
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. План приправности – спремности за деловање 
у ванредним ситуацијама 



Увод  
 
Приправност – спремност подразумева поступно довођење постојећих 

оперативних снага и средстава за заштиту и спасавање Дома здравља Ниш, у стање 
спремности за извршење наменских задатака у циљу спасавања људи, материјалних и 
културних добара у случају природних непогода или техничко-технолошких несрећа у 
Дом здравља Ниш и на територији града Ниша. 

 
Преношење мера приправности се спроводи путем: 

 Мејла; 

 Телефоном (и позив и СМС); 

 Куриром и 

 Лично. 
 
Увођење приправности је од посебног значаја када су у питању опасности које је 

могуће предвидети и предузимати мере за спречавање њиховог настанка и ублажавање 
последица (опасности од поплава, шумских пожара, РХБ опасности и опасности од 
епидемија, епизотија, биљних болести). 

Спровођењем мера приправности, Дом здравља Ниш као  субјекат од посебног 
значаја за заштиту и спасавање отпочиње припреме за деловање у ванредним 
ситуацијама, у складу са овим Планом заштите и спасавања и стандардним 
оперативним процедурама. 

 Планом заштите и спасавања планирана је првенствено приправност снага за 
почетно деловање Дома здравља Ниш у ванредној ситуацији. 

 
Мере приправности-спремности за ванредне ситуације обухватају:  

1) Увођење сталног дежурства у Дому здравља Ниш (формирање и успостављање 
Тима за реаговање у ванредној ситуацији) по процени и Одлуци Директора;  

2) Спровођење мера безбедности (противпожарна заштита, мере личне, узајамне 
и колективне заштите и др.);  

3) Прекид коришћења годишњег одмора запосленима распоређеним по основу 
активне резерве у специјализоване јединице ЦЗ и Кризном штабу за случај 
масовних несрећа и акцидентних ситуација Дома здравља Ниш;  

4) Ограничење кретања ван места боравка лицима распоређеним у Кризном штабу  
за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација Дома здравља Ниш и 
запосленима распоређеним по основу активне резерве у специјализоване 
јединице ЦЗ;  

5) Уређење објеката за заштиту (чишћење склоништа, подрумских просторија, 
провера исправности инсталација, поправка постојеће и набавка недостајуће 
опреме, и др.). 

 
За спровођење мера приправности за ванредне ситуације одговорни су: 

1) Директор, 
2) Помоћници директора 
3) Повереник и заменик повереника, 
4) Руководиоци организационих јединица Дома здравља Ниш (начелници 

служби и одељења) 
 

Пријем и преношење наређења о предузимању мера приправности у ванредним 

ситуацијама вршиће Кризни штаб за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација 

Дома здравља Ниш (у даљем тексту Кризни штаб). Такође Кризни штаб Дома здравља 

Ниш руководи свим мерама и задацима за време предузимања мера приправности као 

и оперативног деловања у току ванредне ситуације.  
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1.1. Преглед субјеката заштите и спасавање одговорних за 
предузимање мера приправности – спремности по опасности 

 
 



Преглед  
субјеката заштите и спасавање одговорних за предузимање мера приправности – спремности по опасности 

ПП-1 

Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

Епидемије и 
пандемије 

1  
Директор Дома 
здравља Ниш 

Проф. др Милорад Јеркан 
063/419-029 

-Пријем наређења о 
предузимању мера 
приправности од стране 
Градског штаба за ванредне 
ситуације за територију града 
Ниша где ће Дом здравља Ниш 
извршавати свој задатак из 
-Увођење сталног дежурства у 
оквиру централног објеката или 
у објектима здравствених 
станица и амбуланти у Нишу, 
како би се на време реаговало у 
случају потребе; 
-Прекид коришћења годишњег 
одмора запосленима у случају 
ВС будући да је Дом здравља 
Ниш одређен као субјекат од 
посебног значаја за заштиту и 
спасавање града Ниша; 
-Ограничење кретања ван 
места боравка свим 
запосленима који учествују у 
заштити и спасавању 

 

2  
Кризни штаб Дома 
здравља Ниш 

Проф. др Милорад Јеркан 
063/419-029 

-Прима наређење од  директора 
или Градског штаба за ВС 
-Прати предузимање мера 
приправности и о томе 
извештава директора и Градски 
штаб за ВС; 
-Преношење мера 
приправности свим 
амбулантама и здравственим 
станицама Дома здравља Ниш 

 



Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

-Прикупљање информација од 
амбуланти и здравствених 
станица; 
-Одржавање комуникације са 
Институтом за јавно здравље 
Ниш (преношење информација 
о стању епидемије на 
територији, броју оболелих и 
др.) 
-Одржавање комуникације са 
Градским штабом за ванредне 
ситуације града Ниша 
-зависно од потребе увођење 
додатних екипа за дежурство и 
екипа за обилазак терена. 

