
 

 

 

 
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА 

 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 
 

 БАЈИНА БАШТА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 2022. 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
2 OD 83 

 

2 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

На основу члана 17. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), у складу са Упутством о методологији 

за израду и садржају процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања 

(„Службени гласник РС“ број 80/19), Уредбе о садржају, начину израде и обавезама 

субјеката у вези са изадом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања 

(„Службени гласник РС“, бр. 102/2020) и на основу Процене ризика од катастрофа за 

Техничку школу Бајина Башта (сагласност 09.31.2 бр. 164-18/22-2 од 19.01. 2022. године) 

стекли су се услови за израду Плана заштите и спасавања за: 
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УВОД 

1.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР НА ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ ДОНОСИ ПЛАН 

 

На основу добијене сагласности за Процену ризика од катастрофа за Процене ризика од 

катастрофа за Техничку школу Бајина Башта (сагласност 09.31.2 бр. 164-18/22-2 од 

19.01.2022. године)  стекли су се услови за израду Плана заштите и спасавања за 

Техничку школу. 

 

Техничка школа ангажује „112 Планекс“ доо за пројектовање и безбедност Београд - 

Палилула, ул. Војводе Мицка Крстића бр.1М/локал 1 за израду Плана заштите и 

спасавања.  
 

 Преглед чланова стучног тима 

 

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ТИМА 

Р. 

Бр. 

Име и презиме чланова 

стручног тима 
Број лиценце Организација/институција 

1.  Немања Слепчевић 00705 
„112 Планекс“ доо за пројектовање и 

безбедност 

2.  Драгана Остојић 00803 
„112 Планекс“ доо за пројектовање и 

безбедност 

3.  Драгана Пејовић 00704 
„112 Планекс“ доо за пројектовање и 

безбедност 

4.  Лидија Жугић-Суша 00610 
„112 Планекс“ доо за пројектовање и 

безбедност 

5.  Драган Нововић / 
„112 Планекс“ доо за пројектовање и 

безбедност 

6.  Ненад Михаиловић / Техничка школа Бајина Башта 

7.  Ирена Јакић / Техничка школа Бајина Башта 

8.  Небојша Богдановић / Техничка школа Бајина Башта 

 

 

План заштите и спасавања је заснован на Процени ризика од катастрофа за Техничку 

школу, нормативним и планским документима којима се уређује област заштите и 

спасавања запослених и могућностима за заштиту и спасавање, а односе се на поменути 

објекат. Субјекте и снаге система заштите и спасавања Техничке школе чине њени 

запослени, у првом реду повереник и заменик повереника, с обзиром на мали број 

запослених, који су за обављање послова заштите и спасавања одређени због поседовања 

психофизичких способности и посебних вештина од важности за обављање поменуте 

делатности.  

 

Како се Техничка школа не сврстава у ред субјеката од значаја за општину Бајина Башта, 

нити јој је од стране Републике/општине одређен задатак у заштити и спасавању, оно 

израђује планове само за своје запослене и кориснике услуга.  
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План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Техничку школу се израђује 

узимајући у обзир следеће законе и подзаконска акта: 

 

1. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број 87/2018); 

2. Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом 

процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања („Службени 

гласник РС“, број 102/2020-5); 

3. Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број 86/2011); 

4. Упутство о методологији за израду  и садржај процене  ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања („Службени гласник РС“, број 80/19); 

5. Одлука послодавца о покретању поступка израде Процене ризика од катастрофа 

и Плана заштите и спасавања; 

6. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну 

заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Сл. гласник РС”, број 

3/2011 и 37/2015);  

7. Уредба о спровођењу евакуације („Сл.гласник РС” број 022/2011); 

8. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

(„Сл. гласник РС”, број 27/2020); 

9. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и 

критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“, број 102/2020-5); 

10. Процене ризика од катастрофа за Техничку школу (сагласност 09.31.2 бр. 164-

18/22-2 од 19.01.2022. године);    

