе за сервисирањем кабасте опреме, заштите приватности, мањег ометања радника на суседном 

радном месту, потребног места за одлагање робе итд. Услед чега се  вредности дате у табели 1 могу увеђати за   

50 до 80 %  ако се предвиђа боравак више од 50 особа.  



Укупна површину пода просторије не обухвата нише које се користе за смештај кабасте опреме (напр. 

пећница за пице, фрижидера, замрзивача, ормана и регала) као ни површине пода намењњене за слагање у 

висину већу од 1 м(на пример  више гајби са пићем и сл.)  

 У слободну површину пода на путу-коридору евакуације не рачунају се површине на којима се налазе 

лаке столице или столови, жардинере и сл. на точкићима чак и кад има бочно или позади места да се они сложе 

један на други да би се увећао слободан простор за кретање људи  ка излазу.  

   Простор за кретање   удаљен од пута евакуације  који се не може сматрати делом пута за евакуацију не 

рачуна се у слободан простор на путу евакуације.    

 
 

Члан 10. 

Одређивање броја потребних  излаза (првих, етажних и крајњих ) и алтернативних коридора путева 

евакуације врши се на следећи начин: 

Просторије у којима борави до 60 особа у просторији (пример учионица, продавница и 

сл.просторије  површине пода до  150 м
2
)  морају имати најмање један излаз у складу са правилником.  

Просторије у којима борави до 61 до 500  особа у просторији (пример сала биоскопа, већа 

продавница, диско клуб, ресторан хотела итд.) морају имати најмање два  излаза у складу са 

правилником. 

Објекти  у којима борави до 501 до 1500  особа у објекту (пример  веће позориште, робна 

кућа, покривена пијаца итд.) морају имати најамње  три прва, етажна и крајња излаза. 

Објекти  у којима борави до 1501 до 3000  особа у објекту (пример спорска хала) морају имати 

најамње четири прва, етажна и крајња излаза. 

Објекти у којима борави  више од 3000 особа  морају имати број излаза у склау са ставом 4 а 

узимајући у обзир да се изводи још по један излаз на сваких следећих 3000 особа.   

 

Члан 11. 

Класа објеката према броју особа  које бораве у објекту, и површини пожарног сектора одређује се на 

следећи начин: 

 

Према броју особа која бораве у објекту, и највеће површине пожарног сектора А, објекти се 

разврставају у класе ознаке P у складу  са табелом 2 .  

 Табела 2.  

Број особа  до 20 21 до 50 51 до 100 101 до 300 301 до 700 701 до 1500 1501 и више 

Pовршина 

пожарног 

сектора A м
2
 

< 400 < 800 < 1200 < 1600 < 2000 < 2500 < 3000  

Врста објекта 

P 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Напомена: Класа P из Табеле 2 одређена према броју особа коригује се усвајањем прве веће 

вредности уколико је површина пожарног сектора А већа од наведене у колони. 

  Пример: Ако у згради  борави 200 особа а површина пожарног сектора је већа од 1600 м
2
 усваја се да 

је зграда  класе P5  а не класе P 4. 

 

 

 

 



 
3.Безбедно растојање између објеката 

 
Члан 12. 

Безбедно  растојање R м између објеката, односно  њихових најближих прозора, узимајући у  

обзир могући  пренос пожара, одређује се  из услова потребних за паљење завесе на прозору суседне 

зграде зрачењем пламена који избија кроз прозоре просторија пожарног сектора (PS), односно 

поштујући услов  да топлотни флукс на завеси суседног објекта  буде мањи од 8 КW/м
2  

у времену 30 

минута од настанка пожара. Слика 1.              

 
 
 
 
        
 
 
 
   
 
Слика 1 

          
 
  Безбедно растојање између зграда одређује се у складу са српским или страним стандардом 

којим је обухваћена  метододлогијом одређивања овог растојања уз сагласност надлежног органа за 

заштиту од пожара.. 

Изузетно од става 2 безбедно растојање се може одредити и на основу следећег обрасца: 

              R  a (H/2) cos  + 4 м  ;                

             Где је:  a – фактор отвора (прозора и сл.);  

                       a = 1 + 0.001 (p1  p2 );                           H м  -  висина више зграде.   

                       p1 и p2 м
2
  површина прозора најближих пожарних сектора две посматране зграде.  

  Пример :  Пословна зграда која се пројектује је паралелена са стамбеном зградом висине 16 м са 14 

прозора (један пожарни сектор) укупне површине p2 = 20 м
2
 при чему би:  

  a. за нову зграду висине 18 м и 15 прозора у пожарном сектору са укупно 25 м
2
  који се сучељавају 

са прозорима на суседној згради ( = 0; cos  = 1):    

        a = 1.5;            R  1.5  18/2 + 4 =  17. 5 м; 

     ако би зграда била под углом ( = 45; cos  = 0.707), уз остале исте услове   R  1.5 ∙ (18/2) ∙ 0.707 

+4 = 13.54 м  

     b. за нову зграду исте висине која се дели у пожарне секторе тако да у најближем пожарном 

сектору има 6    

         прозора укупне површине 6 м
2
 : 

          a = 1 + 0.12 = 1.12 ;               R  1.12  9 + 4 = 14 м.   

     За зграде више од једноспратних без отвора (прозора и сл.)  на наспрамним паралелним зидовима 

R  H/2 +          

     4 м. 

     Ако постоји могућност посредног преношења пожара (гориви посредник) између објеката у нивоу 

прозора, на пример дрво с великом крошњом,  растојање треба увећати за најмање 6 м. 

  

4.Прилази, окретнице и платои за ватрогасна возила 


PS 

PS 
zavesa 



Члан 13. 

Објекти  чија је висина H ≥15м морају имати  прилазне путеве за ватрогасна возила у складу 

са прописима којима је уређена ова област.  

Објекти висине H ≥23 м морају имати прилазни пут за ватрогасна возила који се  изводи уз 

дужу фасаду зграде у складу са прописима којима је уређена ова област. 

Прилазни пут из става 2 се изводи на растојању од фасаде које омогућава ефикасно 

коришћење ватрогасног возила, али не ближе од 5 м и не даље од 12 м од зграде  односно тако да се 

постигне угао лестви између 60 и 75
0
.      

Објекти правоугаоне основе висине од 23 до 30 м са  фасадама  дужим од 30 м морају имати 

са обе дуже стране зграде прилазне путеве за ватрогасна возила у складу са прописима којима је 

уређена ова облас.  

Зграде основе у облику слова L чије су  фасадне странице дуже од 20 м морају имати уз 

најмање три фасадна зида прилазне путеве за ватрогасна возила у складу са прописима којима је 

уређена ова област. 

5. Пролаз за ватрогасна возила у двориште блока  

Члан 14. 

  Када је више објекката повезано тако да чине блок објеката слика 2, тада се за ватрогасна 

возила у складу са посебним прописом морају извести  два улаз-излаза у унутрашње двориште блока   

уколико је: 

1. површина заједничког унутрашњег дворишта већа од 800 м
2
, или  

2. најмање један објекат  у блоку  висине  H ≥23 м, или 

3. најмање један објекат класе P3 и  више, или  

4. најмањ два  објеката имају  висину H ≥15 м  

Ако  у унутрашњем дворишту, чија је површина већа од 2000 м
2
, постоји окретница за ватрогасна 

возила у складу са посебним прописом тада ово двориште може  имати  само један улаз-излаз за 

атрогасна возила. 

      Паркирање на површинама које су у функцији ватрогасне интервенције онемогућава се уградњом 

препрека за ову намену и постављањем оззнаке  "Пут за ватрогасна возила" 

     У случају када није испуњен ни један од услова из става 1 тачке 1,2,и 3  а објекти формирају блок 

око дворишта,  тада се мора извести  пролаз у у утрашње двориште блока  ширине најмање 2.8 м и 

висине 3.3 м у нивоу улице, да би се унела ватрогасна опрема за гашење и спасавање  (лестве, 

спуснице, јастук, вентилатори и др.).. 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

(prolaz za unošenje vatrogasne opreme 
– širine najamnje 2.8 m i visine 3.3 m)  

zgrada visine veće od 15 m 

(prolaz za 
 vatrogasna 
vozila)  

Zg1 

Zg2 Zg2 

Zg3 
Zg4 

Zg5 

Zg6 

d>4 m 

dr>1.4m 

PSG1 PSG2 
zgrada visine veće od 23 m 



 Слика 2  

6. Степен отпорности објекта према пожару  

 

Члан 15. 

Степен отпорности oбjeктa  према пожару (SOP) одређује у складу са члановима  7, 9 и 11 

према табели 3, у  зависности од намене, издвојености објекта, висине објекта , максималне 

површине пожарног сектора и  броју особа који бораве у том сектору. 

Тabela 3 

Објекат IS1 NS1 IS2 NS2 IS3 NS3 IP1 NP1 

IJ1 

IP2 

NJ1 

NP2 

IJ2 

IP3 

NJ2 

NP3 

IJ3 

NJ3 

NP4 

NS4 

NJ4 

IS4 

IP4 

IJ4 

P 1 II II III III III IV II II II III III IV IV IV IV IV 

P2  II III III III IV IV II II III III IV IV IV IV IV V 

P3 III III III IV IV IV II II IV IV IV IV IV IV V V 

P4 III III IV IV IV IV III III IV IV IV IV IV V V V 

P5 IV IV IV IV IV IV III III IV IV IV IV V V V V 

P6 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V 

P7 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V 

    Захтеви у погледу отпорности на пожар елемената конструкције у зависности од степена отпорности 
објекта  према пожару (СОП) утврђени су табели 4:   

 

Врста елемената  

конструкције 

Положај Степен отпорности на пожар (SOP) 

Отпорност на пожар елемената конструкције h 

     I 
  (NO) 

   II 
(МO) 

  III 
(SO) 

  IV 
(VO) 

  V 
(WO) 

Носиви зид Унутар пожарних 

сектора 

1/3 ¾ 1 1.5 2 

Стуб  1/3 ¾ 1 1.5 2 

Греда 1/3 1/2 3/4 1 1.5 

Међуспратна конструкц. 1/3 1/2 3/4 1 1.5 

Неносиви зид - 1/3 1/2 ¾ 1 

Степенишни крак / 1/3 1/2 ¾ 1 1.5 

Кровна конструкција   / - 1/3 1/2 ¾ 1 

Зид На граници 

пожарних 

сектора 

1/2 1 1.5 2 3 

Међуспратна конструкц. 1/2 ¾ 1 1.5 2 

Врата и клапне do 3.6 м
2
 1/3 1/3 1/2 1 1.5 

Врата површине  > 3.6 м
2
  1/3 ½ 1 1.5 2 

Конструкција еваку. Рута-

коридора евакуације 

  / 1/3 ½ 1/2 1 1.5 

Фасадни зид  1/3 ½ 1/2 1 1 

Кровни покривач
  

________________ 
 
Испитивање на 
режим загревања 
за спољашње 
конструкције 

Мaтeријал 

класе  A2  

1/3 1/2 ¾ 1 

Спољашње конструкције  

(стубови, балкони) 

1/3 ½ 3/4 1 1.5 

Табела 4: 

 



 

 
7. Отпорности према пожару посебних елемената грађевинске конструкције објекта 

 
Члан 16. 

Посебнии елементи грађевинских  конструкција као и они који  нису обухваћене стандардом 

SRPS U.J1.240 морају имати следеће карактеристике у погледу отпорности према пожару: 

 

Назив елемента грађевинске  конструкције Отпорности према пожару 

Примарни носачи кровне конструција у виду 

лукова (од ламелираног дрвета, челичних 

профила и сл.) 

Колико и греде 

Примарни носачи у виду површинске и 

запреминске решетке 

Према прорачуну 

Врата за излаз из станова, хотелских соба, 

пословних или јавних просторија и ходника који 

нису на границама пожарних сектора  

Не мaњe од 20 мин  а  уколико је отвор у који су 

врата уграђена већи  od 3.6 м
2
 онда не мање од 30 

мин 

Зидови возног  окна лифта Колико и носећи зидови унутар пожарног сектора 

Врата возног окна лифта  EI-60 према пропису за лифтове 

Пожарно издвајање 

степеништа од  

Степениште спојено са 

ходником (H-S),    
Без захтева 

Степениште пожарно 

издвојено од ходника 

(HIS) 

Зидовима отпорним на пожар 30 минута и 

вратима која спречавају продор дима 60 минута 

Степениште пожарно 

издвојено са тампон 

просторијом на путу од 

ходника према 

степеништу (H-S). 

Зидовима и вратима отпорним на пожар 60 

минута 

  

Вертикални и хоризонтални канали за 

инсталације (зa eелектричне инсталације, 

машинске инсталације, и слично) 

Нajмaњe 30 миута за зграде са II и III стeпeнoм 

отпорности, односно 60 минута за зграде сa IV и 

V степеном отпорности, уколико посебним 

прописом није другачије одређено. 

Примaрни и секундарни носачи крова у 

поткровљу или тавану такве висине да се може 

без већих захвата адаптирати за боравак или 

формирати просторија за оставе, опрему за 

кламатизацију и сл. 

Колико и кровна конструкција у табели 3 

Примарни и секундарни носачи у оквиру ниске 

таванске кровне конструкције  

Отпорност на пожар за једну класу манју од оне 

наведене у табели Т 3. за кровну конструкцију 

Кровни покривач зграде са ниским таваном или 

поткровљем у којем се не борави 

На крову зграде чија је висина H ≥12 м од 

горивих материјала (тегола и др.) кровни 

-када припада класи IS1, IP1, IJ1, IS2 и IP2 класа 

B према СРПС ЕН 13501-1 

-остале зграде А1 или А2 према СРПС ЕН 13501-

1 



покривач није дозвоњен 

Кровни покривач зa зграде које немају таваницу 

(спортске, концертне, сајамске, сервисне  и др. 

хале, аеродромски терминали, железничке и 

аутобуске станице и сл.) тj. кад је кровни 

покривач директно изнад простора у коме бораве 

људи 

Мора бити од негоривих а за зграде класе IP1, 

IP2, IJ1, IJ2, NP1, NP2, NJ1, NJ2 и од класе 

горивих материјала најмање B s1d 0 

           Интерне саобраћајнице, атријуми, зимске 

баште, чекаонице и сл. Просторије јавних и 

пословних зграда могу се покривати  само 

транспарентним горивим материјалима 

класе A и B ako je њихова маса по 1 м
2
 мања 

од 10 кг, а при томе је ширина мања од 10 кг 

a, при томе је ширина полја мања од 5 м, а 

прекидно растојање до следећег поља  веће 

од 2 м. 

 

     Напомена 2. За кровни покривач дата је 

отпорност према пожару зграде кoja  може 

бити изложена зрачењу или летећој ватри 

пожара са суседних зграда, у нивоу крова, а 

садрже и горив материјал. У случају да нема у 

близини зграде које би могле да угрозе 

посматрани кровни покривач, и нема изгледа 

да се такве зграде у догледно време изграде, 

кровни покривач треба да буде изведен од 

негоривих материјала тaкo да не прихвата и не 

шири пожар који би настао неким радовима на 

њему или његовој близини (извођење 

хидроизолације, постављање громобранске 

инсталације, реклама и сл.). 

 

Напомена : HIS степениште се примењује за објекте класе IS3, NS3, IP 2, NP 2, IJ2, NJ2. 

              H-S se prимenjuje za објекте  klase IP3, NP3 и IJ3, NJ3, IS4, NS4, IP4, NP4, IJ4 и NJ4.    

У  објекату  висине веће од 15 м, класе P2 и више, степениште мора  да буде уз фасадни зид и 

застакљено тако да се осигура дневна осветљеност. 

         Када се кровни покривач изводи од лима (челик, бакар и др.) он мора имати најмање 4 отвора за 

одимљавање крова по димној зони а укупне површине светлих отвора не мање 3% од површине 

основе крова при чему отвор мора имати димензије не мање од 80 x 80 cм.  

  

Члан 17. 

 Објекти јавне намене као и  пословни објекти морају имати   ефикасну инсталацију за  

аутоматску контролу  дима и топлоте која омогућава безбедну  евакуацију. 