3  

Превентивно 
медицинска екипа 
(Састав екипе 
одредиће Кризни штаб 
Дома здравља Ниш и 
она ће зависити од 
кадровске и 
материјалне 
оспособљености 
установе и редовним 
условима) 

Главна медицинска сестра Весна Јоцић 
069/4555-474 

-Обилазак терена и 
прикупљање информација 
-Преношење информација 
Кризном штабу Дома здравља 

 

4  
Главна сестра Дома 
здравља Ниш 

Виша мед. сестра Весна Joцић 
069/4555-474 

-Обезбеђење довољне резерве 
лекова и медицинског 
материјала 

 

5  
Начелник службе за 
здравствену заштиту 
одраслих 

др Данијела Цветковић 
069/4555-671 

-Обезбеђење довољне 
количине вакцина и њихово 
складиштење 

 

6  ПР Дома здравља Ниш Спец. др мед. Невена Симовић, прим. -Информисање јавности  

7  
Повереник и заменик 
повереника ЦЗ у Дому 
здравља Ниш 

Ана Тошић 
069/4555-123 

-Помаже Кризном штабу Дома 
здравља Ниш приликом 
предузимања мера 
приправности 

 



Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

8  

Начелник службе за 
техничке и друге 
сличне послове 
(заменик повереника 
ЦЗ Дома здравља 
Ниш) 

Виша мед. сестр. Татјана Бокић 
069/4555-123 

-Преглед свих објекта који су 
планирани за склањање и 
збрињавање запослених и 
повређених; 
-Поправка свих уочених 
недостатака у оквиру објекта за 
склањање и збрињавање 
запослених и повређених. 
-Набавка и распоређивање 
неопходне опреме која је 
потребна објектима за 
склањање и збрињавање 
запослених и повређених. 

 

 
  



ПП-1 

Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

Пожари и 
експлозије 

1  
Директор Дома 
здравља Ниш 

Проф. др Милорад Јеркан 
063/419-029 

-Пријем наређења о 
предузимању мера 
приправности од стране 
Градског штаба за ванредне 
ситуације за територију града 
Ниша где ће Дом здравља Ниш 
извршавати свој задатак из 
домена заштите и спасавања; 
-Увођење сталног дежурства у 
оквиру централног објеката или 
у објектима здравствених 
станица и амбуланти у Нишу, 
како би се на време реаговало у 
случају потребе; 
-Прекид коришћења годишњег 
одмора запосленима у случају 
ВС будући да је Дом здравља 
Ниш одређен као субјекат од 
посебног значаја за заштиту и 
спасавање града Ниша 

 

2  
Кризни штаб Дом 
здравља Ниш 

Проф. др Милорад Јеркан 
063/419-029 

-Прима наређење од  директора 
или Градског штаба за ВС 
-Прати предузимање мера 
приправности и о томе 
извештава директора и Градски 
штаб за ВС; 
-Преношење мера 
приправности свим 
амбулантама и здравственим 
станицама Дома здравља Ниш 
-Одржавање комуникације са 
ватрогасно-спасилачком 
јединицом Ниш; 
-Координира свим активностима 
приликом предузимања мера 
приправности; 

 



Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

-Одржавање комуникације са 
Градским штабом за ванредне 
ситуације града Ниша 

3  

Превентивно 
медицинска екипа 
(Састав екипе 
одредиће Кризни штаб 
Дома здравља Ниш и 
она ће зависити од 
кадровске и 
материјалне 
оспособљености 
установе и редовним 
условима) 

 

-Обилазак терена и 
прикупљање информација 
-Преношење информација 
Кризном штабу Дома здравља 
Ниш 

 

4  
Руководилац службе 
заштите од пожара 

Мирјана Пробојчевић 
069/45-55-631 

-активно учествује у 
спровођењу мера приправности 
заштите од пожара 
-предлаже даље мере Кризном 
штабу са аспекта заштите од 
пожара 

 

5  
Главна сестра Дома 
здравља Ниш 

Виша мед. сестра Весна Joцић 
-Обезбеђење довољне резерве 
лекова и медицинског 
материјала 

 

6  
Начелник службе за 
здравствену заштиту 
одраслих 

др Данијела Цветковић 
069/4555-671 

-Обезбеђење довољне 
количине лекова и медицинског 
материјала 

 

7  ПР Дома здравља Ниш Спец. др мед. Невена Симовић, прим. -Информисање јавности  

8  
Начелник службе за 
техничке и друге 
сличне послове 

Виша мед. сестр. Татјана Бокић 

-Преглед свих објекта који су 
планирани за склањање и 
збрињавање запослених и 
повређених. 
-Поправка свих уочених 
недостатака у оквиру објекта за 
склањање и збрињавање 
запослених и повређених. 
-Набавка и распоређивање 
неопходне опреме која је 

 



Назив 
опасности 

Редни 
број 

Назив субјекта, адреса 
Руководилац (име и презиме, контакт 

телефон) 
Задаци субјеката у ванредним 

ситуацијама 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

потребна објектима за 
склањање и збрињавање 
запослених и повређених. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Преглед оперативних поступака свих учесника у 
спровођењу мера приправности-спремности 



Преглед оперативних поступака свих учесника у спровођењу мера приправности-спремности 
ПП-2 

Редни број 
Назив мере приправности-

спремности и кратко објашњење 
када се уводи 

Носилац 
активности/поступка 

Активност/поступак у спровођењу мере 
приправности-спремности 

Напомена (прилог-план) 

1 2 3 4 5 

1 

Пријем наређења о предузимању 
мера приправности 
(наређења се прима од Градског 
штаба за ванредне ситуације 
града Ниша) 

Директор Дома здравља 
Ниш 

-Позивање чланова Кризног штаба Дом 
здравља Ниш и осталих субјеката 
-Процена стања и планирање даљих 
мера 
-Наређење о предузимању мера 
приправности 

Елаборат за рад 
дежурног – Списак 
чланова Кризног штаба 
Дома здравља Ниш 

2 

Увођење сталног дежурства 
(Увођење сталног дежурства 
може бити само у централном 
објекту Дома здравља и/или у 
објектима здравствених станица и 
амбуланти)  
Увођење сталног дежурства 
отпочиње по доношењу наредбе 
Градског штаба за ВС града 
Ниша, а уводи га директор Дома 
здравља Ниша) 