11. Други прописи. 
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1.1.1. РЕШЕЊЕ / ОВЛАШЋЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗРАДУ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 
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1.1.2. КОПИЈЕ ЛИЦЕНЦИ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ТИМА 

ПРОЦЕНИТЕЉА 
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1.2. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

БАЈИНА БАШТА 

 

1. Општи подаци 

Назив правног 

лица 
Техничка школа Бајина Башта 

Матични број 07570678 ПИБ 101001230 
Број текућег 

рачуна 

Управа за трезор – 

експозитура Бајина 

Башта 

840-0000006699760-

24 

Адреса Вука Караџића 32, 31250  Бајина Башта Број телефона 031/863-265 

Факс 031/863-265 Е-маил sstehskobab1@ptt.rs Website 
www.tehnickaskolabb.

edu.rs 

1. Подаци о руководиоцу 

Име и презиме 
Ненад 

Михаиловић 

Телефон 

на послу 
031/863-265 

Телефон 

мобилни 
065/222-0694 

2. Подаци о лицу за контакт 

Име и презиме Драгана Вуковић Адреса становања Бањичких Жртава 24, Б.Башта 

Телефон на 

послу 
031/863-265 

Телефон 

у стану 
- 

Телефон 

мобилни 
064/684-0932 

3. Обавезе у извршавању задатака заштите и спасавања 

Назив акта којима су одређени (утврђени)  

задаци 

Техничкој школи Бајина Башта није одређен задатак у заштити и 

спасавању ни на једном нивоу 

Орган-тело који је донео акт - 
Број акта 

/датум 
- 

Задаци из акта - 

 

 

 

Техничка школа у Бајиној Башти настала је од Образовног центра, одлуком коју је 

донела Скупштина општине Бајина Башта 29. јуна 1990. године. Школа је почела са 

радом самостално од 1.септембра 1990 године. 

Тек неколико година после  тога Министарство просвете је донело извештај да школа 

испуњава прописане услове у погледу  простора, опреме, наставних средстава и 

стручног кадра за образовање ученика у подрују рада машинство и обрада 

метала  шумарство и обрада дрвета, а  већ следеће  1995.године, и одлуку да школа 

испуњава услове и за подручје рада трговине, туризма и угоститељства. 

Данас школу у школској 2021/22 .години  похађа 416 ученика. Техничка школа има 15 

одељења, наставу изводи 57 професора, наставни процес подсећа на  мисију преношења 

знања, вештина уз развијање опште културе, толеранције и уважавање личности.  

Историјски развој средњошколског образовања у Бајиној Башти почиње школом 

ученика у привреди  која почиње  са радом 1. октобра 1947. године у просторијама Ниже 

гимназије. Прве године уписано је 26 ученика и то : 10 ученика металске струке, 5 

ученика кројачке струке, 4 столара, 3 трговачка помоћника, 1 књижар, 1 берберин, 1 

обућар и опанчар. Школске 1967/1968. године у Бајиној Башти је почела да ради   Школа 

за квалификоване раднике. Могућност засновања радног односа определило је ученике 

да се масовније  уписују у ову школу, тако да је прве године уписана 4 одељења са 122 

ученика,  што је било двоструко више ученика него последње године постојања  Школе 
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ученика у привреди претходне школске године. Услед повећања броја ученика, а лоших 

просторних могућности за рад свих школа у Бајиној Башти 1973. године започела је 

изградња нове зграде за потребе средњих школа. Изградња је била велики изазов за 

Гимназију и Школу за квалификоване раднике. Изградња нове зграде трајала је пуне 3 

године, уз велике проблеме пре све са извођачима радова, па је завршена 1976. године. 

У току изградње нове граде, а коначно почетком школске 1974/1975. године у Бајиној 

Башти је основан Образовни центар за гимназијско и стручно образовање кадрова, који 

је организационо обједињавао Школу за квалификоване раднике и гимназију “ Милош 

Требињац “. Поводом дана ослобођења Бајине Баште, 12. септембра 1976. године, на 

свечан начин отворена је нова зграда Образовног центра са 16 учионица – кабинета, 

фискултуном салом и 5 радионица.  