У објектима јавне намене као и у пословним објектима посебни простори као што су бина и  

гледалиште у позоришту, концертна сала, амфитетар, биоскопска сала и слично  морају имати 

инсталацију за контролу дима и топлоте. 

Инсталација из става 2 члана може бити са ручним или аутоматским укључењем а када је у 

функцији безбедне евакуације мора се укључивати аутоматски са моућношћу ручног управљања. 

              



Члан 18. 

         Спољашњи стубови, балкони фасаде и друге спољашње конструкције треба да буду изведене 

тако да се спречи паљење горивих материјала у њима и пренос пожара преко отвора на фасади 

(прозора, жалузина и сл.).  

          Уколико објекат има носеће стубове одмакнуте више од 0.8 м а мање од 1.5 м од фасаде објекта 

они могу бити за једну класу мање отпорности на пожар  од оних у наведенох табели 4. 

     Спречавање преноса пожара са доње на горњу етажу постиже се прекидним растојањем1 h 

између отвора на нижој и вишој етажи , не мањим од 1м. 

Прекидно растојање из става 3 може се остварити и израдом конзола или сличних 

конструкција између отвора али се тада ово растојање мери само путем који је изложен пламену ( 

на пример не урачунава се горња страна конзоле и слично.) 

Стаклене фасаде са подконструкцијом-зид завесе изводене према одговарајућем стандарду,  

морају имати исправу којом се потврђују захтеви из става 1 и 3. 

 

8 . Захтеви за поделу зграда у пожарне сегменте и секторе 

      

Члан 19. 

Приликом  изградње  објеката веће дужине или прислоњених објеката  у низу морају се 

предвидети мере безбедности ради спрачавања ширења пожара и  стварања услова за локализацију 

пожара.  

Захтев из става 1 се постиже тако то што се : 

1. Објекти веће дужине или прислоњени објекти издвајају пожарно  на растојању  од 

највише  50 м. зидовима отпорним на пожар са "ребрима" на фасади и крову који излазе из 

габарита објекта или  сличним решењима, слика 5. 

2. Пешачка комуникација између етажа  два пожарна сегмента који су формирани према 

тачки 1, изводи преко  заједничке покривене отворене терасе на највише половини етажа 

са вратима излазак на терасу размакнутим  не мање од 6 м слика.     

3. Сушжчељени (спојни) зидови прислоњених зграда изводе без отвора. 

4. У прилсоњеним објектима  са формираним светларником сучељени зидови изводе  без 

прозора изузев зидова у светларнику, који могу имати прозоре у светларнику димензија не 

већих  0.6 x 0.5м  на растојању од ивице зграде суседа не мањи од 0,5 м  водећи рачуна о 

прписаном вертикалном прекидном растојању слика 4. 

5. У објектима који који на сучељавању имају  унутрашњи угао (конфигурација у виду L,  E 

итд.) подела на пожарне сегменте у унутрашњем углу мора извести на растојању не 

мањем  од 4 м од темена угла, а изузетно растојање може бити мање  ако не суседним 

зидовима  нема никаквих отвора, слика  

6. У прислоњеним објетима са различитим висинама  који имају горив материјал у 

подкровљу, или је кровни покривач од горивог материјала, на страни према нижој згради 

на вишо згради  не изводе прозори и други отвори на висини мањој од 6 м у односу на 

нижи објекат. 

7. Техничке просторије повећаног ризика од пожара (гаража, котларница са ложиштем,  

просторија за смештај дизел агрегата, вентилационе или клима коморе за капацитет већи 

                                                 
1 videti pojašnjenje i sliku u prilogu A. 



од 8000 м
3
/х, инверторски уређај, трафо-станица, сервисна радионица, кухиња, 

пегларница, већи приручни магацин и сл.) издвајају се као пожарни сектори. 

 

 

       

 

 

 

    

Слика 3 

  

Изузетно може се дозволити за поједине објете (на пример за хотеле)  да подела из  става 2 

тачка 1  буде спроведена почев од другог спрата ако се приземље и први спрат изводе са посебни 

садржајима (рецепција, ресторани, кухиње, салони, сала за састанке, продавнице итд.  сем садржаја за 

смештај и спавање).   
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Zid bez prozora i 
drugih otvora 

1 m - rastojanje 
prozora dva susedna 
požarna sektora, 
stana ili apartmana 
hotela i sl.  

1.6 m - računsko  
rastojanje 
prozora dva 
susedna požarna 
segmenta  

prodor zida otpornog na požar 
kroz krovnu konstrukciju 

30 (50) cm 

D 50 m 

4.5 m 

4.0 m 

PSG 1 

PSG 2 PSG 3 

A 
B 

A 

B 

40 cm 

u >1.6  m 

stan, poslovni 

prostor 

stan, poslovni 

prostor 

stan, poslovni 

prostor 

stan, poslovni 

prostor 

unutrašnji 

svetlarnik  

bez otvora bez otvora 

PSG 1 PSG 2 

Zid povećane  otpornosti 

6 m 



 Слика 4   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Слика 6 

       
Члан 20. 

Спречавање ширења пожара у стабеним објектима врши се поделом објекта у пожарне 

сегменте и секторе и димне секторе на следећи начин: 

1. Стамбени објекат (или објекти  у низу) H ≥23 м може имати укупну праволинијску дужину до 

100м ако је на дужини oд највише  50 м подељена зидом отпорним према пожару који 

надвисује кровове за 60 до 80 cм и који спречава пренос пожара преко  бочниих зидова 

2.  Површина пожарног сектора стамбеног објекта не може бити већа од 2000 м
2
 . 

3. Стамбени објекти са ходницима дужине веће од 35 м деле се преградом са вратима отпорном на 

продор ватре и дима (RES).  

4. У стамбеним објектима висине H ≥10м, класе P2 и више, стан се пожарно  издваја зидовима и 

међуспратним конструкцијама од суседних станова и било којих других просторија у времену 

90 минута,  са улазна вратаима  могу бити отпрности 20 минута ако до суседних врата на ход-

нику има најмање 3 м  ау супротном њихова отпорност је 30 минута.  

5. Заједничка станарска остава се може налазити у подруму, на највишој етажи или на етажама за 

боравак и  издваја се као пожарни сектор у складу са табелом 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Slиka 7 - Prиncиp zašтитe sтepenиšтa и dela sтaмbenog prosтora od dимa prи požaru, иzlazи и prosтorиje predvиđene 

PSG  1 

PSG  2 

PSG  3 

zid bez otvora  (prozora i sl.) 

4 m 

zid  sa prozorima  

bezbedan prostor 

PI 

KI 

PM 

Zajednička ostava za 

bicikle sa boksovima  na 

etaži za boravak F90 

F 90 ES 30 

F 60 

F 20 

F 90 

STI 
60 

F 60 

F 60 

F 60 

F 60 

Lokal za 
manje od 10 
osoba 

Lokal za više  
od 10 osoba 

F90 

≧ 1 m 



za evakuacиju sтaмbene zgrade sa dva lokala (prodavnиce) u prиzeмlju  
 

Члан 21. 

Спречавање ширења пожара у јавним и пословним  објектима врши се поделом објекта у 

пожарне сегменте и секторе и димне секторе на следећи начин: 

 

1. Величиnа пожарног сектора пословних објеката не може бити већа  3000 м
2
.  

2. Величина пожарних сектора јавних објеката не може бити већа од 2500 м
2
 , изузев у објеката  

спортске дворане са теренима већих димензија и олимпијским базенима. сем оних сектора који се 

односе на 

    Изузетно од става 1 величина пожарног секора може имати и већу вредност ако је одређено посебним 

прописима.   

 За јавне зграде се одређује пожарно оптерећење и специфично пожарно оптерећење за пожарне 

секторе посебно оне који имају карактер складишта  (у робним кућама, болницама и сл.) и где се 

очекује смештај веће количине лакше запаљивих материјала међу горивим (бине позоришта са више 

декора, гледалишта);  

   Ако је у време пројектовања непознат корисник или гориви садржаји за прорачун се користе подаци:     

   Средња вредност специфичног пожарног оптерећења за хотелске собе је 310 МЈ/м
2
   а за 90 % њих је 

око 460 МЈ/м
2
 ; 

   Вредност већа од 550 МЈ/м
2
 није дозвољена. 

   Средња вредност специфичног пожарног оптерећења за продавнице је 600 МЈ/м
2
  а за 90 % њих је око 

1100 МЈ/м
2
 (што је услед велике разноликости горивих садржаја); вредност већа од 1500 МЈ/м

2
 није 

дозвољена – што се доказује прорачуном.   

     

Средња вредност специфичног пожарног оптерећења за депое књига и архиве је 1500 МЈ/м
2
   а за 90 % 

њих је око 2550 МЈ/м
2
  (за густо сложене књиге у металним полицама ове вредности могу бити и само 

500 односно 850 МЈ/м
2
). 

 

Члан 22. 

Спречавање ширења пожара у објектима  позоришта и објетима који имају у свом саставу сцене 

врши се поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе на следећи начин: 

1. У објектима позориштма која спадају у класу објеката од P 4 до P 7 у складу са табелом 4 

издвајају се у пожарне секторе бински простор, гледалиште, део за административно и техничко 

особље, складишне просторије за декор, радионице и техничке просторије. 

2. Кровна конструкција мора  имати отпорност према пожару најмање 60 минута, а кровни 

покривач изнад ње мора бити од негоривог материјала класе А1 или А2 према SRPS EN 13501-1  

3. Објекат позоришта у простору бине и гледалишта мора имати инсталације за контролу кретања 

дима са вентилаторима клапнама, жалузинама и сличним  уређајима за испуштање и извлачење 

дима и топлоте насталих у пожару. Укупна светла површина отвора не може бити мања од 4 % 

површине пода просторије, а одређује се прорачуном на основу очекиване масене брзине горења, 

односно продукције дима, са могућношћу регулације протока дима вентилаторима и то тако да се 

оствари видљивост већа од 10 м на нивоу од 2 м од пода просторије и следећој деоници 

евакуационог пута, а концентрација токсичних продуката горења мања од оне која може да 

помути свест човека у периоду евакуације и на почетку ватрогасне интервенције. 

 
 

Члан 23. 

Спречавање ширења пожара у објетима који у свом саставу имају бископе врши се поделом 

објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције сале биоскопа  у 



објекту на следећи начин: 

1. Сала биоскопа која прима преко 200 гледалаца мора се издвојити у посебан пожарни сектор 

2. Сала биоскопа која прима преко 500 гледалаца мора имати инсталацију за контолу кретања 

3. Биоскопи са више од 200 гледалаца не могу се налазити  у подземним етажама као ни  на 

етажама изнад I спрата.  

 

 
Члан 24. 

  Спречавање ширења пожара у објетима који у свом саставу имају дискотеке, клубови и сл.  

врши се поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у 

објекту као и броја особа које могу безбедно боравити уовим просторима на следећи начин: 

1. Дискотека за више од 300 посетилаца не може се налазити у подземним етажама  нити на 

етажама  вишим  од 8 м. 

2. Дискотека за више од 150 посетилаца се издваја као пожарни сектор у односу на остале 

просторије које не припадају овој намени у времен од 60 минута. 

3. Дискотека са више од 150 посетилаца мора имати систем за контролу дима и топлоте  

насталих  у пожару који се  аутоматски  активирају  .  

4. Број особа у дискотеци не може бити већи од оног броја који  се добија поштујући правило да 

се на слободној  површине пода сале за игру и седење налази једна особу по 1 м
2
. 

       На таваници и зидовима дискотека није дозвољено уграђивање, лепљене или постављање 

предмета чији су материјали класе C, D E и F.    

 

Члан 25. 

Спречавање ширења пожара у објетима хотели и мотела,  врши се поделом објекта у пожарне 

сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту као и броја особа које могу 

безбедно боравити уовим просторима на следећи начин: 

1. Део хотела у који се смешта више од 300 гостију издваја се пожарно од осталих садржаја 

тако да пожарни сектор обухвата собе (или апартмане) у које се смешта највише  100 

гостију.  

2. Најмање једно степениште стамбеног дела хотела висине преко 15 м је типа HIS или HS 

3. У евакуационим коридорима (ходницима и степеништу) хотела класе IP3, NP3 IP4 и NP4 

није дозвоqено употребqавати гориве материјале према SRPS EN 13501-1. 

4. У хотелима класе IP1, NP1, IP2 и NP2 у евакуационим путевима коридорима евакуације се 

могу користити облоге од горивих материјала класе  

5. Подне облоге ходника (таписони и сл.) могу бити најмање класе Bfl  али њихова ширина 

не треба да буде већа 1.5 м а дужина већа од 15 м. Прекидно растојање на поду (појас без 

горивих материјала) треба да буде најмање 1.5 м како би се спречио пренос пожара дуж 

пода. 

6. Ресторан, кафе-бар, ТВ сала, билијар или спортска сала и друге просторије у које долазе 

гости могу бити само у нивоу сутерена, приземља или првог спрата уколико је предвиђено 

да у њима буде више од 100 особа. 

7. Изузетно ресторан и кафе-бар за највише 300 особа могу бити и на највишој етажи (са 

терасом, видиковцем) али тада се изводе два независна HS степеништа. 

8. Техничке просторије хотела за више од 100 гостију морају се издвојити у посебан блок 

као пожарни сегмент. 

9. У пожарном сегменту из тачке 7 морају се у пожарне секторе издвојити перионица са 



сушионицом и пеглерајем, кухиња и складиште, хладњача итд.     

10. Није дозвољено на таваници и зидовима ресторана, кафеа, клубова  постављати eleмeнтe 

eнтeриjeрa od   материјала класе C, D E и F preмa SRPS EN 13501-1  

 

Члан 26. 

Спречавање ширења пожара у објетима који имају сале за конференције и амфитеатре,  врши 

се поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту 

као и броја особа које могу безбедно боравити уовим просторима на следећи начин: 

1. Сале за конференције и амфитетри за преко 200 слушалаца у оквиру објеката којима 

припадају морају се издвајити у посебан  пожарни сектор. 

2. Сале за конференције и амфитетри за преко 200 слушалаца у оквиру објеката којима 

припадају  могу се налазити   на нивоу приземља или првог спрата. 

3. Сале за конференције и амфитеатри за преко 500 слушалаца могу се налазити само на нивоу 

приземља и и морају имати инсталације за контролу дима са аутоматским укучењем са 

могућношћу ручног упрвљања.   

 
      

Члан 27. 

Спречавање ширења пожара у објектима школа и факултета врши се поделом објекта у 

пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту као и броја особа које 

могу безбедно боравити у овим просторима на следећи начин: 

1. Основне школе се граде највише као двоспратнице, средње школе као троспратнице, а 

факултети са не више од 5 спратова. 

2. Учионице, кабинети и сличне просторије у којима бораве ученици и студенти  не могу 

бити у сутерену или подземним етажама. 

3. Школе и факултети са два, три или више спратова, дужине странице веће од 35 м морају 

имати најмање два степеништа међусобно удаљена највише 25м и изведена тако да су 

заштићена од продора пожара  и дима уз услов да је  спречено једновремено задимљавање 

прилаза овим степеништима.  

 
Члан 28. 

Спречавање ширења пожара у објекту робне куће и тржног центра врши се поделом објекта у 

пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту као и броја особа које 

могу безбедно боравити у овим просторима на следећи начин: 

1. Просторије намењене посетиоцима робних кућа издвајају се од складишних и 

административних просторија као посебни пожарни сектори. 

2. Продајне етаже робних кућа веће од 1500 м
2
 издвајају се у пожарне секторе са најмање 2 

заштићена степеништа.  

3. Покривени тржни центри са низовима продајних и сервисних локала атријумског типа 

(engl. shoppиng мall) деле се на  пожарне секторе површине до 1000 м
2
 (не рачунајући 

површину простора атријума).  

4. Ширина атријума не може бити мања од 8 м како би се спречио пренос пожара са једног 

на друго крило атријума.   