Директор Дома здравља 
Ниш 

- обављање припрема за извођење 
дежурства: 

1. Одређивање објекта, просторије и 
телефона за дежурство; 
2. Обезбеђење средстава за 
одржавање везе; 
3. Обезбеђење потребног броја 
рачунара и штампача; 
4. Обезбеђење алтернативне опреме за 
писање и штампање; 
5. Обезбеђење исхране лица у време 
дежурства; 
6. Обезбеђење алтернативног 
осветљења; 

-израда и саопштавање наредбе о 
увођењу сталног дежурства 
-отпочињање дежурства према распореду 
дежурства који ће одредити директор или 
Кризни штаб Дома здравља Ниш 
- Дежурни води: 
- књигу дежурстава; 
-Дежурни је у сталном контакту са: 
директором или са Кризним штабом Дома 
здравља и повереником и замеником 
повереника на свим објектима где су исти 
именовани. 

Елаборат за рад 
дежурног – наредба о 
увођењу сталног 
дежурства 

3 
Прекид коришћења годишњих 
одмора запослених, који се 

Директор Дома здравља 
Ниш 

Упознати све запослене који се ангажују у 
случају настанка ванредне ситуације. По 
упознавању са решењем, сви запослени 

Наредба о прекиду 
годишњих одмора 
члановима Кризног 



Редни број 
Назив мере приправности-

спремности и кратко објашњење 
када се уводи 

Носилац 
активности/поступка 

Активност/поступак у спровођењу мере 
приправности-спремности 

Напомена (прилог-план) 

1 2 3 4 5 

ангажују у спровођењу задатака 
заштите и спасавања 

који се ангажују у спровођењу задатака 
заштите и спасавања су дужни да се јаве 
на своје радно место. 

штаба Дома здравља 
Ниш 

4 

Преглед свих објекта који су 
планирани за склањање и 
збрињавање запослених и 
повређених  
(у зависности и врсте опасности) 

Начелник службе за 
техничке и друге сличне 
послове 

-Извршити уређење објеката намењених 
за заштиту и спасавање запослених и 
инсталација и њихову поправку и набавку 
недостајуће опреме:  
-Извршити преглед објекта који је 
планиран за склањање запослених и 
корисника;  
-Извршити поправку свих уочених 
недостатака у оквиру објекта за 
склањање;  
-Набавити неопходну опрему, потребну у 
објекту намењеном за склањање 
запослених и корисника;  
-Обезбедити проходност приступних 
путева и степеништа просторијама које су 
намењене за склањање; 

Саставни део овог 
прилога: 
-текст наредбе о уређењу 
објеката (просторија) у 
оквиру Дома здравља 
Ниш намењених за 
заштиту и спасавање као 
и набавку недостајуће 
опреме 

5 

Ограничење кретања ван места 
боравка лицима распоређеним у 
Кризном штабу  Дома здравља 
Ниш и запосленима 
распоређеним по основу активне 
резерве у специјализоване 
јединице ЦЗ и поверенику и 
заменику повереника ЦЗ 

Директор Дома здравља 
Ниш 

-доношење Одлуке о ограничењу кретања 
ван места боравка лицима распоређеним 
у Кризном штабу  Дома здравља Ниш и 
запосленима распоређеним по основу 
активне резерве у специјализоване 
јединице ЦЗ и поверенику и заменику 
повереника ЦЗ. 

Саставни део овог 
прилога: 
-текст Одлуке о 
ограничењу кретања ван 
места сталног боравка 
члановима Кризног 
штаба Дома здравља 
Ниш 

6 
Забрана уласка у објекте 
неовлашћеним лицима 

Директор Дома здравља 
Ниш 

Наредбом се забрањује улазак у објекат и 
просторије неовлашћеним лицима 
Потребно је да запослени буду упознати 
са наредбом и да је примењују 
 

Саставни део овог 
прилога: 
-текст Наредбе о забрани 
уласка неовлашћеним 
лицима у објекте Дома 
здравља Ниш 

7 
Планирање одсуства у циљу 
обезбеђења заменљивости у 
снагама ЗиС 

Кризни штаб Дома 
здравља Ниш 

Планирање оптималног броја радника на 
најкритичнијим задацима заштите и 
спасавања 

 



Редни број 
Назив мере приправности-

спремности и кратко објашњење 
када се уводи 

Носилац 
активности/поступка 

Активност/поступак у спровођењу мере 
приправности-спремности 

Напомена (прилог-план) 

1 2 3 4 5 

8 Спровођење мера безбедности 
Начелник службе за 
техничке и друге сличне 
послове 

-Појачана мере безбедности у објектима у 
свим објектима Дома здравља Ниш 
-Набавка, редовно одржавање и контрола 
средстава и опреме за заштиту од 
пожара; 

 

 





 
 
 



Састав Кризног штаба Дома здравља Ниш: 