 

 

 

 
 

 

Слика 1  Објекат Техничкe школа Бајина Башта 
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Слика 2  Објекат Техничкe школа Бајина Башта 

 

 

Тренутно је укупан број запослених у Техничкој школи је 60 лица, од којих највише у 

једном моменту може бити 40 у првој смени. Укупан број ученика који похађа ову школу 

је 416. Највише ученика у једном моменту може бити до 210. Радно време запослених је 

радним данима, од 07:00 – 20:00 часова. У наредним табелама је приказан број 

запослених по полној и  квалификационој структури. 

 

 

 

 Полна структура запослених Техничке школе 

Техничка школа  

Запослени према полу 
Укупно 

Жене Мушкарци 

34 26 60 

 

 

 Квалификациона структура запослених Техничке школе 

Техничка школа 

Стручна спрема запослених 

Укупно 
Завршена 

ОШ 

Средња 

стручна спрема 

Виша 

стручна 

спрема 

Висока стручна 

спрема 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

/ 5 4 1 5 5 17 23 

60 

УКУПНО 5 5 10 40 
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 Структура запослених према старости 

Техничка 

школа Бајина 

Башта 

Старосна структура запослених 

Укупно 18-30 31-40 41-50 51-60 Преко 61 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

/ / / 9 6 11 13 16 6 / 

60 

УКУПНО / 9 16 29 6 
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1.3. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ БАЈИНА БАШТА 

 
 

Шема 1. Организациона структура Техничке школе Бајина Башта
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Слика 3 Приказ локације Техничке школе са значајним субјектима за заштиту и спасавање 
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1.4. РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ КОЈИМА ЈЕ СУБЈЕКАТ ИЗЛОЖЕН 

 

1.4.1. Ризици територије на којој се налазе 

 

Пре евалуације ризика који су обрађени у Процени ризика од катастрофа за Техничку 

школу треба указати и на ризике који се идентификују на територији локалне 

самоуправе на којој се налази објектат школе. 

 

Примарно, то је општина Бајина Башта, на чијој територији се налази објекат техничке 

школе . Општина Бајина Башта има израђену процену ризика од катастрофа, где су 

идентификоване опасности од земљотреса, поплава и пожара. Како за Техничку школу 

нису идентификоване опасности од поплава, узимају се само опасности које су 

идентификоване у Процени ризика од катастрофа: 

 

1. Земљотрес  

2. Пожари  

 

1.4.2. Ризици из процене ризика субјекта 

 

Према резултатима добијеним евалуацијом потенцијалних опасности и ризика у 

Процени ризика катастрофа за Техничку школу опасности које угрожавају запослене и 

ученике су: земљотреси и пожари и експлозије.  

 

Закључне оцене у Процени ризика су донете за сваку опасност појединачно: 

 

ЗЕМЉОТРЕС 

 

Објекат Техничке школе  поседује темеље од армираног бетона. Састоји се из дела 

објекта спратности Пр+2 са косим кровом, дела објекта спратности Пр+1 са равним 

кровом и дела објекта спратности Пр са равним кровом – улазни хол. Постојећа носећа 

конструкција је скелетна, са армирано – бетонским стубовима димензија 50/50 цм (у 

делу приземља) и 20/40 цм. Међуспратну конструкцију чине АБ греде дебљине 40 цм са 

АБ плочом д = 14 цм. Ободни зидови су од гитер блока дебљине 25 цм. Преградни зидови 

су од опеке дебљине 7 и 12 цм. Парапети су на делу објекта спратности Пр+2 са равним 

кровом обложени фасадном опеком, док су на осталим деловима објекта парапети у 

претходним санацијама омалтерисани. Бочни зидови су малтерисани и бојени, а 

бетонски стубови и серклажи су видни. Објекат није термоизолован. Спољашњи врата и 

прозори су од алуминијумских профила. Плафони и унутрашњи зидови су омалтерисани 

продужним малтером и обојени јуполом. Завршни подови су од винила (учионице и 

ходник), керамике (мокри чворови), ламината (кабинети наставника) и тераца 

(степеништа). 