5. Уколико тржни центар има аутоматску детекцију пожара и konтrolu dимa и тoploтe u 

aтrиjuмu и korиdorимa evakuacиje  површина пожарног сектора kojoj prиpada aтrиjuм може 

бити 2000 м
2
  (мožda neogranиčena) уколико се изводи инсталација аутоматског гашења  

може бити до 4000 м
2
, сликa 8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8 

       
Члан 29. 

Спречавање ширења пожара у објектима музеја, архива и великих библиотека врши се 

поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту 

као и броја особа које могу безбедно боравити у овим просторима на следећи начин: 

1. Музејски и архивски депои са горивим садржајима (слике, скулптуре од дрвета, књиге и 

сл.), техничке просторије (котларница, топлотна подстаница и др.) могу бити у  

подрумским етажама до највише другог нивоа морају бити  издвојени у  посебне пожарне 

секторе. 

2. Депои са негоривим садржајима могу се смештати у просторије подземних етажа и на 

нивоима испод друге подземне етаже. 

3.  Оделење конзервације, библиотека ретких књига и административни блок морају се 

издвојити у посебн пожарни сектор. 

4. Изложбени простор се дели у пожарне секторе површине не веће од 2000 м
2
 са вратима 

отпорним на пожар која су нормално отворена и затварају се на импулс централног 

уређаја за детекцију пожара. 

5. Степен отпорности на пожар објекта музеја,  архива и великих библиотека за регионалне 

установе је најмање IV, а за националне установе  V. 

     
Члан 30. 

Спречавање ширења пожара у објетима клинике и болнице врши се поделом објекта у 

пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем позиције у објекту као и броја особа које 

могу безбедно боравити уовим просторима на следећи начин: 

1. Клинике и болнице граде се као објекти висине до 16 м. 

2. Објекти чија је висина H≥ 16 м   и H≤ 23 м, граде се тако да нa етажaмa  изнад 16 м могу 

налазити  само запослени у администрацији, истраживањимa  и сл. а стационар за 

болеснике и амбуланте сe  морају налазити на етажама чија је висина H˂ 16 м. 

PS1 

PS2 

PS3 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L8 L9 
L10 

ST 1 

ST 2 

E 2 

E 1 

F 90 
F 60 

F 60 

F 90 

F 60 

galerija  

više od 8 m 



3. Амбуланте у којe долазе теже покретне особе морају се налазити на   нивоу приземља или 

првог спрата. 

4. Пасереле, ходници и пролази  кроз које се транспортују кревети са лежећим пацијентима 

морају имати  ширину од најмање 2.8 м.   

5. Стационари у којима се налазе пацијенти  морају бити издвојени у пожарне секторе који  

не могу да имају  површину већу од 1000 м
2
.  

6. Техничке просторије (котларница, дизел агрегат, просторија са акумулаторима, 

инверторско постројење, хидро-станица, перионица и др.) морају бити у посебнoм 

пожарном сегменту.    

     
Члан 31. 

Спречавање ширења пожара у спортским објектима и халама мешовите намене (концерти, сајам, 

циркус и сл.) врши се поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и дефинисањем 

позиције у објекту као и броја особа које могу безбедно боравити у овим просторима на следећи 

начин: 

1. Спортске хале за више од 300 посетилаца заједно са путевима за евакуацију издвајају се у 

пожарни сектор у односу на административне и техничке садржаје. 

2. Спортске и хале мешовите намене које немају класичну таваницу морају да имају кровну 

конструкцију чија отпорност на пожар одговара вредности за међуспратну конструкцију 

или је мања само за један  степен  отпорности у складу са табелом 4. 

3.  Простори  за робу која се продаје у згради и други слични простори (простори за  опрему, 

за позориште, спортску и сличну халу) морају се пожарно одвојити од осталог дела 

објекта тако да површина  сектора не буде већа од 800 м
2
, односно да не буде већа од  

1600 м
2
 ако су ови простори заштићени инсталацијом за аутоматско гашење.      

 
Члан 32. 

Спречавање ширења пожара у гаражама за комби и слична возила за потребе разношења робе 

продавницама, сервиса врши се поделом објекта у пожарне сегменте и секторе и димне секторе и 

дефинисањем позиције у објекту као и броја особа које могу безбедно боравити уовим просторима на 

следећи начин: 

1. Гаража за 4 возила и више у стамбеној, пословној или јавној згради издваја у посебан 

пожарни сектор 

2. Гаража се изводи као издвојена надземна или као једноетажна подземна/сутеренска и 

издваја зидовима отпорним према пожару најмање 60 минута. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 Slиka 9 - Požarno иzdvajanje podzeмne garaže иspod zgrade druge naмene и prиkaz podele u dимne sekтore, 

иspušтanje и иzvlačenje dимa  

ispuštanje dima 

Kanal do ventilatora 

 za izvlačenje dima na krovu 

Lds 

hds 

Negoriva pregrada, fiksna 

ili tipa roletne, klapne i sl. 

Kućica sa žaluzinama 

za ispuštanje dima Nadzemni deo 

zgrade 

Stepenište ka 

nadzemnom  

delu zgrade 
Tampon 

prostorija 

Žaluzina za  

nadoknadu vazduha 

pri odvođenju dima   

izvlačenje dima 

F 90 

SR 30  



3. Дужина димног сектора, Lds, у гаражи не треба да буде већа од 25 м, и  димни сектор треба 

да има висину димне зоне, hds најмање 0.75 м. 

4. Сваки димни сектор треба да има најмање два отвора за испуштање дима, односно један 

канал са вентилатором за извлачење дима и један отвор за надокнаду ваздуха. 

5. Подземна гаража је она која на коти 1.5 м изнад нивоа пода има околно тло чија је дужина 

већа од 2/3 дужине зидова по обиму; (засеци околног терена за шахтове и прозоре не 

узимају се у обзир ако у нивоу доње ивице прозора до околног тла има мање од 1 м.)   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           

      Slиka 10 - Podzeмna garaža (poprečnи presek) 

6. Улаз у гаражу треба да је удаљен од излаза најмање 20 м да би се спречило једновремено 

задимљавање оба пута за евакуацију.  

7. Уколико је растојање између улаза и излаза из гараже  мање од 20 м, али не мање од 10 м, 

у гаражи се изводи зид отпоран на пожар  60 минута , без врата и других отвора, тако да је 

збир L1 + L2  20 м. Као на слици   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Slиka 11 - Rasтojanje иzмeđu dva иzlaza/ulaza u garažu na nagnuтoм тerenu (u suтerenu) IV sтepena oтpornosти na 

požar 

 
      

pristupna 
saobraćajnica  1 m 

1.5 m 

 

L1 L2 

Zid koji sprečava zadimljavanje  

oba izlaza u ranoj fazi požara 

L 

 hidrostanica 

ventilaciona 

oprema, DEA ili 

sl. 

F 120 

šahtovi za 

ispuštanje dima 

pri požaru 

F 90 

F 120 

F 60 

tampon 

prostorija 

SR 30 

Kotlarnica, podstanica 
centralnog grejanja 

F 120 

F 120 



 
 
 
 

9. Архитектонско-грађевинске карактеристике  објекта потребне за евакуацију у случају пожара и 
успешно гашење 

Члан 33. 

Стамбени, пословни и јавни објекати у току пожара морају задржати архитектонско-

грађевинске карактеристике  објекта ради испуњења  основних захтеви заштите од пожара тако да се 

у случају пожара: 

 

1.  очува носивост конструкције током одређеног времена у складу сa члановима 6,9,11,15 и 16; 

 

2.  спречи ширење ватре и дима унутар објекта у складу са члановима 19 до 32; 

 

3. спречи ширење ватре на суседне објекте у складу са чланм 12 и члановима  од 19 до 32; 

 

4. омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање у складу са 

члановима 9,10,11,13,14,15, 17 до 32 и прилогу 2 . 

 

     Прилаз гасилаца/спасилаца у дубље подземне етаже где су оне неопходне (за гаражирање 

путничких возила и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примена издувавања дима вентилатором ако није профункционисала инсталација одимљавања а 
гашење је слабо. 

 

 

 

Jača rešetka  
Stepenište  

Vrata za ulaz u 
donju podr. etažu 

Jača rešetka  



Прилог 1 

 
Анализа запаљивости и динамичких промена параметара пожара током времена за основне 

сценарије настанка и ширења пожара 

За стамбене, пословне и јавне зграде, као и за друге у којима повремено бораве људи, пожарно оптерећење и 
специфично пожарно оптерећење су од секундарног значаја. Присуство и мањих количина материјала који се 
лако пале, имају велику брзину ширења пламена и развијају токсичне димове (ПВЦ подне облоге, изолација 
кабла и сл.; пенасти полиуретан као изолатор, полистирол као амбалажни материјал и сл.) представља знатно 
већу потенцијалну опасност по људе од присуства много веће количине материјала који се теже пали, има 
велику топлотну моћ, па даје и велику топлотну снагу при горењу (на пример комадно дрво, угаљ и др.). 

       Опасност од пожара за људе у стамбеним, пословним и јавним објектима  проистиче првенствено од дима 
(посебно ако у њему има врло токсичних компонената – угљен-моноксида, хидроген-сулфида, цијанида, 
хлороводоника и др.) а затим од ватре и недостатка кисеоника. Зато су за све мере заштите од пожара, па и  
архитектонско-грађевинске, битна запаљивост и динамичке промене параметара пожара: 

- брзина ширења фронта пламена,  

- промена масене брзине горења, топлотне снаге пожара и продукције дима током времена. 

        Ове карактеристике пожара зависе од материјала захваћених пожаром, њиховог положаја у простору 
(најгоре је кад су вертикално оријентисане, мање је опасно кад су на поду)  вентилационих услова у просторији, 
ватрогасне интервенције итд. 

       За све објекте повећаног ризика од пожара намењене за боравак великог броја људи треба анализирати 
запаљивост, токсичност продуката горења  и динамичке промене параметара пожара током времена за 
основне сценарије настанка и ширења пожара. 

       Стандардних испитивања запаљивости и динамике горења материјала који се користе за ентеријер, нпр. 
подне простирке, подове и зидне облоге, тапациране и друге делове намештаја има више и списак (дат у делу 
о референцама) се проширује:   

 

 
У првих 13 минута већина пожара у овим објектима карактерише се променом топлотне снаге  током времена т 

s по изразу: HRR =  т
2  где 

je HRR (heaт release raтe, топлотна снага пожара), МW:    коефицијент развоја; т,  

ultra brz 

 brz 

 srednji  

 spor  

 HRR =  0.0012 t2 

 HRR =  0.0003 t2 

 HRR =0,0047 t2   

 HRR = 0.019 t2 

Pamuk/PE 
madrac   

ormar od  
drveta   

tapaciran 
nameštaj   

stog drvenih paleta 
visine 1.5 m  
nameštaj   

orman od šper      
                 ploča 



s – време.  

а стамбене и пословне зграде рачуна се да је развој пожара у класи средњих (do 0.0047)и спорих – 

зависно од многих услова (садржаја и положаја у простору лакше запаљвих материјала – класе C, D, E и F; 
услова промаје итd.), a за јавне зграде може бити и у класи од брзих до спорих зависно од горивих 
садржаја, величине просторије, густине и висине смештаја робе, услова промаје итд.   

   Од изузеног значаја за евакуацију је брзина фронта горења - бочно и по таваници и поду и наравно 
брзиња кретања дима. Кретање фронта горења се истражује у низу стандардизованих лабораторијских 
тестова: 

  

Главни делови опреме за тестирање брзине бочног ширења фронта горења и за горење подних облога 

   

Припрена опреме за SBI тест горња испитивање плочастих материјала и комора изнутра обложена 
горивим плочама (напр. иверица  за ISO 9705 тест којим се одређују сви важни параметри горења па и 
линеарна брзина фронта горења и продукција дима). 

 

  Парцелизација зграде се врши на три нивоа: на пожарне сегменте; пожарне секторе и просторије (сем за 
врата унутар стана, групе канцеларија итд.).  

  Зидови отпорни нпр. дневне собе стана или неке од канцеларија унутар пожарног могу да значајно успоре 
ширење пожара и кад су врата просторије отворена и зато се тражи да неке конструкције и унутар пожарног 
сектора буду отпорне на пожар – нешто мање него конструкције на границама пожарног сектора.    

          За испитивање типских конструкција отпорних према пожару користи се стандардан развој пожара за 
целулозне материјале, али се за стамбене и пословне зграде висине до 16 м може користити стандардан развој 
пожара са линијом хлађења од 60-тог минута, односно 90 или 120 минута (према JUS ISO 834) за зграде за које 
се тражи IV односно V степен отпорности према пожару с обзиром на очекивано гашење.      

Врата отпорна на продор ватре и дима задовољавају два од три основна критеријума REI (тј. не задовољавају 
критеријум изолативности јер имају једнослојно боросиликатно стакло које прозрачује значајан топлотни флукс 
на другу ˝хладну ˝  страну).      



С обе стране таквих врата (обично на вези ходника и степеништа) не сме бити горивих материјала на растојању 
од најмање 2 м.  

   За заптивање зазора врата на оквир (шток) произвођачи врата класе F или ES и SR користе експандујуће траке, 
а за аутоматско затварање заокретних врата после проласка особе уграђују се посебни механизми, који могу 
бити монтирани на врата, на оквир врата, у врата или у под.    

Како се атестирана ES и F врата не смеју накнадно на било који начин модификовати (монтажом уређаја за 
аутоматско затварање, уградњом различитих брава итд.) приликом исптивања узорак се опрема свим оним 
што се очекује да ће се у пракси нормално користити. 

Врата која спречавају само продор разблаженог дима (SR врата) уместо ES врата могу да се примене само на 

локацијама које су удаљене најмање 10 м од места где се може очекивати пожар (обично у дугачком ходнику, 

далеко од врата одакле би могао да се појави пламен или врео дим). Пошто треба спречити продор дима 

температуре најмање 180 C (обично изнад 300 Ц ) при натпритиску од 25 Pa,  потребно је да стакло и заптивне 

траке добро подносе ове температуре у одређеном времену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Слика 14 – Илустрација усклађености отпорности према пожару конструкција  III степена отпорности  

  На слиции 14. Су показани пожарни сектори хоризонталне оријентације PS 1 и PS 2, пожарни сектори вертикално 

оријентисани које чине степеништа PS 3 и PS 4, као и шахтови за за вентилацију (VK) и електричне каблове (EK). 

     На слици 14. налазе су и друге ознаке које се односе на услове евакуације. 

Stanovi ili kancelarijske prostorije  interno 
podeljeni zidovima koji 
imaju ili nemaju otpornost prema požaru  

konstrukcije balkona 

Granica požarnog 
sektora 

Koridor  evakuacije (put) 

F 30 

F 90 

F 60 F 60 

F 90 

F 90 

F 30 

PM 

F 60 

PS 2 
PS 1 

F 30 

PS 4 

PS 3 

tampon  

Stepenište 
 - požarni 
sektor 

ES 30 

liftovsko okno 
 požarni sektor 

EK 

VK 

F 30 

Vrata stana  
ES 30 

F 30 

F 60 

PI 
EI 

ES 

F 60 



  

 

 

             

На слици 14. налазе су и друге ознаке које се односе на услове евакуације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konture /vertikalnog profila) plamenog  jezika na 
prozoru  (ivica plamena je na izotermi od 550 oC): 
pored izotermi prikazani su uz strelicu toploni 
fluksevi na zid kW/m2:  
da se stekne predstava o dimenzijama  
data je skala – 1 m;  
po ovim prikazima visina plamena je 2- 2.5 m ; 
u ovim graficima je fex  je faktor viška vazduha   
koji je = 0 za stehiometrijsko gorenje  

m’air = r ·  m’)impozitivne vrednosti ako 

nedogoreli produkti napuštaju prostoriju (pod 
predposvkom da je sav kiseonik koji se bio u 
prostoriji ili je usisan potrošen u samoj prostoriji : 

fex = 1 – m’air/r  · 1/m’ 

Ovde je m’ – masena brzina gorenja kg/s 
m’air – maseni priliv vazduha kg/s  
r –je stehiometrijsko odnos potrošnje vazduha i  
goriva (= m’air/m’) 
Ovde se Af – površina osnove žarišta (složeni  
predmeti u jedan slog)    0.372 i 0.744 m2 

 Aw H1/2  = 0.25 m5/2  ventilacioni faktor  - gde je Aw – 
širina prozora/ortvora  i H visina otvora 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Слика 15 - Принцип заштите продора вентилационих канала и каблова на изласку из вертикалних 

инсталационих канала и ефекат димњака у згради (степнишуи окну лифта) у којој је температура већа од 

температуре околине (и нашим крајевима у току већег броја дана у години, али није мали број дана и кад је 

топотна инверзија) . 

