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Резиме: Веома често катастрофални пожари праћени људским губицима и великом 

материјалном штетом настају као последица извођења радова заваривања, резања и 

лемљења. Најчешћи узрок настајања оваквих пожара је недостатак претходне 

припреме и/или примене одговарајућих превентивних мера заштите од пожара. Уредба 
о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења 

датира још из 1979. године. Имајући у виду нове тенденције у привреди и развој 

технолошких процеса, неопходно је да се ова уредба усклади са савременим 

технологијама и терминолошким изразима. У раду је дата компаративна анализа 

Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и 

лемљења (''Сл. гласник СРС", бр. 50/79) и Стандарда за превенцију пожара при 

извођењу радова заваривања, резања и осталих топлих радова (NFPA 51B) у циљу 

побољшања примене превентивних мера и безбедног извођења радова иницирањем 

измена и унапређења поступка добијања одобрења за извођење такозваних врућих 
радова. 

Кључне речи: пожар, заваривање, топли радови, дозвола, одобрење 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC 

REGULATIONS IN THE FIELD OF FIRE PROTECTION 

WHEN PERFORMING WELDING, CUTTING AND 

SOLDERING WORKS AND INTERNATIONAL 

STANDARD NFPA 51B 

 
Abstract: Very often catastrophic fires accompanied by human losses and great material 

damage occur as a result of welding, cutting and soldering. The most common cause of such 

fires is the lack of prior preparation and/or application of appropriate preventive fire 

protection measures. The Decree on fire protection measures during welding, cutting and 

soldering works dates back to 1979. Having in mind the new tendencies in the economy and 

the development of technological processes, it is necessary to harmonize this regulation with 

modern technologies and terminological expressions. The paper presents a comparative 
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analysis of the Decree on fire protection measures in the performance of welding, cutting and 

soldering works ("Official Gazette of the SRS", No. 50/79) and the Standard for fire 

prevention in the performance of welding, cutting and other hot works (NFPA 51B) in order 

to improve the application of preventive measures and safe execution of works by initiating 

changes and improving the procedure for obtaining approval for the execution of so-called 
hot works. 

Кey words: fire, welding, hot works, permit, approval 
 

1. УВОД 

Електролучно и аутогено заваривање, сечење и лемљење су неопходан део 

индустријских процеса. Међутим, често се дешава да лица које користе, уговарају или 

надгледају ове процесе не схватају у потпуности да њихова неправилна употреба може 

довести до губитка живота и имовине у пожару и експлозији.  

У свету пожари настали заваривањем и резањем заузимају 6% у индустријским и 

осталим подручјима примене. Већина пожара узроковане су варницама. Поступак 

електролучног заваривања и сечења производе изворе паљења у облику варница и 
вруће шљаке. Аутогено загревање, електрични лук, и загрејани делови материјала су 

такође извори паљења. Сви ови извори паљења, које смо навели, расути приликом 

обављања радова заваривања, резања могу запалити све врсте запаљивих материјала и 

на већим удаљеностима, користећи путеве као што су отвори, рупе, пукотине, отвори 

цеви, отвори на подовима и преградама, потпирујући пожаре који касније доводе до 

пожара великих размера пре него што буду примећени. 

Најчешћи материјали за које је вероватно да ће доћи до пожара су материјали 

запаљивих грађевинских конструкција, као што су: 

- Подови, преграде и кровови, 

- Запаљиви садржаји као што су дрво, папир, текстил, пластика, хемикалије и 

запаљиве течности и гасови, 

- Запаљиви покривач земљишта – трава, итд. 

2. АНАЛИЗА ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ПРИ 

ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА 

Упоређујући Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, 

резања и лемљења (''Сл. гласник СРС", бр. 50/79) [1] и Стандард за превенцију пожара 

при извођењу радова заваривања, резања и осталих врућих радова (NFPA 51B) [2], 

може се стећи утисак да су у великој мери присутне идентичне мере заштите од 

пожара и експлозије. Ипак, у стандарду NFPA 51B, не можемо а да  не поменемо добар 
пример систематичности, свеобухватности, прецизности у рашчлањивању обавеза и 

одговорности, дефиниција, области примене, итд. Сходно томе, задржаћемо се само на 

анализи различитости ова два документа. 

У стандарду NFPA 51B [2], тачка 3.3 Опште дефиниције, јасно су објашњени 

термини везани за надзор пожара, систем заштите од пожара, ватрогасне страже, 

врућих радова, управљања.  
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Врући рад. Посао који укључује сагоревање, заваривање или сличну операцију 

која може изазвати пожар или експлозију. Појам ''врући рад'' у стандарду NFPA 51B 

[2] примењује се за поступке заваривања и сродних процеса,  термичке обраде, 

брушења, цеви за одмрзавање, причвршћивачи на прах, илол закивања, кровни 

покривачи који се наносе бакљом, слични послови који производе или користе искру, 

пламен, итд. 