 

Објекат школске радионице је спратности Пр+1. Постојећа носећа конструкција је 

скелетна, са армирано – бетонским стубовима димензија 20/55 цм и 20/35 цм. 

Међуспратну конструкцију чине АБ греде дебљине 40 цм са АБ плочом д = 14 цм. 

Ободни зидови су од гитер блока дебљине 25 цм. Преградни зидови су од опеке дебљине 
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7 и 12 цм. Бочни зидови су малтерисани и бојени, а бетонски стубови и серклажи су 

видни. Објекат није термоизолован. Спољашњи врата и прозори су од алуминијумских 

профила. Завршни подови су од винила, керамике (мокри чворови) и тераца 

(степеништа). Плафони и унутрашњи зидови су омалтерисани продужним малтером и 

обојени јуполом. 

 

Сходно чињеници да се цела територија Бајине Баште налази у зони очекиваних 

земљотреса до VII МКС скале (у повратном периоду од 95 година), можемо закључити 

да се по питању земљотреса може очекивати мала опасност. Међутим у дужим 

повратним периодима, (475, 975 година) интензитет очекиваних земљотреса се повећава 

(и до VIII МКС скале).     

 

Извод из сценарија за највероватнији нежељени догађај:  

Земљотрес интезитета V степени МКС скале. 

У преподневним сатима је дошло до земљотреса од V степени МКС који је имао 

епицентар југозападно од Бајине Баште на територији насеља Луг. Потрес се осетио у 

свим деловима града, па и у и објектима  Техничке школе.  

Имајући у виду да се земљотрес догодио у августу када већина запослених користи 

годишњи одмор, а ђаци су на распусту, у објекту школе било је присутно укупно 14 лица. 

У објекту школске радионице је било 2 лица. Након првог потреса запослени су 

превентивно напустили канцеларије и изашли напоље. На објекту школе је дошло до 

мањег оштећења крова, оштећења услед падања предмета, попуцали су поједини зидови. 

Поједине непричвршћене полице су пале, као и документација и опрема која се користи 

за извођење наставе. У канцеларији секретара је дошло до падања рачунарске опреме са 

стола. Укупна штета на овом објекту износи 980.000,00 рсд. 

На објекту школске радионице дошло је до пуцања два прозора, улазна врата су 

оштећена. Исто тако, улазно степениште је оштећено и потребна је његова санација. 

Мање оштећење крова. Укупна штета износи 280.000,00 рсд. 

Укупна штета на оба објекта износи 1.260.000,00 рсд.  

Није било штете на критичној инфраструктури. 
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Слика 4 Карта ризика за најневероватнји нежељени догађај земљотрес 

 

 

 

Извод из сценарија за нежељени догађај са најтежим последицама: 

Земљотрес интензитета VII степени МКС скале. 

У јутарњим часовима је дошло до земљотреса јужно од објеката Техничке школе на 

подручју насеља Обајгора. Потрес је био интензитета VII степени МКС. Након главног 

удара уследило је више мањих потреса услед смиривања тла. Земљотрес се осетио на 

територији општине Бајина Башта, као и на територији целе Републике Србије.   

У Техничкој школи и школској радионици осетио се јак потрес. Запослени и ученици су 

се успаничили током првог потреса и панично почели да беже из објеката. У моменту 

земљотреса у објектима школе било је присутно  203 деце и 39 запослених од чега 220 у 

објекту школе, а 22 лица у објекту школске радионице. Укупно 242 лица.  

Успешно је евакуисано 200 лица. Многобројни зидови су испуцали и потребна је њихова 

санација. Полице у канцеларијама су попадале, рачунарска и друга опрема је попадала и 

оштећена је. Полице са књигама у библиотеци су пале. Укупна штета на овом објекту 

износи 6.050.000,00 рсд. На објекту школске радионице дошло је до оштећења прозора 

и врата. Услед пуцања стакла један запослени и једно дете су задобили посекотине. 