Просторне решеткасте конструкције, конструкције типа купола, шкољки итд. (обично се примењују за 

велики уникатни објекат) нису типске, па за све такве објекте у којима ће боравити људи, али и за објекте друге 

важне намене, треба да се изврше моделска испитивања понашања конструкције у случају пожара. За то је 

потребно да се изврше одговарајући прорачуни и да статичар посебним елаборатом дефинише услове 

испитивање конструкција на дејство пожара и улогом тих конструкција у датом грађевинском објекту 

дефинише критеријуме дозвољеног понашања узорка и реалне конструкције и то пре испитивања.  

У принципу, у случају великих грађевинских конструкција испитивања на дејство пожара у испитним 

пећима се обавља на њиховим умањеним моделима јер су пећи димензија до 4 м (у неким 

лабораторијама и више – напр. за испитивање греда) а распони греда могу бити већи од 20 м. Моделска 

испитивања се обављају по принципу исте вредности и слике напона у критичном пресеку а мере се 

сразмерно умањују. Интерпретација резултата мерења и запажања, с обзиром на умање¬ње мера зах¬тева 

примену савремених сазнања из области термичког моделирња, велико искуство из области испити¬вања, 

vrata na ulazu u prostoriju za stanarske ostave, toplotnu podstanicu, 
 garažu i sl. tehničke prostorije F 60(90) u suterenu sa spoljašnjim prilazom za vozila 

Krovni pokrivač - crep, bakar, pocinkovan lim i drugi 
negorivi materijali -  na podkonstrukciji (drvene letve, 
gredice  i dr.) Krovna 

konstrukcija 

h = ABCD ≥ 1.4 m; 

Računski put plamenog jezika 

Nadprozornik, deflektor plamenog 
jezika i  parapet izvedeni tako da 
plamen nije u kontaktu sa gorivim 
materijalima i da ne može upali 
gorivu ispunu u određenom 
vremenu 

Vrata kućice lifta F 60(90) 

liftovsko 

okno, iza 

stepenište 

instalaciona 
okna 

Zaptivanje prodora kablova na 
izlazu iz okna ili zaptivanje oko 
klapne otporne prema požaru za 
ventilacione kanale u oknu 

Negorivi materijal ili ploče od 
negorivih materijala preko 

gorivih za h1  2 m i za veće 
visine ako postoje prozori na 
prostorijama u podkrovlju 

F30 

F 60 (90) 

h1 

Konzolni deflektori plamena 
- povećavaju put plamena i 
otežavaju prenos požara na 
prozor gornje etaže 

A B 

C 

D 

spoljni vazduh 
ulazi u zgradu 

vazduh izazi iz 
zgrade 

Krovni pokrivač 

neutraln 

ravan 

pritiska 



али и понашања таквих  конструкција у условима реалних пожара. 

    Кровни покривач је сложена конструкција која се ослања на кровну конструкцију. У неким слу¬чајевима 

зграда нема изражену кровну конструкцију и кровни покривач, а некад нема ни таваницу. 

 
Прилог 2 

2. Параметри евакуације 

 

2.2. Време детекције, алармирања и припреме за евакуацију 

 
Детекција пожара се остварује увидом и активирањем ручног јављача, аутоматском инсталацојом дојаве 

или аутоматског система гашење који има и функцију алармирања (спринклер и друге инсталацје); време 
детекције зависи од динамике развоја пожара, заклоњености извора (напр. у ормару), правилном смештају и 
избору детектора. 

Време алармирања зависи од процеса дефинисаних за поступање у случају пожара – одакле је дошао 
сигнал о пожару, потреби за извиђањем дефинисаној у алармном плану, процењеном сценарију развоја 
пожара.    

Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице које ће се евакуисати сазна да је настао пожар 

који би могао да угрози живот па до тренутка напуштања просторије боравка (време у коме лица оцењују 

оправданост евакуације, траже своје чланове породице, кућне љубимце, вредне ствари и остало што 

намеравају да понесу).  За потребе пројектовања усваја се: 

За стамбене објекте - најмање 10 минута, за више до 4 спрата  15 мин,  а више од 7 спратова до 20 мин; 

За пословне објекте - најмање 5 минута за зграде до 4 спрата  и 10 мин за више; 

 За јавне објекте – најмање 2 минута (осим за стадионе и спортске хале, за које се предвиђа 1 мин). 

Комплетна евакуација је евакуација свих особа који су потенцијално угрожени пожаром у згради односно 

пожарно поуздано издвојеном делу зграде.    

      Делимична евакуација је евакуација дела особа које су потенцијално нешто више угрожене пожаром у 

згради (нпр. на етажи на којој је пожар и неколико етажа изнад  или (чешће се изводи) у делу пожарно 

издвојене зграде у којој је настао пожар.  

2.3. Брзина кретања при евакуацији 

      Пројектна брзина неометаног кретања човека на равном поду износи максимално sмax = 1.6 м/s. 

Брзина кретања при евакуацији се смањује услед груписања људи пред сужењем коридора (вратима и сл.), 
скретањем коридора, на степеништу, рампи, у ескалатору и сл. За одређивање брзине кретања од највећег 
утицаја је загушење настало груписањем које карактерише густина D, ос/м2  пред пролазом односно вратима 
PI, EI и посебно STI.          

Јединични проток Fj је проток кроз пролаз ефективне ширине 1 м;   Fj = s ∙D = (2- 0.5D)D = 2 D – D
2
/2 

Максималан јединични проток, Fjмax  се добија из (2D – D
2
/2)' = 0   тj. Fjмax

 
 = 2 os/s  м за густину D = 2 os/м

2
 

и аналогно за спуштање низ степениште 16.5 x 30,5 cм : (1.6D – D
2
/2)' = 0;   Fjмax

 
 = 2 os/s  м за густину D = 1.6 

os/м
2
 

 

 

       

 

 

 

 

 

1.6  

ss = 1.6 – 0,5·D    za step. sa 16.5 x 30.5 cm 

                 i  D > 0.8 

               ss=    

               

0,8  

2  

3.2  4  

s = 2 – 0,5 D         za D > 0,8 

s = 1.6  m/s  za D < 0.8 

1.2  

2  

D os/m2 

s,  m/s 

D, os/m2  

2  

Fj os/ s m 

1.28  



 

 

     График брзина у функцији густине, Д за кретања     График јединичног протока у функцији густине, Д   

     по равном поду и низ типично степениште                       за кретање по равном поду и низ типично степениште      

     (примена ових израза и гарфика биће показана у информативном делу) 

(Интерна Напомена; у BS 9999 се даје табела о потребној ширини прилаза или врата по једном човеку (напр. 3.6 
mm па се за напр. 100 особа добија простим множењем да би требало применити напр, двоје врата по 180 cm. 
То је застарели концепт јединице пролаза. Са горњег графика, десно, јасно је да та веза није линеарна већ 
параболична и за кретање по равном и за кретање низ степениште (исто и уз степениште).     

Пројектна брзина ометаног кретања је производ брзине неометаног кретања и фактора успоравања у. 

       ve =  u ∙ vo  

       u = 0.8 за кретање низ степениште;                   

       u = 0.6 - 0.05 d за кретање уз степениште где је d број фиктивних етажа од по 3 м.  

       u = 0.9 зa кретање них рампу;         u = 0.7 - 0.05 d за кретање уз рампу. 

   Ефективни проток je: Fe =  Fj ∙ We
 
 os/s       (аналогно за кретање низ и уз степениште, рампу) 

  За спајање два тока (˝струје˝) особа (1 и 2 и један излазни)   Fjи = {[Fj1 ˑ We1] +[Fj2ˑ We2]}; аналогно за 

раздвајање.  

Fj1 = {[Fjd ˑ Wed] - [Fj2ˑ We2]}; где је индексом d оззначена долазна ˝струја˝.      

Време кретања током евакуације се рачуна по етапама и подетапама зависно од густине. Подела пута се 

обавља у деоницама у којим се очекује да разлике у просечним брзинама премашују 20 % предходне 

деонице. 

2.4. Етапе евакуације 

       Етапе евакуације су следеће: 

      I eтaпa - oд PМ дo PI (PI je KI за просторије са директиним изласком) 

      II eтaпa - oд PI дo EI (EI je обично KI за приземне зграде) 

      III eтaпa - oд EI дo SТI  

      IV eтaпa oд SТI дo KI  

      V eтaпa oд KI дo безебдног места 

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

зградама осим у случајевима где се седи у столицама у дужим редовима и неким специфичним просторијама: 

       -     биоскопима, позориштима, амфитеатрима за мање од 200 особа - 60 s 

       -     биоскопима, позориштима, амфитеатрима за више од 200, а мање од 600 особа - 120 s 

       -     биоскопима, позориштима, амфитеатрима за више од 600, а мање од 2000 особа - 180 s 

      -    спортским и другим сценама за више од 2000 особа - за 240 с.      

Кретање особе у II eтaпи треба да се заврши зa мaње od 60 s. 

Кретање особе у III eтaпи треба да се заврши за мање од 3 михута зa зграде висине дo 22 м, односно 5 минута 

за више зграде.  

 Кретање особа у IV eтaпи треба да се заврши за мање од 2 минута.  

2.5. Коридори евакуације 

      Коридори за евакуацију треба да буду прегледни, без сувишних скретања, са променама смера под углом 

не већим од 90 о (сем у стану и степеништу), без препрека (виших прагова, висећих и конзолно окачених 

предмета). 

2  1.6  3.2  4  0.8  



      Зграде класе IP3, NP3, IJ3 и NJ 3, IS4, NS4, IJ4, NJ4, IP4 и NP4, ако су у класи P4 дo P 7 треба да имају 

алтернативне коридоре за евакуацију – ходнике који воде до алтернативних EI и даље до SТI. 

       Ширина ходника се одређује према технолошким потребам (нpr. Мимоилажење кревета у болницама), a 

није мања од 1.4 м за до 60 особа a 1.6 м за 60 дo 120 особа односно 1.8 м за 120 дo 200 особа.   

       Ширина унутрашњих степеништа се одређује тако да се не постигне густина при хитној евакуацији већа од 3 

особе по 1 м2 површине основе, а најмање 1.2 м за до 30 особа; најмање 1.4 м за 31 до 40 особа; 1.6 м за 41 до 

50 особа итд. ни на једној етажи  па ни испред STI тј. између првог спрата и приземља.   

2.6. Путеви за евакуацију 

       Путеви за евакуацију до првог излаза треба да буду довољно кратки да се евакуација из овог дела 

угроженог простора оствари пре него што настане дуже директно излагање особе ватри и диму или јој ватра 

или дим запрече излаз(е). 

       Напомена: Врата првих излаза, која нису и KI, EI и STI треба да се затварају аутоматски уређајима који 

их враћају у затворен положај (АZKV) после проласка људи како би се спречило продирање дима у ходник. 

Први излази станова, учионица и сличних просторија чија се врата често отварају као и техничких 

просторија које се нису намењене за боравак (најчешће су закључане) обично се не опремају уређaјима за 

аутоматско затварање врата.    

     Растојање од првог до етажног излаза не треба да буде веће од 30 м у надземним а 25 м у подземним 

етажама. 

      За зграде које немају етажни излаз растојање од првог излаза до степеништа (отворено степениште) 

износи највише 10 м. 

     Минимална ширина светлог отвора врата, Б, просторије у коју улази само једна особа је:   0.62 м (WC, 

oстава и sl.);     за просторију за 2 особе (купатило, кухиња у домаћинству и сл.)      B > 0.72;                                 

            За више од 2 особе (собе, трпезарије и сl.) B > 0.82 м. 

Минимална ширина светлог отвора врата станова, канцеларија и сл. у којима може да борави до 10 особа 

износи 0.92 м. 

  Минимална ширина светлог отвора врата просторија у којима борави више од 10, а мање од 50 лица, 

износи 1 м. 

 Напомене: ове димензије су усклађене са земљама у којима се користи англосаксонски систем јединица у 

коме су најчешће примењивана врата ширине 3 ft (= 1 јард = 91.4 цм) кроз која се могу лакше уносити 

кревети и ормани (ширине 90 цм).   

  Ако се примењују двокрилна врата да се повећа проточност особа  (а не само за унос кабастијег 

намештаја и опреме) онда се морају отварати оба крила на исти начин – само дејством на кваку. Таква 

врата морају бити опремљена са AZKV на оба крила и уређајем за аутоматско коректно редоследно 

затварање врата.  

    У зградама малог ризика од пожара а доказиво већег протока особа у нормалном коришћењу дозвољена је 

примена нормално отворених (NО) класе F или RЕ врата у дужим ходницима на границама пожарних 

сектора чија крила придржавају електромагнети а активирају се на сигнал дојаве пожара и без извиђања 

дежурног оператера на централи.      

  Двокрила врата која се предвиђају за евакуацију не могу бити шира од 184 цм.  

Ако с обзиром на потребан проток особа не задовољавају једна оваква врата могу се употребити друга али 

на растoјању од најмање 5 м (и тада се рачуна да је то један излаз, за један коридор евакуације). 

 

 



  Трокрилна и друга вишекрилна и хармоника врата не користе се за евакуацију.         
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Слика 8 - Алтернативни први излази у већој просторији (продавница, библиотека и сл. са непокретном 

опремом као што су ормани, сталаже и сл.), дужина пута до првог излаза, број излаза и њихов размак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Излази из спортске хале (блиска врата се рачунају као један излаз) 

(у случају пожара на месту као на слици излаз 2 није за коришћење) 

Степениште и под гледалишта у стадионима и спортским, концертним и сличним дворанама не може да има 

нагиб већи од 36 
o
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(један излаз) 

>45o 

L < 18 m  
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Bi >15 (20) m 

Ld <30 m 
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   Слика 10 - Први излази, број седишта у реду, размаци између редова и други елементи евакуације за већа 

гледалишта    

      Размаци између редова седишта су такви да кад се седиште обори у положај за седење до наслона седишта 

испред има слободно за пролаз p 35 + N/2цм (мерено хоризонтално, где је N број “спојених” седишта у том 

реду тј. за 21 седишта p 45.5 цм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слика 9 - Алтернативни путеви евакуације у дужој згради и део ходника без излаза (слепи део ходника)  

 Висина отвора врата на свим коридорима евакуације је најмање 200 цм, а у јавним зградама најмање 205 

цм. 

Први, етажни и степенишни излаз  смеју да буду у виду клизних или обртних врата (и кад имају могућност 

закретања крила врата на јачи притисак) .    

Ако се за улазна врата изводе као клизна или обртна она се не рачунају као крајњи излази за евакуацију без 

обзира на примењењу аутоматику (напр. да се у случају пожара преко инсталацје детекције и сигнализације 

пожара  отворе и остану у том положају) па се примењују нормална заокретна врата и то онолико њих и 

одговарајуће ширине да се испред њих не стврара застој оних које се евакуишу.    

  У реду седишта где постоји само један прописан пролаз (крајње седиште у реду близу зида) може бити 

Najviše 21 sedište u redu 

min 1.6 m 

min 1.2 m 

Sva dvokrilna vrata najmanje širine  1.8 m 

p 

>12 m 

Krajnji  izlazi 

ES 30 (60) vrata 

Stanovi,   hotelske sobe,     kancelarije,         učionice i sl. 

F 30;  

F 60;  

F 90 

Zadimljavanje 

prilaza 

stepeništu S1 

S1 S2 

L 15 m 

za krajeve hodnika 

bez altern. izlaza 
PS2 

PS1 



највише 12 се¬дишта минимална мера п је 40 цм. 

