
Пожари 
  

Пожари у домаћинствима 

Пожар је реална опасност у којој поред материјалне имовине можете изгубити и 

живот. Немојте дозволити да вам се догоди, обезбедите се на време! 

Како их спречити? 

Од велике је важности да поштујете следећа правила: 

 не остављајте шпорет укључен без надзора; 

 немојте пушити цигарете у кревету; 

 редовно проверавајте електроинсталације, грејна тела и системе; 

 држите упаљаче и шибице даље од деце; 

 немојте користити грејна тела на гас или са отвореним пламеном (камине) у 

просторијама које имају слабу вентилацију. 

Превентивне мере 

Из подрума, гаража, тавана и слично, уклоните све усладиштене запаљиве ствари, 

попут старих часописа, кутија од фарби, разређивача, као и старог намештаја, 

гардеробе итд. 

Противпожарна степеништа и пролазе редовно чистите и обавезно одржавајте 

проходним, јер то вам је најчешће једини безбедни пут и начин да сачувате свој живот 

и живот ваше породице. 

Преконтролишите вашу ватрогасну опрему: противпожарне апарате, црева, хидранте, 

и одржавајте их у исправном стању. 



Научите да правилно користите (активирате) противпожарни апарат и подучите своје 

укућане, јер у случају пожара нећете имати времена да прочитате упутство за 

употребу на налепници апарата. 

Научите децу да у случају пожара позову ватрогасно-спасилачке јединице на број 193. 

Уколико приметите пожар или осетите мирис дима у вашем стану или згради, 

позовите ватрогасну службу и никада немојте претпостављати да је неко то већ 

учинио. 

Упутства за понашање у случају пожара 

Ако у току ноћи приметите пожар, а немате аларм за случај опасности, изађите на 

прозор или у ходник и вичите: „Пожар“, како би пробудили укућане и комшије. 

Позовите број 193, дајући конкретне податке о локацији пожара: адресу, спрат и број 

стана. 

Уколико је пожар захватио само једнупросторију вашег стана, затворите врата те 

просторије и искључите електричну енергију. Позовите ватрогасце и евакуишите 

укућане, а ако је пожар мањег обима, покушајте гашење. 

Ако је пожар већег обима, напустите стан затварајући сва врата за собом, у 

супротном ће се, због дотока свежег ваздуха, пожар брзо проширити на цео стан. 

Приликом евакуације важно је да се сви укућани окупе у истој просторији, јер постоји 

могућност да се деца из страха сакрију. Тек када су сви на броју, крените ка излазу. 

Спремите се за сусрет са густим димом и врелином, ако имате времена, обујте 

ципеле са дебљим ђоном, обуците капут и вежите крпе и пешкире натопљене водом 

преко носа и уста. 



Никада не користите лифт зато што се у току пожара ослобађа густ дим који садржи 

многа отровна испарења која брзо испуне окно и кабину лифта, што проузрокује 

сигурну смрт од гушења за све који се ту налазе. 

Уколико нисте непосредно угрожени пожаром, најбоље је да останете иза затворених 

врата свог стана. У случају да дим почне да продире око врата, натопите пешкире и 

крпе водом, ставите их око штокова и испред врата како би спречили продор дима у 

стан. Ако је спољашњи ваздух чист, изађите на терасу затварујући балконска врата за 

собом и сачекајте да ватрогасци заврше гашење пожара, јер сте у свом стану 

најбезбеднији. 

Неугашени опушак цигарете никада немојте бацати кроз прозор или са терасе, јер ће 

у већини случајева завршити у соби или тераси у неком од станова испод вашег и 

изазвати пожар. 

Упамтите! Воду немојте користити: 

 да бисте угасили пожар на електричним инсталацијама и апаратима – можете 

бити изложени струјном удару; 

 да бисте угасили пожар изазван бензином или уљем, јер ове супстанце плутају 

на површини воде и могу да изазову ширење пожара. 

Шумски пожари 



Шумски пожари су пожари на отвореном који 

се брзо шире и захватају шумске пределе и другу вегетацију – жбуње, ниско растиње, 

траву у близини пољопривредних површина, ненасељена и тешко приступачна 

подручја. 