Супротно, не односи се на овај стандард и не примењује се на: свеће, пиротехнику 

или специјалне ефекте, операције кувања, електрична глачала за лемљење, 

пројектовање и уградњу опреме за сечење гасом и опрема за заваривање обухваћена 

NFPA 51B [2], додатни захтеви за вруће радове у ограниченом простору, поступци 

закључавања/означавања током врућег рада. 

Наша уредба [1] препознаје само процесе заваривања, резања и лемљења и свакако 

да у будућим изменама текста у циљу побољшања треба размотрити и увести и друге 

технолошке процесе, по угледу на међународне стандарде који дефинишу ову област.  

Једна од битних разлика у односу на уредбу, да уколико се налазите у подручју 

потребном за дозволу, једна од примењених мера је и коришћење покривача за 

заваривање, завеса за заваривање, јастучићa за заваривање. 

Покривач за заваривање-слика 1. Отпорна на топлоту тканина наведена, 

одобрена и дизајнирана за постављање у близини врућих радoва; намењен за употребу 

у хоризонталним пoложају са лаганим до умереним излагањем као што је оно услед 

уситњавања, млевења, топлотне обраде, пескарења и лаког хоризонталног заваривања; 

дизајнирано да заштити машине и спречи запаљивост запаљивих материја попут 

дрвета које се налази уз доњу страну покривача. 

Слика 1 – Покривач за 

заваривање 

Слика 2 – Завеса за 

заваривање 

Слика 3 – Јастучићи за 

заваривање 

 

  

Завеса за заваривање-слика 2. Тканина отпорна на топлоту која је наведена, 

одобрена и дизајнирана за постављање у близини врућих радова, намењена за 

употребу у вертикалнoм положају са светлошћу до благе изложености као што је она 

која настаје уситњавањем, брушењем, топлотном обрадом, пескарењем и лаганим 

хоризонталним заваривањем; дизајнирана да спречи продор искри. 

Јастучићи за заваривање-слика 3. Отпорни на топлоту, одобрени и дизајнирани, 
постављају се директно испод вруће површине попут заваривања или сечења, 

намењена за употребу у хоризонталном положају са јаким излагањем као што је 

последица растопљених супстанци или тешког хоризонталног заваривања: 
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дизајнирана да спречи паљење запаљивих материја које су позициониране уз доњу 

страну јастука  

Нашом уредбом у члану 20. [1] предвиђено је да се запаљиви материјали штите 

импрегнираним прекривачима, металним и азбестним параванима или завесама. 

Подсећања ради, азбестни материјали су повучени из употребе због свог штетног 

дејства по здравље људи. У пракси се често дешава да лица која треба да изврше 

заштиту опреме, уређаја или других запаљивих материјала нису сигурни којим 

прекривкама то могу урадити. Разлога има више, почевши од недовољне 

информисаности, несигурности, недостатку упутстава везаних за ватроотпорне 

материјале, пуно дистрибутера опреме који у понуди имају различите материјале и 

који су често без адекватног испитивања везаних за ватроотпорност, итд. 
У стандарду NFPA 51B [2], сви материјали који се користе за потребе заштите од 

пожара приликом извођења заваривања морају бити испитани, одобрени и дизајнирани 

тако да у зависности од поступка заваривања обезбеђују неопходну ватроотпорност. 

Поред тога, у стандарду су табеларно приказана поређења температура нус производа 

који се јављају у процесу заваривања, резања као и температуре паљења разних 

материјала. Све ово има циљ да помогне кориснику око избора што боље заштите од 

пожара и експлозија у процесу одвијања заваривачких радова, поштујући 

температурни опсег за која су предвиђена. Различитост се може наћи и у делу где се 

описује радни простор. Нашом уредбом у члану 20. је предвиђено чишћење од 

запаљивог материјала у полупречнику од 10 m, од места привременог заваривања. У 

стандарду NFPA 51B [2], предвиђено је чишћење запаљивог материјала у 
полупречнику од 11 m-слика 4. Једна битна чињеница је да овлашћено лице може 

повећати удаљеност, односно смањити удаљеност уколико се ризик повећава или 

смањује. Стандард NFPA 51B [2] препознаје једну битну чињеницу да поред великих 

предузећа постоје и мала предузећа, самостални власници, стамбене зграде, извођачи 

радова као и појединачни извршиоци (заваривачи), итд. У том случају, уколико на 

локацији на којој се обављају врући радови нису под надзором другог ауторитета, 

појединачном оператеру (заваривачу) за вруће радове мора бити дозвољено да служи 

као овлашћено лице за заштиту од пожара (PAI) и као ватрогасна стража, под условом 

да је руковалац обучен и да следи одредбе овог стандарда. 

