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СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ У ОБЛАСТИ КАТАСТРОФАЛНИХ 

ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА КАО ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА 
Саша Спаић 1  

Резиме: У раду су приказане две базе података из области катастрофалних догађаја и пожара: The 

National Fire Incident Reporting System и DesInventar, на помоћ студентима при изради семинарског рада 

на предмету Истраживање узрока, фаза и последица пожара. Циљ овог семинарског рада је учење кроз 

решавање практичног проблема, изграђивање вештина тимског рада, проналажење и интерпретација 

података, развијање способности аргументованог писања и расправљања на задату тему, као и 

мотивисање за наставак систематског рада на унапређењу стања у области. 

Кључне речи: статистички подаци, базе података, катастрофални догађаји, пожари, семинарски рад 

STATISTICAL DATA IN THE FIELD OF CATASTROPHIC EVENTS 

AND FIRE AS A STATUS INDICATOR 

Abstract: The paper presents two databases in the field of catastrophic events and fires: The National Fire 

Incident Reporting System and DesInventar, to assist students in the preparation of a seminar paper on the course 

Investigation of causes, phases and consequences of a fire. The aim of this seminar paper is to learn by solving a 

practical problem, building teamwork skills, finding and interpreting data, developing the ability to reasonably 

write and discuss on a given topic, as well as motivating them to continue systematic work on improving the 

situation in the field. 

Key words: statistical data, databases, catastrophic events, fires, seminar paper 

1. УВОД 

Поимање типова пожара, као и карактеристика сваког типа, од фундаменталног је 

значаја у унапређењу заштите од пожара [Gann 2015]. Статистички подаци о 

учесталости појединих типова пожара директно указују на њихову важност и пажњу 

коју им треба посветити. Аналогно резоновање се може применити и на катастрофалне 

догађаје.  

У оквиру ERASMUS + пројекта K-FORCE, Висока техничка школа струковних 

студија у Новом Саду 2018. године акредитовала је двогодишњи мастер студијски 

програм Инжењерство заштите. У оквиру споменутог мастер студијског програма 

постоји обавезан предмет Истраживање узрока, фаза и последица пожара [Spaić 2019]. 

У оквиру овог предмета, једна од предиспитних обавеза је тимска израда и одбрана 

семинарског рада који обрађује узроке и особине пожара одређене врсте као и 

статистичке податке о тој врсти пожара на територији једне ватрогасно-спасилачке 

јединице, општине или региона, у посматраном временском периоду. Сваки тим се 

састоји од 4-5 студената који прате поменути курс (предмет). На првом предавању 

студентима се објасне правила, након чега они самостално формирају тимове, 

преузимају одговарајуће улоге у тиму, набављају податке и према њима са професором 

договарају тему рада. Структура рада је таква да након теоретског увода, из кога се 

види како настаје одређена врста пожара, следе статистички подаци са терена, о 

заступљености те врсте пожара. Потом следи критичка интерпретација приказаних 

података и предлог мера за унапређење постојећег стања заштите од пожара. Након 

прихватања писане верзије рада, од стране професора, следи одбрана радова, на којој су 
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присутни сви учесници курса. Екипе имају 15 минута да изложе своје резултате. Колеге 

са курса имају право, и пожељно је, да поставе питања везана за рад. У току дискусије 

се потврђују изнесени закључци или се отварају нови правци истраживања. Циљ овог 

семинарског рада је учење кроз решавање практичног проблема, изграђивање вештина 

тимског рада, проналажење и интерпретација података, развијање способности 

аргументованог писања и расправљања на задату тему, као и мотивисање за наставак 

систематског рада на унапређењу стања у области катастрофалних догађаја и пожара у 

предузећу у коме су запослени, локалној заједници, региону и Републици Србији. 

Примери семинарских радова студената, урађени на курсу у току школске 

2018/2019. године, налазе се на сајту Високе техничке школе струковних студија у 

Новом Саду [Сајт ВТСНС], а могу послужити као полазна тачка за радове будућих 

генерација. Да би се студентима поменутог курса додатно илустровао значај и 

могућности интерпретације статистичких података у области, уводи се нова наставна 

јединица путем које се студенти упознају са коришћењем информационих система из 

ове области, доступних на интернету. О овим информационим системима и њиховим 

могућностима ће укратко, са циљем информисања о постојању истих, бити речи у 

поглављима 2 и 3. Детаљнија употреба могућности ових база података захтева 

студиозан самостални рад. Проучавање материјала из наведених база, код студената 

развија способност анализе података кроз сагледавање узрочно-последичних односа, 

што је од кључног значаја за квалитетан семинарски рад. 

2. НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ САД ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЖАРА, NFIRS 

Сједињене Америчке Државе имају јединствену могућност праћења учесталости, 

озбиљности и природе пожара. Национални систем пријављивања пожара (The National 

Fire Incident Reporting System, NFIRS) је највећа светска национална база података о 

инцидентима пожара [U.S. Fire Administration, NFIRS]. Сваке године, приближно 23000 

ватрогасних постаја из 50 савезних држава и Дистрикта Колумбија, доставља овој бази 

податке о пожарним инцидентима из својих јурисдикција. Улазни подаци које NFIRS 

прими покривају 75% од свих пријављених пожара који се дешавају на годишњем 

нивоу. The U.S. Fire Administration (Америчка ватрогасна управа), the U.S. Consumer 

Product Safety Commission (Комисија за безбедност потрошачких производа), као и the 

National Fire Protection Association (Национално удружење за заштиту од пожара), 

публикују комплементарне анализе NFIRS података. Ове анализе омогућавају 

заједници која се бави заштитом од пожара да квантификује највеће приноснике 

проблему пожара у САД, да препозна нове претње за заштиту од пожара, да процени 

ефикасност нових стандарда и одредби прописа [U.S. Fire Administration, NFIRS]. У 

наставку поглавља, кроз изабране примере, представљен је део могућности NFIRS 

система. 