Осталих 20 лица је успешно евакуисано. Оштећена је кровна конструкција. Улазна врата 

су испала из штока и потребна је њихова замена. Попуцали су зидови. Сви зидови су 

испуцали и потребна је њихова санација. Улазно степениште је оштећено и потребна је 

његова санација. Укупна штета на објекту износи 2.020.000,00 рсд. 

Штета на објектима школе износи 8.070.000,00 рсд. 

На објекима Техничке школе дошло је до оштећења критичне инфраструктуре. 

Оштећена је електроинсталација и телекомуникациона инсталација. Укупна штета је 

650.000,00 рсд. 
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У објекту школске радионице оштећена је инсталација грејања и водовода и штета је 

750.000,00 рсд.  

Укупна штета на критичној инфраструктури у оба објекта је 1.400.000,00 рсд. 

 

 
 

Слика 5 Карта ризика за нежељени догађај са најтежим последицама земљотрес 

 

Закључено је кроз Процену да је ризик од појаве земљотреса по сценарију за 

највероватнији нежељени догађај УМЕРЕН, као  и по  сценарију за земљотрес са 

најтежим последицама који је такође УМЕРЕН (уз катастрофалне последице по 

економију). У циљу смањења негативних последица земљотреса потребно је 

континуирано спроводити обуку и едукацију запослених и ученика. Такође, потребно је 

израдити План заштите и спасавања и формирати Тим за деловање у ванредним 

ситуацијама. 
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ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

 

Оно што се мора нагласити на самом почетку овог дела Плана јесте да на основу Уредбе 

о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара 

(„Службени гласник РС“ број 76/2010) сви објекти чине засебне противпожарне целине 

и као такве су категорисане. Објекти Техничке школа и школске радионице спадају у  II 

категорију угрожености од пожара, односно у објекте са повећаним ризиком од избијања 

пожара (према Решењу 09/32 број 217-14591/18). Оба објекта имају израђена сва планска 

документа из области заштите од пожара, истакнуте планове евакуације са важним 

бројевима телефона, неопходну ПП опрему у виду унутрашње хидрантске мреже, 

довољан број преносних ПП апарата. Објекат школе има и видео надзор. 

 

Извод из сценарија за највероватнији нежељени догађај:  

Пожар ниског интензитета у затвореном простору.  

Пожар је настао у канцеларији библиотеке Техничке школе када је дошло до квара на 

уљаном радијатору који је библиотекар школе укључио како би догрејао простор. 

Библиотекар је дошао на посао у 07:00 часова и укључио уљани радијатор да би 

додатно загрејао простор. Након десетак минута је изашао из просторије и оставио 

укључен уређај. У међувремену, дошло је до квара на електричној инсталацији уређаја. 

Термостат који се налази на уређају је отказао и дошло је до прегревања кабла који се 

запалио и захватио капут библиотекара који је био на столици близу радијатора. Пожар 

се даље проширио на остатак просторије. Библиотекар се вратио након неколико 

минута и када је отворио врата видео је да је пожар захватио радни сто и део полице са 

књигама. Брзо је позвао домара који се налазио у објекту и ПП апаратом је почео да 

гаси ватру. Након пар минута још један запослени је дошао и њих троје су успешно 

угасили настали пожар. Домар се приликом гашења пожара нагутао дима и након 

завршетка гашења пожара је послат у Дом здравља  Бајина Башта. Током пожара је 

изгорео део опреме, књига и намештаја у библиотеци. Оштећен је радни сто на којем 

је био рачунар са штампачем, две фотеље, један ормар и полице са књигама. Такође, 

након разчишћавања запаљених остатака потребно је извршити кречење просторије. 

Укупна штета на простору канцеларије износи 655.000,00 рсд. Осим домара који је 

имао проблеме са дисањем није било других угрожених лица. 