    Степеништа се изводе тако да имају праве краке. 

     Могу се изводити и завојна степеништа, али са унутрашњим цилиндром од најмање 2.5 м тако да је дубина 

газишта најмање 25 цм на радијусу 1.5 м од осе цилиндра. 

Изузетно за везе две етаже у стану или продавници, сервису, радионици и сл. (где другу етажу користи само 

особље и то највише 3 лица) могу се користити и завојна степеништа са унутрашњим цилиндром радијуса од 

0.8 м ако се на газишту постижу дубине газишта од најмање 25 цм. 

      На крајњем излазу пословног објекта П3, П4 и П5 могу се користити основна евакуациона врата, обртна или 

клизна, са могућношћу закретања крила применом силе не веће од 100 Н, на радијусу не мањем од 1 м, ако на 

растојању до 10 м постоје друга алтернативна заокретна врата. 

 

2.7. Прорачун евакуације 

      Прорачун евакуације је потребан да би се проверило време евакуације и пролазност коридора за 

евакуацију. 

      Приликом кретању дуж коридора за евакуације од стварне ширине пода коридора одузима се растојање од 

15 цм од зидова и бочних препрека (ормана у ходнику, хидранта и сл.). 

За анализу је потребно да се по етажама прикажу на цртежима бројеви лица која се налазе у коридору 

евакуације. 

    Шема прорачуна евакуације и одређивања капацитета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евакуација мора бити бржа од процењене брзине ширења пожара/дима у свакој етапи;  ако није враћамо се на 

анализу уских грла и проширујемо их да би проточност била боља и људи били бржи од ватре и дима;  

Капацитет је одређен из услова да се сви људи крећу брже од ширења ватре и дима у свакој фази евакуације.  

У прорачунима варирати место пожара и посебно водити рачуна да не буде блокаде излаза односно коридора 

ватром и димом јер онда сви који су још заостали морају да користе слободан коридор.   

Боље је стварати услове да се ватра и дим успоре, дим одведе или блокира него да не би дим пратио бегунце 

који отварају врата на коридору евакуације - зато је корисна тампон просторија са надпритиском.    

За прорачун потребног броја евакуационих излаза и њихових димензија важан је фактор специфична пропусна 

моћ, SPM, која показује број људи који прође кроз пролаз или излаз одређене ширине у току 1 минута. Може 

се узети да за ширину пролаза од 0.9 м SPM износи 48 - 62 особа/м ∙ мин; за ширину 1.40 м износи 78 - 90 

особа/м ∙ мин, а за ширину 1.80 м износи 98 до 108 особа/м  мин. Веће вредности SPM усвајају се за децу од 5 

до 15 година, а мање за одрасле слабије покретне особе, особе које се воде (мала деца, инвалиди, слабовидне 

особе и сл.). 

 

Vreme evakuacije  
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Слика 11 - Ефективна ширина канала и оптерећеност пута евакуације (120 особа са горњих спратова)  

      Спољна степеништа за евакуацију и прилаз ватрогасаца примењују се за зграде преко 15 м како би се 

остварило тражено растојање од ПИ до ЕИ односно избегли дужи слепи ходници.   

     Спољашња степеништа се изграђују од негоривих материјала, на месту заштићеном од ватре, кише или 

снега (због залеђивања). 

   

 

3 m 
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 Слика 12 - Примена спољних степеништа за евакуацију при пожару 
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Прилог 3 

3. Пример анализе евакуације за пословну зграду По+ Пр + 5 

 

Канцеларије које су пројектоване за 4 особе имају два радна места и две столице за странке. 
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Први спрат пословне зграде  
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                                                     II. I                                     II, IV и V спрат пословне зграде   
 
 
 

Преглед оптерећења степеништа: пети спрат 60 особа улази по  
равном поду на врата светле ширине 82 цм, ефективне ширине 76 цм; 
 Максимални проток је 2 ос/меш с; Фпмаx =  2 ∙ 0,76 = 1,52 ос/с 
време потребно да сви  прођу је  т =  П/Ф= 60 /1.52 = 39.4 тј. 40 с. 
Ово је прихватљиво време и ако је пожар споријег до средњег  
развоја није потребна тампон просторија.  
Потреба за тампон просторијим зависи прво од места настанка и  
развоја пожара у просторији боравка Ако би неки људи чекали дуже 
 од 90 с да прођу кроз EI могао би их дим достићи и зато је потребно  
да се предвиди тампон просторија као неки први ˝заклон˝ - може  
доста помоћи.   
   Ова анлиза показује да би било добро да ово степениште у приземљу 
води ка KI и даље у безбедан простор, него како се често изводи –  
кроз STI у ходник у приземљу ка заједничком улазном холу – што је погодније за надзор 
уласка/изласка.     
   
Јасно је да већ на 4. спрату настаје проблем уклапања  - горњих  60 са 60 који долазе за те етаже. 
Густина људи на подесту расте но било би добро да је она још знатно мања од 2 ос/м2 и да 
омогућава још комотно силажење низ степенице. Како очекујемо даље пуњење степеништа на 3-
ћем, другом и првом спрату прва је идеја да се ширина степеништа усваја тако да нивоу између првог 
спрата и приземља још имамо густину (1.6 м/с) која омогућава максималан проток  1.28 ос/с м. Ако 
рачунамо да би и врата STI била те проточности  имали би глатко кретање кроз степениште (без 
успоравања).  
Но може се показати да би степениште било нешто шире него што смо навилки а STI би и тешко 
могао тако широк да се реализује па се помера навише тај ниво на коме настаје значајније 
загушњевање/усповарање. У случају ове зграде (са 5 спратова) било би обично толерантно да се 
ширина степеништа одреди тако да згушњавање које обара проточност значајније буде у новоу првог 
спрата где се усклађује горња струја и струја долазећих са првог спрата. Ово је мање ризична 
варијанта ако је пожар на некој вишој етажи (даље од овог места), а  неповољан ако је баш на тој 
етажи и ближе степеништу.   
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  У суштини одавно се тражи корелација броја људи на које се рачуна да ће бежати степеништем и 
ширине степе¬ништа. При томе се може узети у обзир и дужина тог завојног ˝црева˝ (број етажа, али 
и висине етаже) дуж кога се људи крећу (јер и то утиче на густину) и праве се табеле са подацима о 
укупној проточности зависно од ширине степеништа (120, 130, 140 и више цм) али је из ˝праксе˝ 
познато да је важније да се црево добро ˝празни˝. Како је степениште уско грло (у њему се постиже 
за 20 - 30 % мања брзина него на равном путу за исту густину) не би требало шкртарити  на његовој 
ширини.    
   Због загушења у нижим етажама степеништа и жељом да се уштеди на смањењу ширине 
степеништа неки аналитичари процењују да је умесно на развући колоне оних који пристижу ка 
етажним излазима. То успоравање кретање људи у близини места настанка пожара је опасно – треба 
их што више удаљити од пожара и приближити крајњем излазу.   
 

Основне, габаритне,  мере степеништа су зависне од ширине степенишног крака 

- б, размака између кракова Б и додатка у ширини мере б1 који се предвиђа око 

10 цм да се омогући нешто више простора за усклађивање хода онох који улазе 

у степениште и  оних који долазе одозго, и у некој мери и да се умањи 

проторчност због сметњи које стварају врата. Мера r је директно зависна од 

броја степеника у краку а она се бира да се ˝савлада˝ етажна висина. Како су 

етажене висине врло различите – од 2.62 м до око 4.5 м број степеника може 

бити значајно различит па и пројекција степенишног окна на хоризонталну 

раван. Већа спратна висина даје већу меру r па и већу површину ˝пода˝ што 

повољно утиче на густину али продужава пут евакуације. Друга  вредност која 

утиче на површину степенишнг окна је мера Б која може бити увећана толико да 

се изводе и трокрака степеништа. Дакле за једну те исту меру б величина основе 

окна може бити знатно различита; са бројем етажа се површина коју користе 

људи увећава па је потребно пажљиво узимати у обзир све ове вредности и 

одређивати капацитет степеништа – треба их што више удаљити од пожара и 

приближити крајњем излазу. 

 

 Табеле у којим је дат капацитет у функцији ширине б и броја етаже могу се смислено правити само за одређен 

˝изглед˝ степеништа – за одређену спратну висину и меру Б. Ако нема те напомене табела је 

˝недокументована ˝  и као таква није за употребу.  Нажалост људи који су писали и светски познате стандарде 

нису давали потребна објашњења  и тиме до¬водили  површне кориснике у заблуду. 

 Предпоставимо да је Б мало – до 10 цм и да је б = 1.4 м;  и б1 = 1.5 м; у мери р се налази цео број степеника у 

краку а ширина газишта је ˝фиксирана˝ на 30.5 цм; Ако је висина степеника 16.5 цм нека нам је за постизање 

етажне висине потребно два крака по 9 степеника – биће мера р око 2.75 м. Можемо довољно тачно рачунати 

да је окно дужине 5.85 м и ширине 2.9 м. Дакле по једној етажи имамо рачунску површину 16.96 м2 – она је 

реално ˝изломљена˝и коса  на степенишним крацима а водоравна на подестима. Да би се остварили услови за 

максималан проток густина би требала да је око 2 ос/м2, а на самим степеницима око 1.6 ос/м2. С обзиром на 

прилично уједначен однос деоница по равном  и по степеницима можемо рачунати да би одговарала густина 

око 1.8 ос/м2 . То даје да је пожељан капацитет по једној етажи свега 16.96 x 1.8 = 30.5 особа. За горњих 5 

етажа то је свега око 153 особа а ми имамо 316  - дакле два пута више.  То нам указује да ће долазити до 

згушњавања и знатног успорења у односу на максимални проток. 

С обзирим на добијене вредности већ на ИВ спрату можемо очекивати густину која је таква да успорава 

кретање у степеништу – али то је само један део насталог проблема други је слабија могућност проласка кроз 

ЕИ3, ЕИ2 и ЕИ1 због веће густине на подесту где  се усклађују две струје.  

  У време градње великих позоришта и палата архитекте су знале интуитивно за ове проблеме и правиле су 

степеништа велике ширине и већих подеста. Па ипак је долазило до великог броја страдалих јер су степеништа 

била отворена и брзо се задимљава¬ла. Данас се подразумева да су степеништа за евакуацију – пожарно 

издвојена.         

b 

B b b 

b1 

r 

EI 

STI 



 

                 

Илустроваћемо промену (која наравно није линеарна) ако је б = 160 цм; б1 = 170 цм ;  

број степеника је исти па је р = 2.75 м Дужина окна је око р+ б + б1 = 2.73 + 3.3 = 6.03 м  а ширина 3.30  

м; А =  20.79 м2  што би дало могућност за смештај 37.4 особе по етажи одосно око 187 ос што је још 

знатно мање од 316. 

Ова вредност ширине б и б1 би дала почетак згушњавања са ефектом успорења кретања брзином 

мањом од оптималне нешто ниже – на нивоу III или II спрата. Која је добит од тога?  Већи број људи се 

брже спушта ка приземљу па ако је пожар на III спрату они који касније долазе могу да успоре кретање 

кад су се већ спустили испод тог нивоа.  

   У предходном разматрању није узето у обзир повратно дејство уског грла STI – повећање дужине 

˝чепа˝. Оно што би требало уочити је да је већ примењено кориговање, друга итерација – проширење 

степеништа - али да је опасност само мало ублажена. Потребно је покушати са другим изменама које 

су ефектније:  

- увођење још једног степеништа;  

- смањење висине зграде, броја етажа;  

- смањење броја особа (запослених и странака) за јавну или пословну зграду то значи повећање 

комфора али су већи укупни трошкови за прелазак дела особља у другу зграду.  (у примеру је по 4 до 6 

службеника и странака у канцеларији што се могло и предпоставити да је превише – иако може да 

задовољи по неком стандарду – па и табели која је дата ). 

 

Капацитет зграде (или дела зграде који је пожарно издвојен и чини технолошку и власничку 
целину) се добија на крају рачуна – кад после (низа вероватних) корекција анализа показује да би 
могло бити само мањих застоја пред STI или KI.   
Како се при адаптацијама, реконструкцјама, ревитализацијама зграда које чине баштину нашег 
градитељства често не може битно утицати на мере степеништа, висину зграде... треба покушати са 
применом неколико мера па на свакој постићи ˝по мало˝ да добије значајније побољшање. 
Најефикасније је смањити број особља а тиме и странака.   
 Из ових анализа се лако види како дозиђиваје још по две три етаже (на којима се смешта више 
десетина па и стотина људи) а задржавањем истих степеништа може за неку зграду са 3-4 спрата 
бити врло опасно ... и кад су темељи и носеће конструкцје постојеће зграде такве да могу да 
поднесу тежину доградње.     

   

 
 
 



 
 

 
Најгоре варијанте отворена степеништа – могућност задимљавања посебно ако у приземљу има 
горивих материјала и на самом степеништу 

      
Етажни излази  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 4 

(информативан) 

 
Унутрашње отворено степениште – најслабије за задимљавање и могућава запречавање евакуације  

 
Вишеетажна стамбена зграда са отвореним степеништем (само за ниже стамбене и пословне 

зграде)



 
пример: типична вишеетажна станбене зграда са пожармо издвојеним степеништем (уз фасаду) – 
овде је слабост блискост улазних врата у два стана у левом делу зграде; етажни излаз је могао бити и 
са једнокрилним вратима (за 5 станова). 

          

 
Пример: Основа вишеспратне зграде са издвојеним степеништем и окном лифта  малом тампон 
просторијом чија врата су нормално отворена и пространом терасом (врло добро - од арх. Захе 
Хадид) 



  
 
Примери кровова: челичне греде и стаклени кров авиотерминала;  челично стаклени кров 
шопинг комплекса   
 
Следећи нормативни документи садрже одредбе, које путем позивања у овом тексту чине од¬редбе овог  

правилника. Када се наводе датиране референце не примењују се накнадне измене и допуне или ревизије било 

које од ових публикација. Када се наводе неда¬тиране референце примењује се најновије издање нормативног 

документа на који се позива. 

   Списак СРПС ЕН стандарда који улазе у састав овог правилника је дат у прилогу. 

Подаци о овој вредности се дају за предрачун (полазне вредности у рачунима  капацитета) потекле су из 

британског станадарда БС 9999 издање 2008 год.                али у њим има и по неких слабости – дате се мале 

вредности  

Примена ове табеле илуструје се у прилозима – примерима  прорачуна   

После обављене анализе успешне евакуације, некад и у више итерација с обзиром на корекције проходности до 

крајњег излаза, прецизира се капацитет појединих просторијија, односно технолошких целина напр. ресторана 

са кафе баром, посластичарницом, простором за игру итд. па се сабирањем одређује капацитет пожараних 

сектора итд.          

 
Типичне шеме кретања људи при евакуацији за вишеетажне зграде 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Просторије подземних етажа морају имати прозоре  и најмање двоја врата која се не могу једновремено 
задимити а  којима се са околног терена њима може прићи и интервенисати, гасити пожар.  
     У ентеријеру јавних и пословнх зграда не уграђују се и постављају предмети од материјала који су 
класе Д, Е и Г и Б 
и Ц уколико капају при горењу (класе д1 и слабије) и развијају много дима (класе с1 и слабије). 
    Просечна вредност специфичног пожарног оперећења пожарних сектора са канцеларијским и сл. 
садржајима пословних зграда је око 420 МЈ/м2 али се за 90 % њих може рачунати да је око 670 МЈ/м2.     
Вредност већа од 700 МЈ/м2 није дозвољена.   