Редни 
број 

Име и презиме Адреса Функција/радно место Број телефона 

1 2 3 4 5 

1 
проф. др 
Милорад 
Јеркан 

ул. Учитељ Тасина 
14А, Ниш 

Директор  063/419-029 

2 
дипл. екон. 
Данијела 
Нешић 

ул. Габровачка река 
64, Ниш 

Помоћник директора за 
немедицинске послове; 
Шеф кабинета директора 

 062/8008-178 

3 
Др Радован 
Михајловић 

ул. Стојана 
Анастасијевића 2, 
Ниш 

Помоћник директора за 
медицинске послове 

 069/1227-722 

4 
проф. др 
Јасмина 
Ранковић 

ул. Драгољуба Илић 9, 
Ниш 

Помоћник директора за 
организациона и стручна 
питања 

 069/4555-474 

5 
ВМС Весна 
Јоцић 

Пуковац, Дољевац Главна медицинска сестра  069/4555-474 

6 
др Данијела 
Цветковић 

Дечанска 4/1, Ниш 
Начелник службе за 
здравствену заштиту 
одраслих 

 069/4555-671 

7 
др Снежана 
Здравковић 

IX бригаде 39а/40, 
Ниш 

Начелник службе за 
здравствену заштиту деце и 
школске деце 

 062/503-852 

8 
др Душан 
Симић 

Стара железничка 
колонија 5/24-II, Ниш 

Начелник службе за 
здравствену заштиту жена 

 

9 
др Соња 
Станојевић 

ул. Жртава фашизма 
36, Ниш 

Начелник службе за 
физикалну медицину и 
рехабилитацију 

 063/433-114 

10 
др Светлана 
Костић 

ул. Филипа Вишњића 
7/8, Ниш 

Начелник службе 
поливалентне патронаже 

 062/8019-883 

11 
др Братислава 
Шарац 

ул. Мокрањчева 9, 
Ниш 

Начелник службе за кућно 
лечење, медицинску негу и 
палијативно збрињавање 

 063/431-144 

12 
др Јелена 
Николић-
Мицић 

ул. Гаврила Принципа 
16/30, Ниш 

Начелник службе за 
лабораторијску дијагностику 

 062/504-926 

13 
др Бобан 
Павловић 

ул. Николе Коперника 
44/7, Ниш 

Начелник службе за 
радиолошку дијагностику 

 062/8875-418 

14 
др Марина 
Ђорђевић 

ул. Студеничка 36/14-
II, Ниш 

Начелник службе за 
специјалистичко 
консултативне делатности 

 

15 
дипл. екон. 
Бранка Буквић 

ул. Булевар 
Немањића 27/49, Ниш 

Начелник службе за правне и 
економско-финансијске 
послове 

 069/4555-467 

16 Татјана Бокић ул. Орашачка 4, Ниш 
Начелник службе за техничке 
и друге сличне послове 

 062/8019-890 

 



На основу члана 31 став 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације 
града Ниша број_________ од ___________ и члана 20 став 1 тачка 8 Статута Дома здравља Ниш, 
директор доноси 

 
ОДЛУКУ 

о ограничењу кретања ван места сталног боравка члановима Кризног штаба Дома здравља 
Ниш за време трајања ванредне ситуације 

 
1. На основу Наређења за увођење Плана приправности и предузимања мера заштите и 

спасавања, а у вези са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша, свим члановима 
Кризног штаба Дома здравља Ниш, са даном доношења ове Одлуке, ограничава се кретање ван места 
сталног боравка за време трајања ванредне ситуације - осим одсуствовања по основу 
болести/рехабилитације. 

  
2. Одлука престаје да важи даном усвајања Одлуке о укидању ванредне ситуације. 
 
3. За реализацију ове Одлуке одговоран је руководилац Кризног штаба за случај масовних 

несрећа и акцидентних ситуација Дома здравља Ниш, односно директор. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Имајући увиду задатак Дома здравља Ниш и обавезе проистекле из наведених задатака, Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 
87/2018) и Упутства о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и 
спасавања ("Службени гласник РС" број 18/2017) Директор Дома здравља Ниш донео је напред 
наведену одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
Проф. др Милорад Јеркан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



На основу члана 31 став 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације 
града Ниша број_________ од ___________ и члана 20 став 1 тачка 8 Статута Дома здравља Ниш, 
директор доноси 

 
ОДЛУКУ 

о прекиду коришћења годишњег одмора члановима Кризног штаба Дома здравља Ниш за 
време трајања ванредне ситуације 

 
1. На основу Наређења за увођење Плана приправности и предузимања мера заштите и 

спасавања, а у вези са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша члановима 
Кризног штаба Дома здравља Ниш са даном доношења ове Одлуке прекида се коришћење годишњег 
одмора и свих других одсустава - осим одсуствовања по основу болести/рехабилитације. 

  
2. Одлука престаје да важи даном усвајања Одлуке о укидању ванредне ситуације. 
 
3. За реализацију ове Одлуке одговоран је руководилац Кризног штаба за случај масовних 

несрећа и акцидентних ситуација Дома здравља Ниш, односно директор. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Имајући увиду задатак Дома здравља Ниш и обавезе проистекле из наведених задатака, Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 
87/2018) и Упутства о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и 
спасавања ("Службени гласник РС" број 18/2017) Директор Дома здравља Ниш донео је напред 
наведену одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
Проф. др Милорад Јеркан  



На основу члана 31 став 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације 
града Ниша број_________ од ___________ и члана 20 став 1 тачка 8 Статута Дома здравља Ниш, 
директор доноси 

 
НАРЕДБУ 

о забрани уласка неовлашћеним лицима у објекте Дома здравља Ниш 
 
1. За време трајања ванредне ситуације забрањујем улазак неовлашћеним лицима у објекте 

Дома здравља Ниш. 
 
2. Поступање противно овој наредби чини се тежа повреда радне обавезе. 
 
3. Са Наредбом упознати све запослене. 
 