Није било штете на критичној инфраструктури. 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
24 OD 83 

 

24 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 
 

Слика 6  Карта ризика за најневероватнји нежељени догађај пожар и експлозија 

 

Извод из сценарија за нежељени догађај са најтежим последицама: 

Пожар великог интензитета у затвореном простору. 

У преподневним часовима, када је у обејктима школе било укупно 253 лица (43 

запослена и 210 ученика) дошло је до пожара у машинској радионици приликом 

употребе аутогеног апарата на практичном часу, када су варнице пале на електрокаблове 

и запалиле их. У машинској радионици је у тренутку избијања пожара било 2 наставника 

и 10 ученика. Пожар је приметио један од ученика на пракси. Одмах је алармирао свог 

наставника практичне наставе. Наставник који је први информисан о пожару је започео 

гашење пожара ПП апаратом, док је други наставник гласно викао; „Пожар! Пожар!“ и 

вршио евакуацију деце из радионица које су најближе, а након тога и остале деце која су 

се налазила у машинској радионици. Том приликом је наставник који је гасио пожар 

повређен. Одмах је позвана ватрогасна јединица. У тренутку када се ватрогасна јединица 

постављала за гашење пожара дошло је до јаке експлозије, услед паљења запаљивих 

гасова, која је одјекнула у радионици. Запослени и ученици који су били на вишим 

спратовима су ужурбано излазили из објекта школе. Од силине експлозије преградни 

зид између просторије у којој се налазио аутогени апарат и суседне радионице је срушен. 

Ватрогасне јединице су приступиле гашењу и пожар је некон 60-так минута угашен. 

Само је наставник практичне наставе претрпео повреде од пожара, док су сви остали 

запослени и ученици успешно евакуисани. Укупно је евакуисано из објеката радионице 

и школе 252 лица (42 запослених и 210 ученика). Причињена је велика материјална 

штета на самом објекту радионице. Укупна материјална штета износи 3.100.000,00 рсд. 

На делу школске радионице дошло је до оштећења електро и инсталација за грејање. 

Такође, оштећен је већи део машина, алата и опреме захваћених пожаром и експлозијом.  

Штета на критичној инфраструктури износи 2.400.000,00 рсд. 
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Слика 7  Карта ризика за нежељени догађај са најтежим последицама пожар и експлозија 

 

Закључено је да је ризик од појаве пожара УМЕРЕН према сценарију за највероватнији 

догађај, док је за сценарио за нежељени догађај са најтежим последицама ВИСОК са 

озбиљним последицама. 
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2. МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

Мере цивилне заштите у случају елементарних непогода и других несрећа ради се за 

запослене и кориснике услуга субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и 

садржи: 

1) преглед активности у спровођењу мера цивилне заштите (ПД-1) 

2) подсетник за рад одговорног лица и поверника цивилне заштите (ПД-2) 

3) посебне прилоге за конкретне мере цивилне заштите. 

 

2.1. Узбуњивање 

Узбуњивање је обавештавање о непосредно наступајућој или насталој опасности. 

Узбуњивање становништва и других учесника система заштите и спасавања у циљу 

хитног предузимања мера и задатака цивилне заштите врши се путем система за 

узбуњивање, а у складу са законом. 

 

Систем јавног узбуњивања састоји се од одговарајућих јавних сирена, уређаја, спојних 

путева и техничких средстава за управљање, као и њихове организације размештаја, 

процедуре управљања, употребе и одржавања; изградњу и одржавање система за 

узбуњивање финансира јединица локалне самоуправе, у складу са Проценом ризика 

од катастрофа, овим законом, акустичком студијом и другим прописима и општим 

актима; системом за узбуњивање управља надлежна служба; Министар прописује 

техничке нормативе за планирање, изградњу и одржавање система за узбуњивање. 