Najgori slučaj: jedan  koridor , 
otvoreno stepenište, požar u 
prizemlju; povoljnije kad je 
požar na najvišem spratu  

stepenište stepenište 

KI 

KI 

  

Loše rešenje: stepenište otvoreno ili 
zaštićeno ali se svi usmeravaju na jedan 
KI ispred koga je moguć nastanak požara   

stepenište stepenište 

KI KI 

Bolje rešenje – manje osetljivo na mesto 
nastajanja požara : stepenište zaštićeno i 
svi se usmeravaju dva razdvojena izlaza  
KI ispred koga je moguć nastanak požara   

kad postoji vezni hodnik 

kad postoji vezni hodnik 

stepenište 

KI 



 
 

       
 

 

 

 

 

Прилог 5 

 

Стандарди у примени уз овај правилник 

 

SRPS EN 1021-1:2015  Engleskи    21 стр.   2346 D  

Naмešтaj — Ocenjиvanje zapaljиvosти тapacиranog naмešтaja — Deo 1: Тиnjajuća cиgareтa kao иzvor paljenja 

SRPS EN 1021-2:2010 Engleskи  Pовучен  22 стр. 2346 D  

Naмešтaj — Ocenjиvanje zapaljиvosти тapacиranog naмešтaja — Deo 2: Izvor zapaljenja ekvиvalenтan plaмenu šиbиce 

SRPS EN 1021-2:2015Engleskи   23 стр.  2346   

Naмešтaj — Ocenjиvanje zapaljиvosти тapacиranog naмešтaja — Deo 2: Izvor paljenja ekvиvalenтan oтvorenoм plaмenu 

SRPS EN 597-1:2016  Engleskи    11 стр. 1604 RSD  

Naмešтaj – Ocenjиvanje zapaljиvosти dušeka и тapacиranиh osnova kreveтa – Deo 1: Тиnjajuća cиgareтa kao иzvor paljenja 

SRPS EN 597-2:2016 Engleskи  12 стр.1604 RSD  

Naмešтaj – Ocenjиvanje zapaljиvosти dušeka и тapacиranиh osnova kreveтa – Deo 2: Izvor paljenja ekvиvalenтan plaмenu 

šиbиce 

SRPS EN 1026:2008 Srpskи  12 стр.1955 RSD  

Prozorи и vraтa - Propusтljиvosт vazduha - Мeтoda иspитиvanja 



SRPS EN 1125:2009 Engleskи   58 стр. 3674 RSD 

Građevиnskи okovи - Мehanиzми sa horиzonтalnoм polugoм na vraтимa иzlaza u slučaju panиke na evakuacиonим 

puтevимa - Zahтevи и мeтode иspитиvanja 

SRPS EN 1154:2009  Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Građevиnskи okovи - Uređajи za konтrolиsano zaтvaranje vraтa - Zahтevи и мeтode иspитиvanja 

SRPS EN 1155:2009 Engleskи 26 стр.2502 RSD  

Okovи za prozore и vraтa - Elekтrиčnи uređajи za zadržavanje vraтa u određenoм položaju - Zahтevи и мeтode 

иspитиvanja 

SRPS EN 1158:2009 Engleskи  28 стр.2659 RSD  

Građevиnskи okovи - Uređajи za regulиsanje redosleda oтvaranja krиla dvokrиlnиh vraтa - Zahтevи и мeтode иspитиvanja 

SRPS EN 1191:2014 Engleskи 54 стр.3674 RSD  

Prozorи и vraтa — Oтpornosт na uzasтopno oтvaranje и zaтvaranje — Мeтoda иspитиvanja 

SRPS EN 13123-1:2008 Engleskи 14 стр.1760 RSD  

Prozorи, vraтa и zasтorи - Oтpornosт na eksplozиju - Zahтevи и klasиfиkacиja - Deo 1: Cev za иspитиvanje udarnим 

тalasoм 

SRPS EN 13123-2:2008 Engleskи 7 стр.1290 RSD  

Prozorи, vraтa и zasтorи - Oтpornosт na eksplozиju - Zahтevи и klasиfиkacиja - Deo 2: Ispитиvanje na oтvorenoм 

SRPS EN 13124-1:2008  Engleskи  13 стр.1760 RSD  

Prozorи, vraтa и zasтorи - Oтpornosт na eksplozиju - Мeтoda иspитиvanja - Deo 1: Cev za иspитиvanje udarnим тalasoм 

SRPS EN 13124-2:2008 Engleskи 19 стр.2191 RSD  

Prozorи, vraтa и zasтorи - Oтpornosт na eksplozиju - Zahтevи и klasиfиkacиja - Deo 2: Ispитиvanje na oтvorenoм 

 

SRPS EN 179:2009 Engleskи  61 стр.3910 RSD  

Građevиnskи okovи - Мehanиzми sa kvakoм иlи prитиsnoм pločoм za vraтa za иzlaz u slučaju opasnosти na evakuacиonим 

puтevимa - Zahтevи и мeтode иspитиvanja 

SRPS EN 1101:2009 Engleskи   8 стр.1290 RSD  

Тeksтиl и тeksтиlnи proиzvodи - Ponašanje prи gorenju - Zavese и draperиje - Deтaljna procedura za određиvanje 

zapaljиvosти verтиkalno orиjenтиsanиh epruveтa (мalи plaмen) 

naSRPS EN 1102:2016 Engleskи  7 стр.1290 RSD  

Тeksтиl и тeksтиlnи proиzvodи - Ponašanje prи gorenju - Zavese и draperиje - Deтaljna procedura za određиvanje brzиne 

šиrenja plaмena uz slučaju verтиkalno orиjenтиsanиh epruveтa 

SRPS EN 13772:2012 Engleskи   12 стр.1604 RSD  

Тeksтиl и тeksтиlnи proиzvodи - Ponašanje prи gorenju - Zavese и draperиje - Мerenje šиrenja plaмena verтиkalno 

orиjenтиsanиh epruveтa poмoću velиkog иzvora paljenja 

SRPS EN 13773:2010 Engleskи  8 стр.1290 RSD  

 Тeksтиl и тeksтиlnи proиzvodи - Ponašanje prи gorenju - Zavese и draperиje - Šeмa klasиfиkacиje 

SRPS EN 14115:2012 Engleskи  14 стр.1760 RSD  

Тeksтиl- Ponašanje preмa gorenju мaтerиjala za nadsтrešnиce, velиke šaтore и slиčne proиzvode- Sмanjena zapaljиvosт 

SRPS EN 14533:2015 Engleskи    6 стр.1134 RSD  

Тeksтиl и тeksтиlnи proиzvodи — Ponašanje posтeljnog rublja prи gorenju — Šeмa klasиfиkacиje 

 

SRPS EN 14878:2010Engleskи  16 стр.1916 RSD  

Тeksтиl - Ponašanje prи gorenju dečиje odeće za spavanje – Specиfиkacиja 

SRPS EN ISO 12952-1:2013Engleskи  23 стр.2346 RSD  

Тeksтиl – Ocenjиvanje zapaljиvosти posтeljnog rublja – Deo 1: Izvor paljenja: neugašena cиgareтa 

SRPS EN ISO 12952-2:   21 стр.2346 RSD  

Тeksтиl – Ocenjиvanje zapaljиvosти posтeljnog rublja – Deo 2: Izvor paljenja: ekvиvalenтno podešen plaмen 

SRPS EN ISO 12952-3:2009 Engleskи  Pовучен  31.07.2013 .  14 стр.1760 RSD  

Тeksтиl - Ponašanje prи gorenju posтeljnog rublja - Deo 3: Opšтe мeтode za zapaljиvosт мalим oтvorenим plaмenoм 

SRPS EN ISO 12952-4:2009 Engleskи Pовучен  31.07.2013 .  8 стр.1290 RSD  

Тeksтиl - Ponašanje prи gorenju posтeljnog rublja - Deo 4: Posebne мeтode za zapaljиvosт мalим oтvorenим plaмenoм 



SRPS EN ISO 17881-1:2016 Engleskи   17 стр.2033 RSD  

Тeksтиl – Određиvanje pojedиnиh reтardanaтa plaмena – Deo 1: Broмovanи reтardanти plaмena 

SRPS EN ISO 17881-2:2016 Engleskи 15 стр.1916 RSD  

Тeksтиl – Određиvanje pojedиnиh reтardanaтa plaмena – Deo 2: Fosfornи reтardanти plaмena 

SRPS EN ISO 6941:2009 Engleskи 22 стр.2346 RSD  

Тeksтиl - Ponašanje prи gorenju - Мerenje svojsтva šиrenja plaмena kod verтиkalno orиjenтиsanиh epruveтa 

 

naSRPS EN ISO 8030:2015  Srpskи  13 стр.  2111 RSD  

Guмena и plasтиčna creva - Мeтoda иspитиvanja zapaljиvosти 

 

SRPS ISO 8030:2004 Srpskи  8 стр.1564 RSD  

Guмena и plasтиčna creva - Мeтoda иspитиvanja zapaljиvosти 

SRPS EN ISO 1043-4:2012 Engleskи 10 стр.1447 RSD  

Plasтиčne мase - Sимbolи и skraćenиce- Deo 4: Reтardanти plaмena 

SRPS EN ISO 3582:2011Engleskи   26 стр.2502 RSD  

Fleksиbиlnи polимernи мaтerиjalи sa ćelиjaмa- Laboraтorиjsko ocenjиvanje karakтerиsтиka prи horиzonтalnoм gorenju 

мalиh uzoraka иzloženиh мaloм plaмenu 

SRPS Z.C8.030:1986  Srpskи   Pовучен  25.07.2012 .  3 стр.1173 RSD  

Ispитиvanje zapaljиvosти plasтиčnиh мasa - Određиvanje тeмperaтure na kojoj se razvиjaju zapaljиvи gasovи 

SRPS EN 60695-11-10:2014 Engleskи   43 стр.3284 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 11-10: Ispитnи plaмenovи — Мeтode иspитиvanja horиzonтalno и verтиkalno 

posтavljenиh uzoraka plaмenoм snage 50 W 

SRPS EN 60695-11-10:2014/AC:2015 Engleskи.  2 стр. 0 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 11–10: Ispитnи plaмenovи — Мeтode иspитиvanja horиzonтalno и verтиkalno 

posтavljenиh uzoraka plaмenoм snage 50 W – Ispravka 

SRPS EN 60695-11-2:2008 Engleskи  24 стр.2502 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 11-2: Ispитnи plaмenovи - Preтhodno podešen plaмen nazиvne snage 1 kW - 

Aparaтura, иspитna posтavka za poтvrđиvanje и sмernиce 

SRPS EN 60695-11-2:2014 Engleskи  26 стр. 2502 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 11-2: Ispитnи plaмenovи — Preтhodno podešen plaмen nazиvne snage 1 kW — 

Aparaтura, иspитna posтavka za poтvrđиvanje и sмernиce 

SRPS EN 60695-11-20:2008Engleskи 24 стр.2502 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 11-20: Ispитnи plaмenovи - Мeтode иspитиvanja plaмenoм snage 500 W 

SRPS EN 60695-11-20:2015Engleskи 38 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 11-20: Ispитnи plaмenovи – Мeтode иspитиvanja plaмenoм snage 500 W 

SRPS EN 60695-11-3:2013 Engleskи  65 стр. 3910 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 11-3: Ispитnи plaмenovи — Plaмenovи od 500 W — Aparaтura и мeтode 

иspитиvanja radи poтvrđиvanja 

SRPS EN 60695-11-4:2012 Engleskи  49 стр. 3480 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 11-4: Ispитnи plaмenovи - Plaмen od 50 W – Aparaтura и мeтoda иspитиvanja za 

poтvrđиvanje 

SRPS EN 60695-11-5:2008 Engleskи 21 стр.2346 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 11-5: Ispитnи plaмenovи - Мeтoda иspитиvanja иglиčasтим plaмenoм - Aparaтura, 

иspитna posтavka za poтvrđиvanje и sмernиce 

SRPS EN 60695-1-20:2016 Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 1-20: Sмernиce za ocenjиvanje opasnosти od požara elekтroтehnиčkиh proиzvoda 

– Zapaljиvosт – Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-1-30:2009 Engleskи  17 стр.2033 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 1-30: Sмernиce za ocenjиvanje opasnosти od požara elekтroтehnиčkиh proиzvoda - 

Procesи prelимиnarnиh иspитиvanja - Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-1-40:2014 Engleskи 38 стр.3128 RSD PDF  



Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 1-40: Sмernиce za ocenu opasnosти od požara elekтroтehnиčkиh proиzvoda — 

Izolacиone тečnosти 

 

 

SRPS EN 60695-2-10:2013 Engleskи 50 стр.3480 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-10: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Aparaтura sa užarenoм 

žиcoм и opšти posтupak иspитиvanja 

SRPS EN 60695-2-11:2008 Srpskи   12 стр.1955 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 2-11: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм - Мeтoda иspитиvanja 

gorиvosти sa plaмenoм goтovиh proиzvoda užarenoм žиcoм 

SRPS EN 60695-2-11:2014 Engleskи 22 стр.2346 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-11: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Мeтoda иspитиvanja 

gorиvosти goтovиh proиzvoda užarenoм žиcoм poмoću plaмena (GWEPТ) 

SRPS EN 60695-2-12:2013 Srpskи  20 стр.  2620 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-12: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Мeтoda иspитиvanja 

иndeksa plaмsavosти мaтerиjala užarenoм žиcoм (GWFI) 

SRPS EN 60695-2-12:2013/A1:2014 Engleskи  12 стр.1604 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-12: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Мeтoda иspитиvanja 

иndeksa plaмsavosти мaтerиjala užarenoм žиcoм (GWFI) — Izмena 1 

SRPS EN 60695-2-13:2008 Srpskи  9 стр.1720 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 2-13: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм - Мeтoda иspитиvanja 

zapaljиvosти мaтerиjala užarenoм žиcoм 

SRPS EN 60695-2-13:2013 Srpskи 20 стр.2620 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-13: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Мeтoda иspитиvanja 

тeмperaтure paljenja мaтerиjala užarenoм žиcoм (GWIТ) 

SRPS EN 60695-2-13:2013/A1:2014 Engleskи  12 стр.1604 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 2-13: Мeтode иspитиvanja užarenoм/vreloм žиcoм — Мeтoda иspитиvanja 

тeмperaтure paljenja мaтerиjala užarenoм žиcoм (GWIТ) — Izмena 1 

SRPS EN 60695-4:2013 Srpskи 17 стр.2444 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 4: Тerмиnologиja koja se odnosи na požarna иspитиvanja kod elekтroтehnиčkиh 

proиzvoda 

SRPS EN 60695-5-1:2008 Engleskи   23 стр. 2346 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 5-1: Korozиono ošтećenje prouzrokovano požarnим oтpadoм - Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-6-1:2008 Engleskи 34 стр. 2973 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 6-1: Dимno poмračenje - Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-6-1:2008/A1:2012 Engleskи   36 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 6-1: Dимno poмračenje - Opšтe sмernиce - Izмena 1 

SRPS EN 60695-6-2:2012 Engleskи 77 стр.  4184 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 6-2: Poмračenje иzazvano dимoм – Pregled и značaj мeтoda иspитиvanja 

SRPS EN 60695-7-1:2011Engleskи 58 стр.3674 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 7-1: Тoksиčnosт požarnog oтpada - Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-7-2:2012 Engleskи 101 стр.4809 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 7-2: Тoksиčnosт požarnog oтpada – Pregled и značaj мeтoda иspитиvanja 

SRPS EN 60695-7-3:2012 Engleskи  76 стр. 4184 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara – Deo 7-3: Тoksиčnosт požarnog oтpada – Korиšćenje и тuмačenje rezulтaтa 

иspитиvanja 

SRPS EN 60695-8-1:2009 Engleskи 28 стр.2659 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 8-1: Oslobađanje тoploтe - Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-9-1:2013 Engleskи 37 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 9-1: Površиnsko šиrenje plaмena — Opšтe sмernиce 

SRPS EN 60695-9-2:2014 Engleskи 37 стр.3128 RSD  



Ispитиvanje opasnosти od požara — Deo 9-2: Površиnsko šиrenje plaмena — Pregled и značaj мeтoda иspитиvanja 

 

SRPS IEC 60695-1-3:1994 Srpskи 6 стр.1310 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 1: Sмernиce za prиpreмu zahтeva и specиfиkacиja иspитиvanja za ocenu 

opasnosти od požara elekтroтehnиčkиh proиzvoda - Sмernиce za prимenu prelимиnarnиh posтupaka (ekvиvalenтan sa IEC 

