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Дом здравља Ниш



УВОД 
 
Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама планирају се превентивне 

и оперативне мере за спречавање и умањење последица елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, као и снаге и средства субјеката 
система заштите и спасавања, њихово организовано и координирано ангажовање и 
деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних 
и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама израђује се на основу 
процене угрожености. 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама се ради у складу са чланом 
17 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС", број 87/2018), а на основу Процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа. 

Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа Дома 
здравља Ниш обрађене су две врсте опасности, и то: 

1) Пожари и експлозије и пожари на отвореном и 
2) Епидемије и пандемије. 

 
Планом заштите и спасавања биће обухваћени само пожари и експлозије и то у 

делу Плана мера и задатака цивилне заштите. Епидемије и пандемије неће бити 
обухваћени планом заштите и спасавања, јер планове заштите и спасавања од 
епидемија и пандемија по посебној методологији израђују Министарство здравља, 
заводи за јавно здравље и Управа за ветерину. Због тога Дом здравља Ниш  у случају 
епидемија и пандемија поступаће по мерама и задацима од стране наведених субјеката.  

 
Дом здравља Ниш је субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање одређен 

од стране Градског штаба за ванредне ситуација града Ниша (акт број 18-43/2012-03 од 
10.01.2012. године - „Сл. лист града Ниша“ бр. 1/12). Због тога Дом здравља Ниш 
израђује следећа планска акта, и то:  

1) План приправности – спремности за деловање у ванредним ситуацијама 
2) План мера и задатака цивилне заштите – израђује се за потребе 

запослених и кориснике услуга Дома здравља Ниш и подразумева: 

 узбуњивање, 

 евакуацију, 

 склањање, 

 збрињавање угрожених и настрадалих, 

 прву помоћ, 

 друге мере и задатке у складу са сопственом проценом.  

 Саставни део овог плана је преглед средстава за личну, узајамну и 
колективну заштиту 

3) План извршења задатака утврђених од стране града Ниша. 
 

Поред наведених планских аката субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање израђују и План осматрања, раног упозоравања, обавештавања и 
узбуњивања (електропривреда, водопривредна, метеорологија, сеизмологија и др.). 
Дом здравља Ниш нема обавезу израде овог плана јер није одређен као субјекат који 
врши осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање. 

 
Дом здравља Ниш је израдио План заштите од пожара. Овај план је саставни део 

Плана заштите и спасавања. 
 
План заштите и спасавања је основни плански документ на основу кога се субјекти 

заштите и спасавања организују, припремају и учествују у извршавању мера и задатака 



заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и 
животне средине, а израђују га сви субјекти дефинисани Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 
87/2018). 

Циљ израде планова је утврђивање задатака свих субјеката заштите и спасавања, 
планско и организовано ангажовање капацитета, усклађивање активности у спровођењу 
мера и задатака заштите и спасавања. 

 
Планови су засновани на проценама угрожености и на проценама расположивих 

капацитета и могућности за заштиту и спасавање на свим нивоима. 
Планом се планирају оперативне мере, субјекти, снаге и средства за спровођење 

заштите и спасавања живота и здравља људи, материјалних и културних добара и 
животне средине од елементарних непогода и других несрећа. 
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1 План приправности – спремности за деловање у ванредним ситуацијама 1. 
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заштите и спасавања 

2.3. 

17 Начин комуницирања и извештавања надлежних служби и органа 2.4. 
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Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују у 
случају потребе за извођењем евакуације 

3.2.2. 

29 
Преглед чланова оперативних тимова који могу бити ангажовани у случају 
извођења евакуације 
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Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања у случају потребе извођења евакуације 
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34 
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38 напомене Уводне 
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Шематски приказ субјеката који се ангажују на збрињавању угрожених и 
настрадалих 

3.3.1. 

40 
Преглед субјеката заштите и спасавања који се ангажују у збрињавању 
угрожених и настрадалих 

3.3.2. 

41 
Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују у 
збрињавању угрожених и настрадалих 

3.3.3. 

42 
Преглед чланова оперативних тимова који могу бити ангажовани у случају 
збрињавања угрожених и настрадалих 

3.3.4. 

43 
Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања у случају збрињавања угрожених и настрадалих 

3.3.5. 

44 Преглед обавеза (мера и задатака) учесника у извођењу збрињавања 3.3.6. 
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потребно збринути 

3.3.7. 

46 
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где се организује збрињавање 

3.3.8. 

47 
Преглед екипа за прихват и екипа за збрињавање са задацима на месту 
збрињавања 

3.3.9. 

48 Преглед објеката за смештај угроженог становништва 3.3.10. 

49 
Преглед локација за подизање шаторских насеља са подацима о постојању 
прикључака за воду, прикључака за струју, пољских тоалета 

3.3.11. 

50 
Организација пружања прве и медицинске помоћи и психосоцијалне помоћи 
која се организује према Плану прве и медицинске помоћи 

3.3.12. 

51 План прве и медицинске помоћи 3.4. 

52 
Преглед субјеката заштите и спасавања који се ангажују у првој и 
медицинској помоћи 

3.4.1. 