Наша Уредба [1] имајући у виду да датира из 1979. године, као и чињеница да није 

претрпела никакве измене везане за извршену приватизацију, нових израза и термина, 

постојања малих и ситних предузећа, итд. ствара проблем и нејасноћу како  
испоштовати прописане мере приликом извођења оваквих радова. Ко је овлашћено 

лице које издаје Одобрење за рад? Ко је дужан да пропише неопходне мере заштите? 

Уколико је потребна ватрогасна стража, ко је извршилац? 
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Слика 4 – Илустрација правила 11 m 

 

3. ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВАРИВАЧКИХ РАДОВА 

Са аспекта одговорности веома је занимљив податак који се може наћи у нашој 

Уредби у члану 11. [1] који каже да је за безбедно извођење заваривања, у погледу 

заштите од пожара и експлозије, непосредно одговарају извођач радова, руководилац 
радова и руководилац службе за заштиту од пожара организације удруженог рада и 

друге самоуправне организације и заједнице на чијем се објекту изводи заваривање. 

Можемо приметити да је од одговорности изузет послодавац који представља 

кључан фактор у примени мера заштите од пожара и експлозије. 

У стандарду NFPA 51B на првој линији одговорности је менаџмент фирме 

(пословодство) које има низ обавеза као што је: да утврди дозвољена подручја за вруће 

радове, да одреди решењем овлашћено лице за издавање дозвола за вруће радове, да 

осигура коришћење само испитане опреме за рад, пословодство мора осигурати да су 

сви појединци укључени у вруће радове, укључујући извођаче, упознати са одредбама 

овог стандарда, управа ће саветовати све добављаче о запаљивим материјалима 
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специфичним за локацију, опасним процесима или условима или о другим 

потенцијалним опасностима од пожара. 

4. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРУЋЕ 

РАДОВЕ И ВАТРОГАСНА СТРАЖА 

Овлашћено лице за издавање дозвола за вруће радове.  У уредби чланом 7. је 

предвиђено да заваривање на привременим местима се може обављати само по 

претходно прибављеном одобрењу издатом од стране овлашћеног радника 

организације удруженог рада, друге самоуправне организације и заједнице код које се 

обављају радови заваривања. Одобрење из става 1. овог члана се издаје на основу 

писменог захтева извођача радова заваривања. У даљем тексту уредбе, тачније у члану 

10. можемо наћи у којим случајевима овлашћени радник не сме издати одобрење за 

извођење радова заваривања, резања и лемљења. У стандарду NFPA 51B [2] постоји 

читав низ обавеза овлашћеног лица који издаје дозволу за извођење врућих радова. 

Навешћемо само неке: води рачуна о безбедности заваривача и дежурних ватрогасаца 

са аспекта личне заштитне опреме, одређује запаљиве материјале, опасне процесе или 
друге потенцијалне опасности које су присутне или се могу наћи на том радном месту,  

мора да обезбеди заштиту запаљивих материја од паљења и то: (1) узимање у обзир 

алтернативних метода врућем раду, (2) премештање радова на место без запаљивих 

материја, (3) ако се место извођења рада не може померити, извршити померање 

запаљивих материја на безбедну удаљеност или правилном заштитом од паљења, (4) 

временско померање  других радних операција током извођења врућих радова, (5) 

овлашћено лице ће утврдити да ли се одговарајућа опрема за заштиту и гашење 

пожара налази на месту врућег рада, (6) уколико је потребна ватрогасна стража, 

овлашћено лице ће бити одговорно да осигура присуство ватрогасне страже на 

локацији, (7) тамо где ватрогасна стража није потребна, овлашћено лице ће извршити 

последњу проверу 1/2 сата након завршетка операција врућег рада ради откривања и 
гашења тињајућих пожара, итд. 

Ватрогасна стража. У нашој уредби појам ''ватрогасна стража'' помиње се у члану 

26. Приликом издавања одобрења за заваривање овлашћени радник мора да одреди 

обавезно присуство ватрогасне страже при обављању заваривања у случајевима 

прописаним чл. 21, 22 и 23 ове уредбе. Ватрогасна стража са одговарајућом опремом и 

средствима за гашење пожара мора да остане код места заваривања још најмање један 

сат после завршетка заваривања. 