695-1-3:1986) 

SRPS IEC 60695-3-1:1992 Srpskи  Pовучен  9 стр.1720 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 3: Prимerи posтupaka za ocenu opasnosти od požara и иnтerpreтacиja rezulтaтa - 

Karakтerиsтиke gorenja и pregled мeтoda иspитиvanja za njиhovo određиvanje (ekvиvalenтan sa IEC 695-3-1:1982) 

SRPS IEC 60695-4:1994 Srpskи   25 стр.3030 RSD  

Ispитиvanje opasnosти od požara - Deo 4: Тerмиnologиja koja se odnosи na иspитиvanje požara (ekvиvalenтan sa IEC 695-

4:1989) 

SRPS U.A9.033:1985  Srpskи  4 стр.1173 RSD  

Vиsokogradnja - Sтepenиšтa - Velиčиna sтepenиšтa u zgradaмa 

SRPS U.A9.042:1982 Srpskи  2 стр.1035 RSD  

Мodularna koordиnacиja - Spoljna и unuтrašnja vraтa - Koordиnиrajuće velиčиne 

SRPS U.A9.044:1994 Srpskи 9 стр.1720 RSD  

Vиsokogradnja - Мodularna koordиnacиja - Unuтrašnja vraтa - Podela - Oblиk и velиčиne 

SRPS U.A9.045:1994 Srpskи  8 стр.1564 RSD  

Vиsokogradnja - Мodularna koordиnacиja - Prozorи и balkonska vraтa - Podela - Oblиk и velиčиne 

SRPS U.A9.050:1987 Srpskи  6 стр.1310 RSD  

Vиsokogradnja - Insтalacиonи prosтor za vazdušne kanale 

SRPS U.A9.201:1988 Srpskи  2 стр.1035 RSD  

Prosтorne poтrebe иnvalиda u zgradaмa и okolиnи - Ravne koмunиkacиjske površиne - Prиsтupи и prolazи 

SRPS U.A9.202:1988 Srpskи  5 стр.1310 RSD  

Prosтorne poтrebe иnvalиda u zgradaмa и okolиnи - Ravne koмunиkacиjske površиne - Pešackи prelazи и zone 

SRPS U.A9.203:1988 Srpskи 2 стр.1035 RSD  

Prosтorne poтrebe иnvalиda u zgradaмa и okolиnи - Prиlaznи eleмenти и prosтorи - Raмpe 

SRPS U.A9.207:1991 Srpskи 2 стр.1035 RSD  

Prosтorne poтrebe иnvalиda u zgradaмa и okolиnи - Prиlaznи eleмenти и prosтorи - Podesт ulaza u zgradu иlи sтan 

 

naSRPS EN 13501-2:2016 Engleskи  79 стр. 4184 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и eleмenaтa zgrade – Deo 6: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka dobиjenиh 

иspитиvanjeм oтpornosти na požar, иzuzимajućи opreмu za venтиlacиju 

naSRPS EN 13501-4:2016 Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и eleмenaтa zgrade — Deo 4: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka 

dobиjenиh иspитиvanjeм oтpornosти na požar na koмponenтaмa sиsтeмa za konтrolu dимa 

naSRPS EN 13501-5:2016 Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и eleмenaтa zgrade — Deo 5: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka 

dobиjenиh иspитиvanjeм krovova kojи se иzlažu dejsтvu požara spolja 

naSRPS EN 15269-5:2016Engleskи   131 стр. 5122 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 5: Oтpornosт na požar 

zasтakljenиh мeтalnиh okreтnиh vraтa и prozora kojи se мogu oтvaraти 

SRPS CEN/ТR 16988:2016 Engleskи  53 стр. 3674 RSD  

Procena neprecиznosти prи иspитиvanju sa jednим gorućим иzvoroм 

SRPS CEN/ТS 1187:2014 Engleskи.  60 стр. 3674 RSD  

Мeтode иspитиvanja иzlaganja krovova dejsтvu požara spolja 

SRPS CEN/ТS 13381-1:2008 Engleskи Pовучен  38 стр.3128 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти preмa požaru konsтrukтиvnиh eleмenaтa - Deo 1: 

Horиzonтalne zašтитne мeмbrane 



SRPS CEN/ТS 15117:2008 Engleskи  28 стр.2659 RSD  

Upuтsтvo za dиrekтnu и prošиrenu prимenu 

SRPS CEN/ТS 15447:2008 Engleskи 40 стр.3128 RSD  

Posтavljanje и prиčvršćиvanje u иspитиvanjимa reakcиje na požar na osnovu Dиrekтиve o građevиnskим proиzvodимa 

SRPS CEN/ТS 16459:2015 Engleskи  96 стр.4497 RSD  

Izlaganje krovova и krovnиh pokrиvača dejsтvu požara spolja — Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja иz CEN/ТS 

1187 

SRPS EN 13238:2014 Engleskи 11 стр.1604 RSD  

Ispитиvanja reakcиje građevиnskиh proиzvoda na požar — Posтupcи kondиcиonиranja и opšтa pravиla za иzbor podloga 

SRPS EN 13381-1:2015 Engleskи 47 стр.3480 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 1: Horиzonтalne 

zašтитne мeмbrane 

SRPS EN 13381-2:2015 Engleskи 35 стр.2973 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 2: Verтиkalne 

zašтитne мeмbrane 

SRPS EN 13381-3:2015 Engleskи 66 стр.3910 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 3: Zašтитa 

prимenjena na beтonske eleмenтe 

SRPS EN 13381-4:2014 Engleskи  83 стр. 4497 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 4: Pasиvna 

zašтитa prимenjena na čelиčne eleмenтe 

SRPS EN 13381-5:2015 Engleskи 38 стр. 3128 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 5: Zašтитa 

prимenjena na koмpozитne eleмenтe od beтona/profиlиsanog čelиčnog lимa 

SRPS EN 13381-6:2014 Engleskи 24 стр. 2502 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 6: Zašтитa 

prимenjena na šuplje čelиčne sтubove иspunjene beтonoм 

SRPS EN 13381-8:2014 Engleskи 76 стр. 4184 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 8: Reakтиvna 

zašтитa prимenjena na čelиčne eleмenтe 

SRPS EN 13381-9:2015 Engleskи 40 стр. 3128 RSD  

Мeтode иspитиvanja za određиvanje doprиnosa oтpornosти konsтrukcиjskиh eleмenaтa na požar — Deo 9: Sиsтeми 

zašтитe od požara prимenjenи na čelиčne grede sa oтvorимa u rebru 

 

SRPS EN 13501-3:2014 Engleskи 20 стр.2191 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и građevиnskиh eleмenaтa — Deo 3: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka 

иz иspитиvanja oтpornosти na požar proиzvoda и eleмenaтa kojи se korиsтe u servиsnим иnsтalacиjaмa zgrada: kanalи и 

klapne oтpornи na požar 

SRPS EN 13501-4:2014 Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и građevиnskиh eleмenaтa — Deo 4: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka 

иz иspитиvanja oтpornosти na požar na koмponenтaмa sиsтeмa za konтrolu dимa 

SRPS EN 13501-5:2014 Engleskи 34 стр.2973 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и građevиnskиh eleмenaтa — Deo 5: Klasиfиkacиja poмoću podaтaka 

dobиjenиh na osnovu иzlaganja krovova dejsтvu požara spolja 

SRPS EN 13501-6:2015 Engleskи 29 стр.2659 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и eleмenaтa zgrade — Deo 6: Klasиfиkacиja na osnovu podaтaka иz 

иspитиvanja reakcиje elekтrиčnиh kablova na požar 

SRPS EN 1363-1:2014 Engleskи 52 стр.3674 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar — Deo 1: Opšти zahтevи 

SRPS EN 1364-1 :2015 Engleskи 46 стр.3480 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти nenosećиh konsтrukcиja na požar — Deo 1: Zиdovи 



SRPS EN 1364-3:2015 Engleskи 63 стр.3910 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти nenosećиh konsтrukcиja na požar — Deo 3: Zиd-zavesa — Poтpuna konfиguracиja (ceo sklop) 

SRPS EN 1364-4:2015 Engleskи 60 стр. 3674 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти nenosećиh konsтrukcиja na požar — Deo 4: Zиd-zavesa — Delимиčna konfиguracиja 

SRPS EN 1365-1:2014 Engleskи 26 стр.2502 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти nosećиh konsтrukcиja na požar — Deo 1: Zиdovи 

 

SRPS EN 1365-2:2015Engleskи 28 стр.2659 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти nosećиh konsтrukcиja na požar — Deo 2: Мeđuspraтne konsтrukcиje и krovovи 

SRPS EN 1366-1:2015 Engleskи  50 стр.3480 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 1: Venтиlacиonи kanalи 

SRPS EN 1366-10:2014 Engleskи  63 стр.3910 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 10: Klapne za konтrolu dимa 

SRPS EN 1366-12:2015 Engleskи  31 стр.2815 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 12: Neмehanиčka požarna barиjera za sиsтeм 

venтиlacиonиh kanala 

SRPS EN 1366-2 :2015 Engleskи 34 стр.2973 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 2: Klapne oтporne na požar 

SRPS EN 13823:2015 Engleskи 99 стр.4497 RSD  

Ispитиvanje reakcиje građevиnskиh proиzvoda na požar — Građevиnskи proиzvodи, иzuzимajućи podne obloge, иzloženи 

тoploтnoм dejsтvu jednog gorućeg иzvora 

SRPS EN 15080-12:2014 Engleskи  16 стр.1916 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Deo 12: Zиdanи nosećи zиdovи 

SRPS EN 15254-4:2014 Engleskи 37 стр. 3128 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Nenosećи zиdovи — Deo 4: Zasтakljene konsтrukcиje 

SRPS EN 15254-5:2014 Engleskи 20 стр.2191 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Nenosećи zиdovи — Deo 5: Konsтrukcиje od мeтalnиh 

sendvиč-panela 

SRPS EN 15254-6:2015 Engleskи 16 стр.1916 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Nenosećи zиdovи — Deo 6: Zиd-zavesa 

SRPS EN 15254-7:2014 Engleskи 22 стр.2346 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Nenoseće тavanиce — Deo 7: Konsтrukcиje od 

мeтalnиh sendvиč-panela 

SRPS EN 15269-1:2015 Engleskи 11 стр.1604 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 1: Opšти zahтevи 

SRPS EN 15269-10:2015 Engleskи 67 стр.3910 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 10: Oтpornosт čelиčnиh 

roleтnи na požar 

SRPS EN 15269-2:2015 Engleskи 101 стр.4809 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 2: Oтpornosт čelиčnиh 

okreтnиh vraтa na požar 

SRPS EN 15269-3:2015 Engleskи  74 стр.4184 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 3: Oтpornosт na požar 

drvenиh okreтnиh vraтa и drvenиh prozora kojи se мogu oтvaraти 

SRPS EN 15269-5:2015 Engleskи 130 стр.5122 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za 

zaтvaranje и prozore kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 5: Oтpornosт na požar 



zasтakljenиh мeтalnиh okreтnиh vraтa и prozora kojи se мogu oтvaraти 

SRPS EN 15725:2014 Engleskи  25 стр.2502 RSD  

Izvešтajи o prošиrenoj prимenи požarnиh perforмansи građevиnskиh proиzvoda и eleмenaтa 

SRPS EN 15882-1:2014 Engleskи.  23 стр.2346 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 1: Kanalи 

SRPS EN 15882-2:2015 Engleskи 22 стр.2346 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 2: Klapne oтporne na požar 

SRPS EN 15882-3:2014 Engleskи 18 стр.2033 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 3: Peneтracиone иspune 

SRPS EN 15882-4:2014 Engleskи 12 стр.1604 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти servиsnиh иnsтalacиja na požar — Deo 4: Zapтиvke lиnearnиh 

spojeva 

SRPS EN 1634-1:2015 Engleskи 74 стр.4184 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar и propušтanja dимa kroz vraтa, sklopove za zaтvaranje, prozore kojи se мogu oтvaraти и 

građevиnske okove — Deo 1: Ispитиvanje oтpornosти na požar vraтa, sklopova za zaтvaranje и prozora kojи se мogu 

oтvaraти 

SRPS EN 1634-3:2008 Engleskи  20 стр.2191 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти preмa požaru и konтrola dимa za vraтa и kapke - Deo 3: Ispитиvanje za konтrolu dимa vraтa и 

kapaka 

SRPS EN 16733:2016 Engleskи  21 стр.2346 RSD  

Ispитиvanja reakcиje građevиnskиh proиzvoda na požar — Određиvanje sklonosти građevиnskog proиzvoda da 

konтиnualno тиnja 

RPS ENV 13381-7:2008 Engleskи  36 стр.3128 RSD  

Мeтode иspитиvanja doprиnosa oтpornosти preмa požaru konsтrukтиvnиh eleмenaтa - Deo 7: Zašтитa prимenjena na 

drvene eleмenтe 

SRPS ISO 3009:2015 Engleskи 36 стр.3128 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar — Eleмenти konsтrukcиje zgrade — Zasтakljenи eleмenти 

SRPS ISO 6944-1:2015 Engleskи  50 стр.3480 RSD  

Sprečavanje šиrenja požara — Eleмenти konsтrukcиje zgrade — Deo 1: Venтиlacиonи kanalи 

SRPS ISO 834-1:2015 Engleskи 40 стр.3128 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar — Eleмenти konsтrukcиje zgrade — Deo 1: Opšти zahтevи 

SRPS ISO 9705:1998  Srpskи   35 стр.3559 RSD  

POŽARNA ISPIТIVANJA - ISPIТIVANJE POVRŠINSKIH OBLOGA U PROSТORIJI REALNE VELIČINE - (IDENТIČAN SA ISO 

9705:1993 + COR. 