4. За реализацију ове Одлуке одговоран је руководилац Кризног штаба за случај масовних 

несрећа и акцидентних ситуација Дома здравља Ниш, односно директор. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Имајући увиду задатак Дома здравља Ниш и обавезе проистекле из наведених задатака, Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 
87/2018)  и Упутства о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и 
спасавања ("Службени гласник РС" број 18/2017) Директор Дома здравља Ниш донео је напред 
наведену одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
Проф. др Милорад Јеркан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



На основу члана 31 став 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације 
града Ниша број_________ од ___________ и члана 20 став 1 тачка 8 Статута Дома здравља Ниш, 
директор доноси 

 
 

НАРЕДБА 
о уређењу објеката (просторија) у оквиру Дома здравља Ниш намењених за заштиту и спасавање 

као и набавку недостајуће опреме 
 
1. Извршити преглед свих објекта који су планирани за склањање и збрињавање запослених и 

повређених. 
2. Извршити поправку свих уочених недостатака у оквиру објекта за склањање и збрињавање 

запослених и повређених. 
3. Набавити и распоредити неопходну опрему која је потребна објектима за склањање и 

збрињавање запослених и повређених. 
4. Обезбедити проходност путева и степеништа просторијама које су намењене за склањање и 

збрињавање запослених и повређених. 
5. Посебним решењем одредити лица за снабдевање  храном и водом забринутих запослених и 

пацијената - повређених грађана које се затекну у простору Дома здравља Ниш. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Имајући увиду задатак Дома здравља Ниш и обавезе проистекле из наведених задатака, Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 
87/2018)  и Упутства о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и 
спасавања ("Службени гласник РС" број 18/2017) Директор Дома здравља Ниш донео је напред 
наведену одлуку као у диспозитиву. 

 
 

ДИРЕКТОР 
Проф. др Милорад Јеркан 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3. Начин пријема и преношења наређења за предузимање 
мера приправности



Начин пријема и преношења наређења за предузимање мера приправности 
 

Наређење за предузимање мера приправности може доћи од: 
1) Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша; 

 
Начин саопштавања - преношења наређења за предузимање мера приправности: 

1) Непосредним уручењем наређења у писаном облику; 
2) Куриром; 
3) Мејлом 
4) Телефоном 
5) Факсом 



 

Ред број Мере 
Задаци и начин извршења 

пријема и преношења 
наређења 

Извршиоци мера 
приправности 

Рок извршења 
 

Напомена/прилог/план 

1 2 3 4 5 6 

НАЧИН ПРИЈЕМА НАРЕЂЕЊА 

1 

Позивање руководиоца 
Кризног штаба Дома 
здравља Ниш 
(директор) 

Овлашћено лице Градског 
штаба за ВС (оперативни 
дежурни ситуационог центра) 
позива Руководиоца Кризног 
штаба Дома здравља Ниш или 
лице које овласти директор 

Руководилац Кризног 
штаба Дома здравља 
Ниш или лице које 
овласти директор 

Одмах 

Прилог 1.2. овог Плана: 
Решење о образовању 
Кризног штаба Дома 
здравља Ниш  

2 
Пријем наређења о 
предузимању мера 
приправности 

Пријем наређења о 
предузимању мера 
приправности од стране 
Градског штаба за ванредне 
ситуације  
 

Руководилац Кризног 
штаба Дома здравља 
Ниш или лице које 
овласти директор 

Одмах 

 

3 
Евидентирање 
примљеног наређења 

Руководилац Кризног штаба 
Дома здравља Ниш потписује 
пријем наређења у отпремној 
књизи, евидентирајући датум и 
време преузимања 

Руководилац Кризног 
штаба Дома здравља 
Ниш или лице које 
овласти директор 

Одмах по доласку у 
просторије  

Књига 
дежурстава (Елаборат за 
рад дежурног) 

4 

Предаја наређења 
директору (уколико је 
наређење преузело 
лице које је овластио 
директор)  

По доласку у кабинет 
директора, овлашћено лице за 
пријем и преношење наређења 
за спровођење мера 
приправности предаје 
директору наређење и даље 
поступа по његовим налозима. 

Овлашћено лице за 
пријем и преношење 
наређења за 
спровођење мера 
приправности 

Одмах по доласку  Наређење које се добије 

НАЧИН ПРЕНОШЕЊА НАРЕЂЕЊА 

1 
Преношење наређења 
ангажованим лицима  

Ако се мере у наређењу односе 
на појединачне органе, 
руководилац Кризног штаба 
или лице које овласти директор 
припрема елементе за 
преношење и по одобрењу 
директора их преноси запослен 

-Руководилац Кризног 
штаба Дома здравља 
Ниш или лице које 
овласти директор 

Што је пре могуће а 
након разматрања 
добијене наредбе 

Шема пријема и 
преношења наређења за 
предузимању мера 
приправности 
спремности 



Ред број Мере 
Задаци и начин извршења 

пријема и преношења 
наређења 

Извршиоци мера 
приправности 

Рок извршења 
 

Напомена/прилог/план 

1 2 3 4 5 6 

има на које се мере односе 
следећим редоследом: 
1. Повереник и заменик 
повереника 
2. Лице за ЗОП-а, 
3.Технички сектор 
4.Припадници ФТО у објектима  
у којима постоји овај вид 
заштите 
5.Финансијски сектор 
6.Остали запослени  

2 
Рад по Плану заштите и 
спасавања у 
ванредним ситуацијама 

Прелазак на даљи рад и 
поступање по Плану заштите и 
спасавања у ВС 

Повереник ЦЗ; 
Дежурни тим; 
Групе/Тимови за 
реаговање и  
ангажовано људство 

Одмах  

 
 
 



Шема пријема и преношења наређења за предузимање мера приправности 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Мере и поступци које се предузимају у оквиру редовне 
делатности са циљем организованог довођења сопствених способности 

и капацитета на ниво потпуне спремности за деловање у систему заштите 
и спасавања 



Редни 

број 
Мера-поступак 

Носилац 
активности/ 

поступка 

Активност/поступак у спровођењу 

мере 
Време Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
Ажурирање 
докумената Плана 

заштите и 

спасавања 

 
Лице задужено за 

послове ванредних 

ситуација 

Врши се провера и ажурирање 
докумената. 
Посебна пажња се поклања ажурности 
адреса, бројева телефона 
запослених  распоређених у снаге з/с, и 
регистарских ознака планираних возила. 