53 
Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују у 
пружању прве и медицинске помоћи 

3.4.2. 

54 
Преглед чланова стручно-оперативних тимова који могу бити ангажовани у 
пружању прве и медицинске помоћи 

3.4.3. 

55 
Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања у пружању прве и медицинске помоћи 

3.4.4. 
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1 2 3 

56 
Преглед обавеза (мера и задатака) учесника у пружању прве и медицинске 
помоћи 

3.4.5. 

57 Преглед здравствених установа 3.4.6. 

58 
Број и врсте екипа Црвеног крста и других хуманитарних организација које 
учествују у првој помоћи 

3.4.7. 

59 Преглед апотека 3.4.8. 

60 План асанације терена 3.5. 

61 Преглед субјеката заштите и спасавања који се ангажују на асанацији терена 3.5.1. 

62 
Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују на 
асанацији терена 

3.5.2. 

63 
Преглед чланова оперативних тимова који могу бити ангажовани на асанацији 
терена 

3.5.3. 

64 
Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања на асанацији терена 

3.5.4. 

65 Преглед обавеза (мера и задатака) учесника на асанацији терена 3.5.5. 

66 Преглед локација за закопавање угинулих животиња 3.5.6. 

67 Преглед локација за прикупљање и уништавање штетних материја 3.5.7. 

68 План склањања 3.6. 

69 Преглед субјеката заштите и спасавања који се ангажују на склањању 3.6.1. 

70 
Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују на 
склањању 

3.6.2. 

71 
Преглед чланова стручно-оперативних тимова који могу бити ангажовани на 
склањању 

3.6.3. 

72 
Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања на склањању 

3.6.4. 

73 Преглед обавеза (мера и задатака) учесника на склањању 3.6.5. 

74 Преглед склоништа по врсти заштите и намени 3.6.6. 

75 Преглед склоништа по месту склањања 3.6.7. 

76 Преглед подрумских и других објеката погодних за склањање 3.6.8. 

77 Преглед потребног и обезбеђеног склонишног простора 3.6.9. 

78 Преглед склањања становника по склонишним објектима 3.6.10. 

79 План заштите и спасавања од пожара и експлозија 3.7. 

80 
Преглед субјеката заштите и спасавања који се ангажују у случају пожара и 
експлозија 

3.7.1. 

81 
Преглед расположивих снага и расположивих капацитета који се ангажују у 
случају пожара и експлозија 

3.7.2. 

82 
Преглед чланова оперативних тимова који могу бити ангажовани у случају 
пожара и експлозија 

3.7.3. 

83 
Подсетник – упутство за рад одговорног лица за спровођење заштите и 
спасавања у случају пожара и експлозија 

3.7.4. 

84 Преглед обавеза (мера и задатака) учесника у случају пожара и експлозија 3.7.5. 

85 Списак средстава за личну узајамну и колективну заштиту 3.8. 



Редни број Назив плана/прилога Број прилога 

1 2 3 

86 
План извршења задатака утврђених Градским штабом за ванредне 
ситуације града Ниша 

4. 

87 
Преглед обавеза-утврђених задатака привредних друштава и других правних 
лица у заштити и спасавању 

4.1. 

88 
Списак запослених који се ангажују у спровођењу задатака заштите и 
спасавања 

4.1. 

89 
Преглед материјално-техничких средстава која се ангажују у спровођењу 
задатака заштите и спасавања 

4.3. 

90 
План активирања и план употребе снага и средстава заштите и спасавања у 
складу са добијеним задатком (са разрадом мера и активности) 

4.4. 

91 
Преглед привредних друштава и других правних лица са којима Дом здравља 
Ниш сарађује у извршењу задатака 

4.5. 

92 
Подсетник за рад директора Дома здравља Ниш за организацију у извршење 
задатака заштите и спасавања 

4.6. 

93 Радна документа 5. 

94 Преглед задатака субјеката заштите и спасавања 5.1. 

95 Збирни преглед капацитета од значаја за заштиту и спасавање 5.2. 

96 Преглед оперативних тимова који се могу ангажовати за заштиту и спасавање 5.3. 

97 
Списак повереника и заменика повереника цивилне заштите у Дому здравља 
Ниш 

5.4. 

98 Прилози 6. 

99 
Сагласност на Процену угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа Дома здравља Ниш 

 

100 Копија лиценце за процену ризика  



 

Преглед коришћених скраћеница 

ВС ---------------------------------- ванредна ситуација 
ЦЗ ---------------------------------- цивилна заштита 
РХБ -------------------------------- радио-хемијско-биолошка 
РЈ ----------------------------------- радна јединица 
ОиО -------------------------------- осматрање и обавештавање 
МУП СВС ------------------------- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације 
ПС ---------------------------------- Полицијска станица 
ЗиС или з/с ---------------------- заштита и спасавање 
МТС -------------------------------- материјално-техничка средства 
ВСЈ --------------------------------- ватрогасно-спасилачка јединица 
ВМС -------------------------------- Виша медицинска сестра 
МС ---------------------------------- медицинска сестра 
 
 

 
 
 

 