У даљем тексту уредбе не постоје обавезе и одговорности лица која чине 

ватрогасну стражу-слика 5. Имајући у виду да се оваква уредба превасходно односила 

на предузећа која су сврстана у I категорију угрожености од пожара и у свом саставу 

поседују ватрогасну јединицу и лица која се баве превентивним радом. 

Поставља се питање шта ће урадити сва она друга предузећа која нису сврстана у I 
категорију угрожености од пожара? У пракси се показало да већина заваривачких 

радова почну и заврше се без икакве контроле, што представља велику опасност и 

ризик по настанак пожара и стварања великих материјалних штета. 

У стандарду NFPA 51B [2] наведене су обавезе ватрогасне страже, од којих ћемо 

поменути само неке: (1) ватрогасна стража мора бити обучена да препозна својствене 

опасности на радном месту у току врућег рада, (2) стража мора осигурати одржавање 

безбедних услова током врућих радних операција, (3) ватрогасна стража мора бити 
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овлашћена да заустави вруће радове ако се развију небезбедни услови, (4) ватрогасна 

стража мора имати на располагању опрему за гашење пожара и бити обучена за њену 

употребу, (5) ватрогасна стража мора бити упозната са објектом и поступцима за 

оглашавање аларма у случају пожара, (6) ватрогасна стража уколико избије пожар 

мора да покуша да угаси пожар са расположивом опремом. Ако ватрогасна стража 

утврди да пожар није у могућности да угаси расположивом опремом, одмах ће 

огласити аларм, итд. 

Битна чињеница да је стандардом омогућено да мања предузећа, заваривачи, итд. 

могу да буду у својству овлашћеног лица и као ватрогасна стража, под условом да је 

лице обучено и да следи одредбе овог стандарда. 

Слика 5 – Стабло одлучивања дежурног ватрогасца 

 

5. ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВРУЋИХ РАДОВА 

Оно што можемо да приметимо у нашој уредби везано за издавање одобрења за 

извођење радова заваривања је да на само читање корисник стиче утисак да је 
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застарела, нејасна, преобимна, препуна застарелих термина и при том не постоји 

пример једног таквог одобрења.  

То је изузетно важно, баш због тога што се у пракси може наћи шаренолике верзије 

захтева односно одобрења. Предузећима, односно лицима који се баве заштитом, 

остављено је да сами по  свом нахођењу израде један такав документ, што може бити 

контрапродуктивно са аспекта заштите од пожара. 

Везано за одобрење из уредбе навешћемо неопходне податке: Захтев за издавање 

одобрења за заваривање садржи: назив подносиоца захтева; број и датум подношења 

захтева; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање - ООУР, 

погон, одељење; место заваривања; опис радова; време извођења заваривања од - до; 

лично име руководиоца радова; потпис и печат подносиоца захтева. 
Одобрење за заваривање садржи-слика 6: назив даваоца одобрења; број и датум 

издавања одобрења; назив организације односно заједнице у којој се изводи 

заваривање - ООУР, погон, одељење, сектор; место заваривања; опис радова; време 

извођења заваривања од - до; мере које треба предузети у циљу безбедног извођења 

заваривања; лично име руководиоца радова; лично име руководиоца службе за 

заштиту од пожара даваоца одобрења; потпис овлашћеног радника и печат 

организације односно заједнице. У случајевима када важност одобрења истекне, а 

заваривање није завршено, руководилац извођача заваривања је дужан да затражи 

продужење важности одобрења, а овлашћени радник за издавање одобрења дужан је 

да поново прегледа место заваривања и у одобрењу упише одговарајуће примедбе. 

У стандарду NFPA 51B, дозволу за вруће радове издаје овлашћено лице које је 
решењем именовано од стране послодавца. Дозвола је урађена у виду контролне листе, 

која служи приликом прегледа места извођења радова, у циљу препознавања 

опасности, ризика као и превентивног деловања у циљу заштите од пожара  и 

експлозије. Временски интервал радова не би смео да прелази 8 сати и важи само један 

дан.  

Слика 6 – Дозвола за извођење врућих радова 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Рад има за циљ да покаже потребу за иновирањем уредбе из '79 године, са циљем 

побољшања, праћења и јасно дефинисаних обавеза и одговорности у овој области. 

Имајући у виду развој технолошких процеса као и увођење нових термина у радним 

процесима, намеће се обавеза за покретањем јавне дискусије свих релевантних 

институција у држави, почевши од факултета, института, инспекцијских служби, итд. 

у циљу добијања крајњег резултата, а то је подзаконски акт који је прецизан, јасан, 

побољшан и оно што је најбитније применљив у пракси.  

Захвалност 

Рад је резулат истраживања за чију је реализацију средства обезбедило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (уговор бр. 
451-03-9/2021-14/200148). 
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