 
У континуитету  
током године, као 
стална мера 

 

2 

Упознавање запослених 

са распоредом у снагама 

з//с и начином 

активирања 

Повереник и заменик 
повереника ЦЗ Дома 
здравља Ниш 

Након израде и ажурирања Плана, 

запослени се упознају са распоредом у 

снагама з/с и начином активирања 

Након израде и 
после сваког 
ажурирања 

План 
активирања 

3 

 
Обука запослених 

распоређених у снаге 

заштите и 

спасавања 

Повереник и заменик 
повереника ЦЗ Дома 
здравља Ниш; 
Лице за безбедност у 
здравље на раду 

Извршити обуку запослених за практично 

поступање у извршењу добијеног задатка. 

Тежиште имати на активирању снага, 

формирању група, извештавању и 

мерама за безбедан и здрав рад. 

 
Након израде 
Плана по 
сопственом 
плану обуке 

 
 

4 

 
 
Планирање одсуства у 

циљу обезбеђења 

заменљивости у снагама 

з/с  

Директор 

Код планирања годишњих одмора, 

планирати заменљивост у снагама, а у 

време државних празника обезбедити да 

минимум 50% људства из снага буде на 

територији града са могућношћу 

позивања. 

Посебну пажњу посветити заменљивости 

повереника. 

У 
континуитету  
током 
године, као 
стална мера 

 
Закон о раду; 
Колективни 

уговор; 

План коришћења 

годишњих 

одмора 

5 

Одржавање средстава 

распоређен их у снаге 

заштите и спасавања уз 

поштовање приоритета 

Начелник службе за 

техничке и друге 

сличне послове 

Одржавати средства распоређена у снаге 
заштите и спасавања, која се морају 
одржавати по приоритету и увек бити 
спремна за извршење задатка 

Редовни задатак 
током целе 
године кроз 
поступа 
сервисирања 

 
Преглед МТС који 
се ангажуј у з/с  
(План извршења 
задатака – прилог 
ПЛ-3)  

6 
Спровођење мера 
безбедности 

Начелник службе за 

техничке и друге 

сличне послове 

Набавка, редовно одржавање и контрола 
средстава и опреме за заштиту од 
пожара; 
Набавка и одржавање опреме за личну, 

Редовни задатак 
током целе 
године кроз 
поступак 

Преглед 

обавезних 

средстава и 

опреме за 



Редни 

број 
Мера-поступак 

Носилац 
активности/ 

поступка 

Активност/поступак у спровођењу 

мере 
Време Напомена 

1 2 3 4 5 6 

узајамну и колективну заштиту; сервисирања личну, узајамну и 

колективну 

заштиту 

6 

Обука и упознавање 

формиране Кризног 

штаба Дома здравља 

Ниш са задацима и 

обавезама из Плана з/с 

Директор; 
Лице задужено за 

послове ванредних 

ситуација 

 
Извршити обуку чланова Кризног штаба 

Дома здравља Ниш  за поступање у 

ванредним ситуацијама 

 
 
Након израде 

Плана 

 
Преглед чланова 

Кризног штаба 
Дома здравља 
Ниш 

7 

Редовно извештавање 

директора и Градског 

штаба за ВС града Ниша 

о стању снага и 

средстава з/с 

Директор 
Повереник и заменик 

повереника ЦЗ 

Обавезна тачка на редовним састанцима 
и обавезно извештавање о стању снага и 
средстава з/с 

У континуитету 
током 
године, као 

стална мера 

Недељни, 

месечни и 

годишњи 

извештаји 

8 

Реализовање и других 

задатака, на основу 

одлука 

Градског штаба за ВС 

града Ниша 

Сви запослени 

распоређени у 

задатке з/с 

Реализовање и извршавање задатака 
добијених одлуком Градског штаба за ВС 
града Ниша 

Током 

реализације 

наређених 

мера 

приправности и 

активирања 

сопствених снага 

и средстава 

 
Наредбе, 

закључци и 

препоруке: Штаба 

за ВС 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Начин комуникације и извештавања надлежних органа 
и служби 

 



Начин комуникације између Дома здравља Ниш и Градског штаба може бити 
путем: 

1) Курира (непосредно достављање извештаја у писаном облику), 
2) Мејла, 
3) Телефона и 
4) Факса 

 
Начин комуникације и извештава зависиће од ситуације и хитности. У случају 

хитности начин комуникације обављање се телефоном, с тим што ће се писани извештај 
доставити накнадно у виду ванредног извештаја. 

 
Извештавање Дома здравља Ниш зависиће од наредбе Градског штаба за 

ванредне ситуације града Ниша. Уколико наредбом Градског штаба није другачије 
дефинисано Дом здравља Ниш шаље редовне дневне извештаје до 10 сати за 
претходни дан. И ванредне извештаје одмах након ванредног догађаја. 