На Слици 1 приказани су трендови бројности пожара, смртности и повреда 

изазваних пожарима, као и новчаних губитака услед пожара стамбених зграда у САД у 

периоду 2008-2017. године. Број пожара и смртност у њима имају тренд раста, а број 

повреда и материјални губици тренд пада. Узрок пожара је начин на који је настала 

енергија која је изазвала паљење (пожар). Доминантан узрочник пожара стамбених 

зграда у посматраном периоду је кување, а после њега грејање, али са 3-4 пута мањом 

учесталошћу, Слика 2, [Residential Building Fire Trends 2008-2017]. 
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Слика 1 – Трендови код пожара стамбених зграда у САД у периоду 2008-2017. године [Residential Building Fire 

Trends 2008-2017] 

 

 

Слика 2 – Водећи узрочници пожара стамбених зграда у САД у периоду 2008-2017. године [Residential Building Fire 

Trends 2008-2017] 

 

Пожари нестамбених зграда, Слика 3, у посматраном периоду, су малобројнији од 

пожара стамбених зграда за око 4 пута, док је број смртних исхода мањи за око 30 пута, 

ипак, оба ова параметра и код пожара нестамбених зграда имају тренд благог раста. 

Број повреда је око 10 пута мањи код нестамбених зграда и има тренд стагнације у 
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посматраном периоду. Материјални губици су три пута мањи код нестамбених зграда и 

имају тенденцију пада [Residential Building Fire Trends 2008-2017, Nonresidential 

Building Fire Trends 2008-2017]. Интересантан је податак да је и код нестамбених зграда 

доминантан узрок пожара везан за кување, као и да је 2-3 пута бројнији од других 

узрока пожара у овој категорији, Слика 4, [Nonresidential Building Fire Trends 2008-

2017]. 

 

Слика 3 – Трендови код пожара нестамбених зграда у САД у периоду 2008-2017. године [Nonresidential Building Fire 

Trends 2008-2017] 

 

 

Слика 4 – Водећи узрочници пожара нестамбених зграда у САД у периоду 2008-2017. године [Nonresidential 

Building Fire Trends 2008-2017] 



6. Међународнa конференција    

Управљање знањем и информатика   Копаоник, 13.-14. јануар, 2020. 
 

332 

 

3. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ DESINVENTAR 

DesInventar, је бесплатан, јавно доступан информациони систем са подацима о 

катастрофалним догађајима и пожарима приказаним за 86 државa у свету [DesInventar]. 

Међу овим државама је и Република Србија, са односним подацима од 1980. године до 

данас, што је јако значајно за домаћу заинтересовану јавност, будући да је за приступ 

базама података ове врсте у Републици Србији потребна дозвола Министарства 

унутрашњих послова [Laban 2019]. Међутим, иако је наведен период праћења, за 

Републику Србију, од 1980. године, претрагом у систему углавном се наилази на 

податке који потичу од 2000. године до данас. 

Као што се види на Слици 5, највише смртних исхода услед катастрофалних 

догађаја и пожара у Републици Србији, десило се услед пожара (130), експлозија (59) и 

поплава (52). Смртност услед шумских пожара (6), приказана је одвојено од смртности 

услед урбаних, сеоских и индустријских пожара [DesInventar Profile Serbia]. 

 

Слика 5 – Смртност услед катастрофалних догађаја и пожара у РС у периоду 1980-2019. године [DesInventar 

Profile Serbia] 

 

Укупан број катастрофалних догађаја и пожара, у посматраном периоду, износи 

1903, од чега се највећи број односи на шумске пожаре (508), поплаве (468), остале 

пожаре (281), респективно, Слика 6, [DesInventar Profile Serbia]. 

 

Слика 6 – Број катастрофалних догађаја и пожара у РС у периоду 1980-2019. године [DesInventar Profile 

Serbia] 
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Највећи број уништења и оштећења кућа десио се услед поплава (58633), 

земљотреса (14992), односно града (11681), Слика 7, [DesInventar Profile Serbia]. 

 

Слика 7 – Број уништених и оштећених кућа услед катастрофалних догађаја и пожара у РС у периоду 1980-

2019. године [DesInventar Profile Serbia] 

 

У наведеној бази података од европских земаља, поред Србије, налазе се још 

Албанија, Црна Гора, Шпанија, Швајцарска и Турска. Највећи број земаља у бази 

DesInventar је из Азије, Африке, Јужне и Средње Америке. У бази нису: Русија, САД, 

Кина, Индија, Јапан, Бразил, као ни многе друге државе света. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Као што је наведено у уводу рада, његова сврха је да студентима курса 

Истраживање узрока, фаза и последица пожара илуструје значај и могућности 

интерпретације статистичких података у области, као помоћ при изради и одбрани 

семинарског рада на предмету. Из тог разлога приказане су две међународне, 

репрезентативне базе података у области, кроз примере: The National Fire Incident 

Reporting System (Национални систем пријављивања пожара) и DesInventar 

(Информациони систем са подацима о катастрофалним догађајима и пожарима). Већ 

први и краткотрајан увид у наведене базе и њихове могућности, ствара креативни нагон 

код заинтересованог корисника да и сам нешто уради на овом пољу. Надамо се да ће 

истим механизмом деловати и на студенте циљне групе. 
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