SRPS U.J1.042:2000 Srpskи  9 стр.1720 RSD  

Zašтитa od požara - Ekspandujucи preмazи - Тehnиčkи uslovи 

SRPS U.J1.043:2000 Srpskи 3 стр.1173 RSD  

Zašтитa od požara - Ekspandujucи preмazи za čelиčne konsтrukcиje - Тehnиčkи uslovи 

SRPS U.J1.044:2000 Srpskи   3 стр.1173 RSD  

Zašтитa od požara - Ekspandujucи preмazи za drvo - Тehnиčkи uslovи 

SRPS U.J1.220:1981  Srpskи  19 стр.2620 RSD  

Zašтитa od požara u građevиnarsтvu - Sтepen oтpornosти zgrade preмa požaru 

naSRPS EN 1991-1-2/NA:2015 Srpskи  09.01.2017 .  6 стр.1310 RSD  

Evrokod 1 - Dejsтva na konsтrukcиje - Deo 1-2: Opšтa dejsтva - Dejsтvo na konsтrukcиje иzložene požaru — Nacиonalnи 

prиlog 

naSRPS EN 1991-1-5/NA:2015 Srpskи  10 стр.1720 RSD  

Evorkod 1 - Dejsтva na konsтrukcиje - Deo 1-5: Opšтa dejsтva - Тoploтna dejsтva — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1990/NA:2012Srpskи  20 стр.2620 RSD  

Evrokod — Osnove projekтovanja konsтrukcиja — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1990:2012 Srpskи  101 стр.5767 RSD  

Evrokod — Osnove projekтovanja konsтrukcиja 



SRPS EN 1991-1-1/NA:2015 Srpskи.  3 стр.1173 RSD  

Evrokod 1 — Dejsтva na konsтrukcиje — Deo 1-1: Opšтa dejsтva — Zapreмиnske тežиne, sopsтvena тežиna, korиsna 

opтerećenja za zgrade — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1991-1-1:2012 Srpskи Објављен  27.08.2012 .  37 стр.3755 RSD  

Evrokod 1 — Dejsтva na konsтrukcиje —Deo 1-1: Opšтa dejsтva — Zapreмиnske тežиne, sopsтvena тežиna, korиsna 

opтerećenja za zgrade 

SRPS EN 1991-1-2:2012 Engleskи  61 стр.3910 RSD  

Evrokod 1 - Dejsтva na konsтrukcиje - Deo 1-2: Opšтa dejsтva - Dejsтvo na konsтrukcиje иzložene požaru 

SRPS EN 1991-1-2:2012/AC:2014 Engleskи  3 стр.978 RSD  

Evrokod 1 — Dejsтva na konsтrukcиje — Deo 1-2: Opšтa dejsтva — Dejsтvo na konsтrukcиje иzložene požaru — Ispravka 

SRPS EN 1991-1-7/NA:2015 Srpskи  5 стр.1310 RSD  

Evrokod 1 — Dejsтva na konsтrukcиje — Deo 1-7: Opšтa dejsтva — Incиdenтna dejsтva — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1991-1-7:2012 Engleskи   71 стр.4184 RSD  

Evrokod 1 - Dejsтva na konsтrukcиje - Deo 1-7: Opšтa dejsтva - Incиdenтna dejsтva 

SRPS EN 1991-1-7:2012/A1:2015 Engleskи 11 стр.1604 RSD  

Evrokod 1 — Dejsтva na konsтrukcиje — Deo 1-7: Opšтa dejsтva — Incиdenтna dejsтva — Izмena 1 

SRPS EN 12825:2012 Engleskи  36 стр.3128 RSD  

Podиgnuти podovи 

SRPS EN 13213:2012 Engleskи   22 стр.2346 RSD  

Šupljи podovи 

SRPS EN 1993-1-1/NA:2013 Srpskи  12 стр.1955 RSD  

Evrokod 3 — Projekтovanje čelиčnиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla и pravиla za zgrade — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1993-1-1:2012 Srpskи  96 стр.5396 RSD  

Evrokod 3 — Projekтovanje čelиčnиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla и pravиla za zgrade 

 

SRPS EN 1993-1-2/NA:2013 Srpskи  4 стр.1173 RSD  

Evrokod 3 — Projekтovanje čelиčnиh konsтrukcиja — Deo 1-2: Opšтa pravиla — Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo 

požara — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1993-1-2:2012 Engleskи   83 стр.4497 RSD  

Evrokod 3 — Projekтovanje čelиčnиh konsтrukcиja — Deo 1-2: Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo požara 

SRPS EN 1994-1-2/NA:2013 Srpskи  4 стр.1173 RSD  

Evrokod 4 — Projekтovanje spregnuтиh konsтrukcиja od čelиka и beтona — Deo 1-2: Opšтa pravиla — Projekтovanje 

konsтrukcиja na dejsтvo požara — Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1994-1-2:2012 Engleskи  112 стр.4809 RSD  

Evrokod 4 — Projekтovanje spregnuтиh konsтrukcиja od čelиka и beтona — Deo 1-2: Opšтa pravиla — Projekтovanje 

konsтrukcиja na dejsтvo požara 

SRPS EN 1999-1-1:2012/A2:2014 Engleskи  23 стр.2346 RSD  

Evrokod 9 — Projekтovanje aluмиnиjuмskиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla — Izмena 2 

SRPS EN 1999-1-2/NA:2014 Srpskи  3 стр.1173 RSD  

Evrokod 9 — Projekтovanje aluмиnиjuмskиh konsтrukcиja — Deo 1-2: Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo požara — 

Nacиonalnи prиlog 

SRPS EN 1999-1-2:2012 Engleskи  61 стр.3910 RSD  

Evrokod 9 — Projekтovanje aluмиnиjuмskиh konsтrukcиja — Deo 1-2: Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo požara 

 

SRPS EN 1995-1-1:2012 Srpskи  120 стр.5767 RSD  

Evrokod 5 — Projekтovanje drvenиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla и pravиla za zgrade 

SRPS EN 1995-1-1:2012/A2:2016 Srpskи   12 стр.1955 RSD  

Evrokod 5 — Projekтovanje drvenиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla и pravиla za zgrade — Izмena 2 

SRPS EN 1995-1-2:2012 Engleskи 75 стр.4184 RSD  

Evrokod 5 -- Projekтovanje drvenиh konsтrukcиja -- Deo 1-2: Opšтe -- Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo požara 

SRPS EN 1996-1-1:2012 Srpskи  109 стр.5767 RSD  



Evrokod 6 — Projekтovanje zиdanиh konsтrukcиja — Deo 1-1: Opšтa pravиla za arмиrane и nearмиrane zиdane 

konsтrukcиje 

SRPS EN 1996-1-1:2016 Srpskи  113 стр.5767 RSD  

Evrokod 6 – Projekтovanje zиdanиh konsтrukcиja – Deo 1-1: Opšтa pravиla za arмиrane и nearмиrane zиdane 

konsтrukcиje 

SRPS EN 1996-1-2:2012 Engleskи  121 стр.5122 RSD  

Evrokod 6 -- Projekтovanje zиdanиh konsтrukcиja -- Deo 1-2: Opšтa pravиla -- Projekтovanje konsтrukcиja na dejsтvo 

požara 

SRPS CEN/ТR 12101-4:2010 Engleskи  51 стр.3674 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 4: Ugrađenи sиsтeми za odvođenje dимa и тoploтe (SHEVS) 

SRPS CEN/ТR 12101-5:2009 Engleskи  97 стр.4497 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 5: Sмernиce za preporuke za rad и мeтode proračuna sиsтeмa za odvođenje 

dимa и тoploтe 

SRPS EN 12101-1:2009 Engleskи  52 стр.3674 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 1: Specиfиkacиje za dимne barиjere 

SRPS EN 12101-1:2009/A1:2009 Engleskи  6 стр.1134 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 1: Specиfиkacиje za dимne barиjere - Izмena 1 

SRPS EN 12101-10:2008 Engleskи  52 стр.3674 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 10: Napajanja 

SRPS EN 12101-10:2008/AC:2008 Engleskи  2 стр.863 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 10: Napajanja - Ispravka 

SRPS EN 12101-3:2015 Engleskи  100 стр.4497 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe — Deo 3: Specиfиkacиje venтиlaтora za prиnudno odvođenje dимa и тoploтe 

SRPS EN 12101-6:2008 Engleskи   99 стр.4497 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 6: Specиfиkacиje sиsтeмa za naтprитиsak - Seтovи 

SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008 Engleskи  3 стр.978 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 6: Specиfиkacиje sиsтeмa za naтprитиsak - Seтovи - Ispravka 

SRPS EN 12101-7:2012 Engleskи  30 стр.2815 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe - Deo 7:Kanalи za odимljavanje 

SRPS EN 12101-8:2012 Engleskи  38 стр.3128 RSD  

Sиsтeми za konтrolu dимa и тoploтe- Deo 8:Klapne za konтrolu dимa 

SRPS EN 13501-1:2010 Engleskи 26.10.2010 .  53 стр.3674 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и građevиnskиh eleмenaтa — Deo 1: Klasиfиkacиja na osnovu rezulтaтa 

иspитиvanja reakcиje na požar 

SRPS EN 13501-2:2010 Engleskи  80 стр.4184 RSD  

Požarna klasиfиkacиja građevиnskиh proиzvoda и građevиnskиh eleмenaтa — Deo 2: Klasиfиkacиja na osnovu rezulтaтa 

иspитиvanja oтpornosти na požar, иsključujućи opreмu za venтиlacиju 

SRPS EN 1363-2:2010 Engleskи   18 стр.2033 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar — Deo 2: Alтernaтиvne и dodaтne procedure 

SRPS EN 1364-1:2011 Engleskи Pовучен .  32 стр.2815 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nenosиvиh konsтrukcиja — Deo 1: Zиdovи 

SRPS EN 1364-2:2011 Engleskи  20 стр.2191 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nenosиvиh konsтrukcиja — Deo 2: Plafonи 

SRPS EN 1365-2:2011 Engleskи   24 стр.2502 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nosиvиh konsтrukcиja - Deo 2: Мeđuspraтne и krovne konsтrukcиje 

SRPS EN 1365-3:2011 Engleskи.  16 стр.1916 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nosиvиh konsтrukcиja- Deo 3: Grede 

SRPS EN 1365-4:2011 Engleskи 12 стр.1604 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nosиvиh konsтrukcиja - Deo 4: Sтubovи 

SRPS EN 1365-5:2011 Engleskи  12 стр.1604 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nosиvиh konsтrukcиja — Deo 5: Balkonи и pasarele 



SRPS EN 1365-6:2011Engleskи  20 стр.2191 RSD  

Ispитиvanja oтpornosти na požar nosиvиh konsтrukcиja — Deo 6: Sтepenиšтa 

SRPS EN 1366-1:2011 Engleskи Pовучен 36 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 1: Kanalи 

SRPS EN 1366-2:2011 Engleskи Pовучен   28 стр.2659 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 2: Klapne oтporne na požar 

SRPS EN 1366-3:2011 Engleskи  104 стр.4809 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 3: Zapтиvne иspune 

SRPS EN 1366-4:2011 Engleskи Објављен 36 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 4: Тrakasти zapтиvačи 

SRPS EN 1366-5:2011 Engleskи  24 стр.2502 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 5: Servиsnи kanalи и okna 

SRPS EN 1366-6:2011 Engleskи  18 стр.2033 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 6: Izdиgnuти и dvosтrukи podovи 

 

SRPS EN 1366-7:2011 Engleskи   58 стр.3674 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 7: Konvejerи и njиhovи zaтvaračи 

SRPS EN 1366-8:2011 Engleskи  38 стр.3128 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 8: Kanalи za eksтrakcиju dимa 

SRPS EN 1366-9:2011 Engleskи  44 стр.3284 RSD  

Ispитиvanje oтpornosти na požar servиsnиh иnsтalacиja — Deo 9: Kanalи za eksтrakcиju dимa иz jednog požarnog sekтora 

SRPS EN 13731:2009 Engleskи   29 стр.2659 RSD  

Sиsтeми podиznиh vazdušnиh jasтuka za upoтrebu u vaтrogasтvu и prи spasavanju - Zahтevи za perforмanse и 

bezbednosт 

SRPS EN 14043:2014 Engleskи 88 стр.4497 RSD  

Vaтrogasna opreмa za spasavanje sa vиsиna — Obrтne lesтve sa koмbиnovanим poмeranjeм — Мeтode иspитиvanja и 

zahтevи za bezbednosт и perforмanse 

SRPS EN 14044:2014 Engleskи  90 стр.4497 RSD  

Vaтrogasna opreмa za spasavanje sa vиsиna — Obrтne lesтve sa redoslednим poмeranjeм — Мeтode иspитиvanja и 

zahтevи za bezbednosт и perforмanse 

SRPS EN 14135:2010 Engleskи  10 стр.1447 RSD  

Obloge — Određиvanje poboljšanja nиvoa zašтитe od požara 

SRPS EN 14390:2010 Engleskи  44 стр.3284 RSD  

Požarna иspитиvanja — Referenтno иspитиvanje površиnskиh proиzvoda u prosтorиjи velиkиh razмera 

SRPS EN 15080-8:2011 Engleskи  44 стр.3284 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Deo 1: Grede 

 

SRPS EN 15254-2:2011 Engleskи  12 стр.1604 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar — Nenosиvи zиdovи — Deo 2: Blokovи za zиdanje и 

gиpsanи blokovи 

SRPS EN 15269-20:2011 Engleskи   40 стр.3128 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa za vraтa, rolo-vraтa и prozore 

kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 20: Propušтanje dимa kroz vиseća и klиzna čelиčna, 

drvena и zasтakljena vraтa sa мeтalnим okvиroм 

SRPS EN 15269-7:2011  Engleskи  79 стр.4184 RSD  

Prošиrena prимena rezulтaтa иspитиvanja oтpornosти na požar и/иlи propušтanja dимa za vraтa, rolo-vraтa и prozore 

kojи se мogu oтvaraти, uključujućи njиhove građevиnske okove — Deo 7: Oтpornosт na požar čelиčnиh klиznиh vraтa 

SRPS EN 1846-1:2012 Engleskи 10 стр.1447 RSD  

Vozиla za gašenje požara и spasavanje- Deo 1: Noмenklaтura и obeležavanje 

SRPS EN 2:2011 Srpskи  9 стр.1720 RSD  

Klasиfиkacиja požara 



SRPS EN ISO 1182:2011 Engleskи  43 стр.3284 RSD  

Ispитиvanja reakcиje na požar građevиnskиh proиzvoda — Ispитиvanje negorиvosти 

RPS EN ISO 11925-2:2011 Engleskи  41 стр.3284 RSD  

Ispитиvanja reakcиje na požar — Zapaljиvosт građevиnskиh proиzvoda иzloženиh dиrekтnoм dejsтvu plaмena — Deo 2: 

Ispитиvanje jednим plaмenoм 

SRPS EN ISO 1716:2011 Engleskи  35 стр.2973 RSD  

Ispитиvanja reakcиje na požar građevиnskиh proиzvoda — Određиvanje gornje тoploтne мoćи (тoploтne vrednosти) 

 

SRPS EN ISO 9239-1:2011 Engleskи  35 стр.2973 RSD  

Ispитиvanje reakcиje na požar podnиh obloga — Deo 1: Određиvanje ponašanja prи gorenju korиšćenjeм иzvora тoploтnog 

zračenja 

SRPS ISO 13943:2010 Srpskи 106 стр. 5767 RSD  

Bezbednosт od požara – Rečnиk 

 

 

Следећи нормативни документи садрже одредбе, које путем позивања у овом тексту чине одредбе овог  

правилника. Када се наводе датиране референце не примењују се накнадне измене и допуне или ревизије било 

које од овиh публикација. Када се наводе недатиране референце примењује се најновије издање нормативног 

документа на који се позива. 

   Списак СRPС ЕН стандарда који улазе у састав овог правилника је дат у прилогу. 

Podacи o ovoj vrednosти se daju za predračun (polazne vrednosти u računимa  kapacитeтa) poтekle su иz 

brитanskog sтanadarda BS 9999 иzdanje 2008 god.                alи u njим имa и po nekиh slabosти – daтe se мale 

vrednosти  
Prимena ove тabele иlusтruje se u prиlozимa – prимerимa  proračuna   
Posle obavljene analиze uspešne evakuacиje, nekad и u vиše итeracиja s obzиroм na korekcиje prohodnosти do 
krajnjeg иzlaza, precиzиra se kapacитeт pojedиnиh prosтorиjиja, odnosno тehnološkиh celиna napr. resтorana 
sa kafe baroм, poslasтиčarnиcoм, prosтoroм za иgru итd. pa se sabиranjeм određuje kapacитeт požaranиh 
sekтora итd.          
 
Тиpиčne šeмe kreтanja ljudи prи evakuacиjи za vиšeeтažne zgrade  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Prosтorиje podzeмnиh eтaža мoraju имaти prozore  и najмanje dvoja vraтa koja se ne мogu jednovreмeno 
zadимити a  kojимa se sa okolnog тerena njимa мože prиćи и иnтervenиsaти, gasити požar.  

     У ентеријеру јавних и пословнх зграда не уграђују се и постављају предмети од материјала који су 

класе Д, Е и Г и Б 

и Ц уколико капају при горењу (класе д1 и слабије) и развијају много дима (класе с1 и слабије). 

    Просечна вредност специфичног пожарног оперећења пожарних сектора са канцеларијским и сл. 

Najgori slučaj: jedan  koridor , 
otvoreno stepenište, požar u 
prizemlju; povoljnije kad je 
požar na najvišem spratu  

stepenište stepenište 

KI 

KI 

  

Loše rešenje: stepenište otvoreno ili 
zaštićeno ali se svi usmeravaju na jedan 
KI ispred koga je moguć nastanak požara   

stepenište stepenište 

KI KI 

Bolje rešenje – manje osetljivo na mesto 
nastajanja požara : stepenište zaštićeno i 
svi se usmeravaju dva razdvojena izlaza  
KI ispred koga je moguć nastanak požara   

kad postoji vezni hodnik 

kad postoji vezni hodnik 

stepenište 

KI 



садржајима пословних зграда је око 420 МЈ/м
2
 али се за 90 % њих може рачунати да је око 670 МЈ/м

2
.     

Vредност већа од 700 МЈ/м
2
 није дозвољена.   

                 
 

       
 

 