 

Знаци за узбуњивање су јединствени за целу територију Републике Србије и са њима се 

становништво мора благовремено упознати. Знаци за узбуњивање преносе се сигналом 

који емитују сирене. Знаци за узбуњивање становништва су: 

 

1. „општа јавна мобилизација“ - сигнал се емитује завијајућим тоном са паузама у 

укупном трајању 175 секунди (12 завијајућих тонова од по 10 секунди и 11 пауза 

од по пет секунди), с тим што се у току првих шест часова мобилизације тај 

сигнал понавља више пута; 

2. „ваздушна опасност“ - опасност од напада из ваздуха; сигнал се емитује 

завијајућим тоном непрекидно 60 секунди; 

3. „радиолошко-хемијско-биолошка опасност“ - опасност од РХБ-средстава – 

сигнал се емитује завијајућим тоном са паузама у укупном трајању од 90 секунди 

(три завијајућа тона од по 20 секунди са две паузе од по 15 секунди); 

4. „пожарна опасност“ - опасност од пожара - сигнал се емитује једноличним тоном 

са паузама у укупном трајању од 90 секунди (три једнолична тона од по 20 

секунди и две паузе од по 15 секунди); 

5. „опасност од елементарних непогода“ - опасност од елементарних и других 

несрећа (поплаве, лавине, клизишта земљишта, несреће у рудницима и 

производним погонима, саобраћајне несреће већих размера и др.) - сигнал се 

емитује комбинацијом једноличног и завијајућег тона у укупном трајању од 60 

секунди (два једнолична тона од по 20 секунди и један завијајући тон од 20 

секунди); 
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6. „престанак опасности“ - престанак најављене опасности - сигнал се емитује 

једноличним тоном у укупном трајању од 60 секунди. 

 

Објекти Техничке школе се налазе на територији Бајине Баште. Територија насеља је 

покривене јавним сиренама система јавног узбуњивања. 

 

Сирена за узбуњивање, на територији Бајине Баште на којој се налазе објекти 

предметног субјекта су у надлежности општине Бајина Башта.  

 

У случају активирања система за узбуњивање, које је у надлежности МУП-а Републике 

Србије - Сектора за ванредне ситуације, чуо би се сигнал на територији на којој се налазе 

објекти Техничке школе. 

 

У сврху обавештавања запослених, табла са обавештењима, која садржи знаке 

узбуњивања би требала да буде постављена у објектима на видном месту. 
 

 Преглед докумената – Узбуњивање 

 

Ред. бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Примедба 

1 2 3 

1.  Шематски приказ снага и средстава ангажованих за потребе узбуњивања  

2.  
Преглед сопствених снага у заштити запослених који се ангажују у случају 

узбуњивања 
 

3.  
Преглед активности у спровођењу мере узбуњивања  

(ПД-1) 
 

4.  

Подсетник за рад: 

- одговорног лица 

-повереника ЦЗ  / заменика повереника ЦЗ 

(ПД-2) 

 

5.  
Организација система за јавно узбуњивање и начин активирања сирена (ССП 

образац) 
 

6.  
Списак помоћних средстава за узбуњивање изван чујности сирена  

(ПСУ образац) 
 

7.  Знаци за узбуњивање  
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Шема 2.  Шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању за 

потребе узбуњивања  
 
  

Тим за деловање у ванредним ситуацијама 

Техничке школе 

Повереник и заменик повереника 

Техничке школе 

МУП Републике Србије 

Оперативни центар 112 

Национални центар 

112 

 

Општина Бајина Башта 

 

Општински штаб за ванредне 

ситуације Бајине Баште 

Ватрогасно 

спасилачка јединица 

Бајина Башта 

Национални центар 

за обавештавање и 

узбуњивање 1985 
 

Остали запослени  

Техничке школе 

Директор 

Техничке школе 
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 Преглед сопствених снага у заштити запослених и корисника који се 

ангажују у случају узбуњивања 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Повереник и 

заменик 

повереника 

ЦЗ 

Праћење 

сигнала који 

се емитује и 

даље 

узбуњивање у 

објектима 

Техничке школе 

 

Повереник цивилне 

заштите 

Ирена Јакић 

031/863-265 064/847-5590 

ss
te

h
sk

o
b

ab
1

@
p
tt

.r
s 

Заменик повереника 

цивилне заштите 

Небојша Богдановић 

031/863-265 064/213-2451 

2.  