 
Поред Градског штаба Дом здравља Ниш може извештавати и остале субјекте, 

као што су Министарство здравља, заводи за јавно здравље и др. Ако није другачије 
одређено, за извештавања ових субјеката важе исти термини као и за Градски штаб.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Елаборат за рад дежурног 
(Саставни је део Плана мера приправности) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Упутство за рад дежурног 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наредба о увођењу сталног дежурства 



 
На основу члана 31 став 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018), и наредбе Градског 
штаба за ванредне ситуације града Ниша број_________ од ___________ и члана 20 
став 1 тачка 8 Статута Дома здравља Ниш, а због могућих опасности од 
_________________________________________________________________________ 

(наводи се врста опасности) 
и могућих тежих последица по становништво и материјална добра на територији 
града, директор доноси 

 
НАРЕДБУ 

О УВОЂЕЊУ СТАЛНОГ ДЕЖУРСТВА 
 

I 
Стално дежурство се уводи ради континуираног праћења ситуације и предузимања 
мера приправности – спремности за реаговање у ванредној ситуацији чиме би се 
постигла максимална ефикасност снага заштите и спасавања на спречавању настанка 
опасности и умањењу последица проузрокованих 
_________________________________________________________________________ 

(наводи се врста опасности) 
 

 
II 

Стално дежурство вршиће се у просторији Дома здравља Ниш (канцеларија бр___);  
телефон(и) за дежурног су:____________;____________; 
 
 

III 
Током дежурства поступа се у складу са Планом приправности – спремности; 
 

IV 
Током дежурства везе се одржавају фиксном телефонијом, мобилном телефонијом и 
електронским путем, а у случају потреба и курирским путем; 
 

V 
Дежурство обављати у складу са Распоредом дежурства који израђује одговорно лице, 
односно директор 
 

VI 
Током дежурства води се Књига дежурства. 

 
 

У Нишу, ___________ године 
 

Директор Дома здравља Ниш 
Проф. др Милорад Јеркан 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распоред дежурства 



Распоред дежурства Кризног штаба Дома здравља Ниш 
 

Редни 
број  

Име и презиме 
Датум дежурства 

         

1 проф. др Милорад Јеркан 07-15         

2 дипл. екон. Данијела Нешић 07-15         

3 Др Радован Михајловић  15-23        

4 проф. др Јасмина Ранковић  15-23        

5 ВМС Весна Јоцић   23-07       

6 др Данијела Цветковић   23-07       

7 др Снежана Здравковић    07-15      

8 др Душан Симић    07-15      

9 др Соња Станојевић     15-23     

10 др Светлана Костић     15-23     

11 др Братислава Шарац      23-07    

12 др Јелена Николић-Мицић      23-07    

13 др Бобан Павловић       07-15   

14 др Марина Ђорђевић       07-15   

15 дипл. екон. Бранка Буквић        15-23  

16 Татјана Бокић        15-23  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Списак Кризног штаба Дома здравља Ниш 
 



Састав Кризног штаба Дома здравља Ниш 

Редни 
број 

Име и презиме Адреса Функција/радно место Број телефона 

1 2 3 4 5 

1 
проф. др 
Милорад 
Јеркан 

ул. Учитељ Тасина 
14А, Ниш 

Директор  063/419-029 

2 
дипл. екон. 
Данијела 
Нешић 

ул. Габровачка река 
64, Ниш 

Помоћник директора за 
немедицинске послове; 
Шеф кабинета директора 

 062/8008-178 

3 
Др Радован 
Михајловић 

ул. Стојана 
Анастасијевића 2, 
Ниш 

Помоћник директора за 
медицинске послове 

 069/1227-722 

4 
проф. др 
Јасмина 
Ранковић 

ул. Драгољуба Илић 9, 
Ниш 

Помоћник директора за 
организациона и стручна 
питања 

 069/4555-474 

5 
ВМС Весна 
Јоцић 

Пуковац, Дољевац Главна медицинска сестра  069/4555-474 

6 
др Данијела 
Цветковић 

Дечанска 4/1, Ниш 
Начелник службе за 
здравствену заштиту 
одраслих 

 069/4555-671 

7 
др Снежана 
Здравковић 

IX бригаде 39а/40, 
Ниш 

Начелник службе за 
здравствену заштиту деце и 
школске деце 

 062/503-852 

8 
др Душан 
Симић 

Стара железничка 
колонија 5/24-II, Ниш 

Начелник службе за 
здравствену заштиту жена 

 

9 
др Соња 
Станојевић 

ул. Жртава фашизма 
36, Ниш 

Начелник службе за 
физикалну медицину и 
рехабилитацију 

 063/433-114 

10 
др Светлана 
Костић 

ул. Филипа Вишњића 
7/8, Ниш 

Начелник службе 
поливалентне патронаже 

 062/8019-883 

11 
др Братислава 
Шарац 

ул. Мокрањчева 9, 
Ниш 

Начелник службе за кућно 
лечење, медицинску негу и 
палијативно збрињавање 

 063/431-144 

12 
др Јелена 
Николић-
Мицић 

ул. Гаврила Принципа 
16/30, Ниш 

Начелник службе за 
лабораторијску дијагностику 

 062/504-926 

13 
др Бобан 
Павловић 

ул. Николе Коперника 
44/7, Ниш 

Начелник службе за 
радиолошку дијагностику 

 062/8875-418 

14 
др Марина 
Ђорђевић 

ул. Студеничка 36/14-
II, Ниш 

Начелник службе за 
специјалистичко 
консултативне делатности 

 

