
Спецификација предмета за књигу предмета 

 

Студијски програм:  Безбедност радне и животне средине 
Назив предмета: Oпасност од пожара и експлозије 
Наставник: мр Данијела Стојадиновић 
Статус предмета: обавезан               
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање стручних знања за идентификацију и анализу опасности и заштиту људских живота, материјалних 
добара и културних вредности од пожара и експлозија. 
Исход предмета: Оспособљеност студената за идентификацију и процену ризика од пожара и експлозија и 
предузимање одговарајућих превентивних, репресивних и санационих мера заштите од пожара 
Садржај предмета 
 Теоријска настава 
Основни термини и дефиниције пожара и експлозија. Законска регулатива која дефинисе област пожара и  
експлозија (прописи и стандарди из области пожара и експлозија). Класификација пожара и експлозија. 
Услови и вероватноћа настајања пожара и експлозија. Физичко- хемијске особине и класификација 
запаљивих материја. Оксидатори . Узроци настанка пожара и експлозија–трење, самопаљење, статички 
електрицитет, природне појаве, електрична енергија . Зоне опасности од експлозије и заштита од експлозија 
у погонима.  Опасне материје као узрок настанка пожара и експлозија–појам, класификација, транспорт, 
превентивне мере, мере личне заштите, начин поступања у случају акцидента и мере отклањања последице 
удеса . Електрична енергија као узрочник настанка пожара и експлозија . Опасност од пожара у 
технолошким процесима у индустрији чврстих материја, течности и гасовитих горива.  Превентивне мере 
заштите од пожара у области урбанизма, на машин.инсталацијама и грађевинске мере .  Tехнолошке мере и 
мере заштите од пожара при загревању објекта . Системи за откривање и дојаву пожара. Средства за гашење 
пожара–вода, пена, прах, угљен диоксид, халони. Хидранска мрежа. Ручни апарати за гашење пожара.  
Стабилни системи за гашење пожара. Примери са сликама. Аутоматски уређаји за пригушивање експлозије. 
Ватрогасне јединице. Tактика гашења пожара и ватрогасне справе и опрема . Евакуација и спашавање .  
Практична настава 
Експертиза пожара и експлозија- узроци настајања. Подела тема за израду семинарских радова. 
Израчунавање параметара пожара. Трагови пожара на материјалима и деловима објеката. Узроци настанка 
пожара и експлозија. Решавање задатака- идеалан и реалан гас.  Смеша идеалних задатака. Електрична 
струја као узрок пожара. Сагоревање запаљивих смеша . Методе за утврђивање центра пожара . Температура 
и притисак експлозије- решавање задатака . Вештачење пожара. Примери вештачења пожара ( пожар у 
стамб.објекту, пожар у пекари, пожар у гаражи ). Примери експлозије. Презентација и одбрана семинарских 
радова, израда задатака и припрема за испит и обилазак индустријских постројања.  
Практична настава се реализује у оквиру вежби које сукцесивно прате теоријску наставу на којима се 
анализирају практични примери настанка и гашења пожара и експлозија у техн. процесима, као и решавање 
рачунских задатака експлозивног сагоревања запаљивих гасова, пара и прашина у смеши са ваздухом, 
температура експлозије, притисак експлозије. Обилазак индустријских постројења. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 3                Практична настава: 1            
Методе извођења наставе : Настава се изводи усменим излагањем уз коришћење презентације предавача. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 40 
колоквијум-и 25   
семинар-и 10   