Посебни временски услови – високе температуре, јак ветар и суво време утичу на 

настајање и ширење пожара. 

Пожари могу бити изазвани природним појавама, попут удара грома (овај тип је 

најређи) и од стране човека, односно: 

 случајни (кратак спој, прегрејане машине, варнице током радова), 

 ненамерним паљењем (неодговорно понашање на излетиштима и бацање 

запаљивих материјала ) и 

 подметнути – када је пожар намерно изазван од стране човека (извођењем 

пољопривредних активности – спаљивање стрњишта корова и осталог отпада 

биљног порекла, што је изричито забрањено Законом о заштити од пожара 

(нажалост, овакви су најчешћи). 

Како би се смањио ризик од пожара, пожељно је да: 

 не бацате упаљене цигарете на отвореном простор; 

 не спаљујете траву, ниско растиње нити смеће на отвореном простору, у 

урбаним срединама, као и на обрадивим површинама или у близини шума; 



 не палите роштиљ на отвореном простору у близини шума или у близини суве 

траве или грана; 

 избегавате радове на отвореном који би могли да изазову пожар; 

 не остављате смеће у шуми због могућности самозапаљења; 

 водите рачуна о употреби отвореног пламена и забране пушења приликом 

извођења жетвених радова; 

 поштујете знаке забране приступа у областима велике опасности од пожара. 

Уколико се ваша кућа налази унутар или у близини шуме или шумске области, 

настојте да: 

 у пречнику од 20 метара око куће посечете ниско растиње и очистите и уклоните 

суву траву, лишће, гранчице; 

 одржавате двориште – уклањајте суво лишће и гране, немојте да дозволите да 

гране додирују зидове куће, нити кровове и балконе; 

 не држите запаљиве материје и гориво у близини куће; 

 обезбедите одговарајуће противпожарне апарате и водите рачуна о њима; 

 обезбедите чесме са дотоком воде и црево за воду довољне дужине да покрије 

област коју желите да заштитите, као и резервоаре са водом и неелектричну 

пумпу за воду. 

Уколико уочите пожар: 

 одмах позовите локалну ватрогасну јединицу на број 193 и пружите јасне 

информације о својој локацији, као и о тачној локацији пожара; 

 опишите каква вегетација је захваћена пожаром; 

 уколико сте у могућности, укажите на правац ширења пожара и 

 не прекидајте везу док не дате све потребне информације. 

Уколико се пожар шири према вашој кући: 

 останите прибрани; 



 све запаљиве материјале који се налазе у близини куће, пребаците у затворена 

и заштићена места, како не бисте изазвали додатно ширење пожара; 

 затворите све доводе за гас или гориво у близини објеката; 

 омогућите пролаз ватрогасним возилима; 

 упалите светла унутра или напољу како би се повећала виљивост кроз дим, 

уколико је видивост смањена. 

Уколико је пожар у близини ваше куће: 

 не напуштајете кућу осим уколико нисте у потпуности сигурни да сте у 

могућности да се безбедно склоните, могућност преживљавања у стамбеним 

објектима који су изграђени од незапаљивих материјала је велика; 

 уведите у кућу целу породицу, али и кућне љубимце; 

 затворите све прозоре и врата и блокирајте све отворе са мокрим тканинама; 

 склоните завесе са прозора; 

 померите намештај ка централном делу собе, даље од прозора; 

 затворите сва врата унутар куће; 

 обезбедите резерве воде; 

 окупите се сви на једном месту; 

 имајте уз себе батеријске лампе у случају да дође до прекида снабдевања 

електричном енергијом. 

Савет је да се евакуација спроведе само у крајњој нужди у правцима који нису 

угрожени пожаром и димом и према упутствима од стране надлежних служби. 

Када се пожар угаси: 

 изађите из куће и одмах угасите преостале тачке пожара у близини и 

 обезбедите дежурство док се сва жаришта потпуно не угасе, због могућности 

појаве мањих пожара у близини зграде, као и поновног запаљења. 



Упамтите! Неугашена цигарета најчешћи је узрочник шумских пожара и никада је 

не избацујте из возила у покрету. Када сте у природи опушке од цигарета увек 

угасите. 

 