15 
дипл. екон. 
Бранка Буквић 

ул. Булевар 
Немањића 27/49, Ниш 

Начелник службе за правне и 
економско-финансијске 
послове 

 069/4555-467 

16 Татјана Бокић ул. Орашачка 4, Ниш 
Начелник службе за техничке 
и друге сличне послове 

 062/8019-890 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Телефонски именик 
 



Редни 
број 

Име и презиме/Субјекат Функција/радно место Телефон Напомена 

1 2 3 4 5 

1  Градски штаб за ВС града Ниша Командант 018 504411  

2  Институт за јавно здравље Ниш  018 4226384  

3  Оперативни центар 112 у Нишу  1985  

4  проф. др Милорад Јеркан 
Директор Дома здравља 

Ниш 
063/419-029 

 

5  дипл. екон. Данијела Нешић 
Помоћник директора за 
немедицинске послове; 

Шеф кабинета директора 
062/8008-178 

 

6  Др Радован Михајловић 
Помоћник директора за 

медицинске послове Ниш 
069/1227-722 

 

7  проф. др Јасмина Ранковић 
Помоћник директора за 

организациона и стручна 
питања 

069/4555-474 
 

8  ВМС Весна Јоцић Главна медицинска сестра 069/4555-474  

9  др Данијела Цветковић 
Начелник службе за 
здравствену заштиту 

одраслих 
069/4555-671 

 

10  др Снежана Здравковић 
Начелник службе за 

здравствену заштиту деце 
и школске деце 

062/503-852 
 

11  др Душан Симић 
Начелник службе за 

здравствену заштиту жена 
 

 

12  др Соња Станојевић 
Начелник службе за 

физикалну медицину и 
рехабилитацију 

063/433-114 
 

13  др Светлана Костић 
Начелник службе 

поливалентне патронаже 
062/8019-883 

 

14  др Братислава Шарац 
Начелник службе за кућно 
лечење, медицинску негу и 
палијативно збрињавање 

063/431-144 
 

15  др Јелена Николић-Мицић 
Начелник службе за 

лабораторијску 
дијагностику 

062/504-926 
 

16  др Бобан Павловић 
Начелник службе за 

радиолошку дијагностику 
062/8875-418 

 



Редни 
број 
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17  др Марина Ђорђевић 
Начелник службе за 

специјалистичко 
консултативне делатности 

 
 

18  дипл. екон. Бранка Буквић 
Начелник службе за 
правне и економско-
финансијске послове 

069/4555-467 
 

19  Татјана Бокић 
Начелник службе за 

техничке и друге сличне 
послове 

062/8019-890 
 

20  ЗС Ратко Павловић  
018/4-213-665; 
018/4-213-756 

 

21  ЗС Душко Радовић  511-698  

22  ЗС 12. фебруар  
246-844 
513-502 

 

23  ЗС расадник  240-199  

24  ЗС Бубањ  
261-023 
263-000 

 

25  ЗС Лира  
212-533 
200-780 

 

26  ЗС Нишка бања  4548-870  

27  ЗС Ново село  4261-833  

28  ЗС Дуваниште  533-444  

29  ЗС Црвена звезда  4288-493  

30  ЗС Брзи брод  542-121  

31  ЗА Никола Тесла  540-047  

32  ЗА Делијски вис  274-444  

33  ЗА Чаир  4235-988  

34  ЗС Ледена Стена  
260-220 
260-221 

 

35  ЗС Бранко Бјеговић  580-095  

36  ЗС Горња Топоница  4601-006  

37  ЗС Горњи Матејевац  651-035  

38  ЗС Каменица  652-307  

39  ЗС Малча  661-136  

40  ЗА Пасјача  679-499  

41  СЗ Веле Поље  601-537  

42  ЗС Јелашница  640-034  
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43  ЗС Сићево  671-699  

44  ЗС Габровац  232-407  

45  ЗС Хум  693-010  

46  ЗС Трупале  691-647  

47  ЗА Прва Кутина  4541-661  

48  ЗА Доње Међурово  
367-734 
368-895 

 

49  ЗА Островица  681-212  

50  ЗА Горња Врежина  661-288  

51  ЗА Доња Трнава  617-797  

52  ЗА Поповац  568-787  

53  ЗА Медошевац  261-267  

54  ЗА Горње Међурово  366-724  

55  ЗА Суповац  601-762  

56  ЗА Доња Врежина  278-378  

57  За Милка Протић  263-378  

58  ЗА Чокот  263-879  

59  ЗА економска школа  237-976  

60  За техничка школа  351-224  

61  ЗА медицинска школа  530-508  

62  ОШ Свети Сава  538-200  

63  ОШ Душана Радовић  331-690  

64  ОШ Бранко Миљковић  230-583  

65  ОШ Вожд Карађорђе  527-877  

66  ОШ Радоје Домановић  354-066  

67  ОШ Вук Караџић  513-711  

68  ОШ Стефан Немања  211-990  

69  ОШ Мирослав Антић  570-829  

70  ОШ Чегар  711-570  

71  ОШ Учитељ Таса  522-834  

72  ОШ Коле Рашић  242-240  

73  ОШ Ћеле Кула  332-979  

74  ОШ Десанка Максимовић  365-100  

75  ОШ И.Г. Ковачић  541-710  

76  ОШ Иво Андрић  585-500  

77  ОШ Краљ Петар I  561-221  



Редни 
број 

Име и презиме/Субјекат Функција/радно место Телефон Напомена 

1 2 3 4 5 

78  Објекат поливалентне патронаже  521-287  

79  Центар кућног лечења и медицинске неге  243-469  

80  Објекат диспанзера за медицинску спорта  4265-134  

 