Тим за 

деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Организовање 

и спровођење 

узбуњивања 

Вођа тима 

Ненад Михаиловић 
031/863-265 065/222-0694 

3.  Прилог 6.1. НАДЛЕЖНИ ШТАБ ЗА ВС, СОТ-ОВИ И ОРГАНИ ЈЛС 

 

 

 Преглед снага са којима сарађује Техничка школа у активирању система 

за узбуњивање 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6  

1.  

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Бајине Баште 

Организовање 

и спровођење 

узбуњивања на 

нивоу 

Републике / 

Јединице 

локалне 

самоуправе 

Начелник штаба 

Предраг 

Петровић 

031/596-228 

031/513-390 
066/8897-468 

cz
o

u
e@

m
u

p
.g

o
v

.r
s  

2.  
Национални 

центар 112 

Начелник 

центра  
112/1985 / / 

3.  

Национални 

центар за 

обавештавање 

и узбуњивање 

Начелник 

центра  
1985 / / 
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2.1.1. Преглед активности у спровођењу узбуњивања (ПД-1) 

 Преглед активности у спровођењу узбуњивања 

ПД-1 

Р
ед

. 

Б
р

. АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Организација и 

начин пријема 

сигнала о 

наступајућој 

опасности 

У случају земљотреса или 

друге елементарне непогоде 

чуће се сигнал са сирена за 

узбуњивање која је у 

надлежности општине 

Бајина Башта 
Општинска 

управа Бајине 

Баште 

 

ОШВС Бајине 

Баште 

 

 

Директор 

Техничке школе 

 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

 
 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника  

ЦЗ 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

 

 

Информације о 

наступајућој опасности се 

преносе путем средстава 

јавног информисања 

У случају настанка пожара 

у објектима запослени која 

примети пожар ће 

телефоном или усменим 

путем обавестити надређене 

и друге запослене 

2. 

Пријем 

обавештења- 

упозорења о 

предстојећој 

опасности која 

може угрозити 

запослене и 

материјална добра 

Одмах по пријему 

обавештења – упозорења о 

предстојећој опасности на 

локацији  

(системом сирена за јавно 

узбуњивање становништва 

или путем медија) 

организовати хитан 

састанак запослених 

Директор 

Техничке школе 

 

 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

 

 

 

 

Запослени 

Техничке школе 

 

 

 

Прикупљање и пријем 

информација о даљем току 

доношења одлука сходно 

врсти опасности 

Припрема запослених и 

упознавање/ подсећање на 

значење сваког од сигнала 

који се чују са система за 

јавно узбуњивање 

Пажљиво слушање јавних 

сирена и поступање у 

складу са увежбаним 

поступцима. 

Упознавање директора са 

предузетим мерама 

3. 
Организација 

узбуњивања 

Обавештење запослених и 

ученика о свим чињеницама 

битним за узбуњивање 

 

Повереник/ 

заменик 

повереника ЦЗ  

 

 

 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника 

ЦЗ 

  

 

Пажљиво слушање сигнала 

који се емитује и поступање 

у складу са истим 

Коришћење личних 

контаката и мобилних 

телефона, као средстава 

провере ако неко од 

запослених није чуо сигнал 

Узбуњивање запослених и 

ученика  ће се вршити 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
31 OD 83 

 

31 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

саопштењем о насталој 

опасности од земљотреса и 

потреби за евакуацијом из 

објекта упућујући 

запослене на слободне 

правце и излазе за 

евакуацију. 

Узбуњивање запослених и 

ученика у случају настанка 

пожара ће се вршити 

саопштењем о локацији 

пожара и потреби за 

евакуацијом из објекта 

упућујући запослене на 

правце и слободне излазе за 

евакуацију. 

Одмах након евакуације о 

пожару обавестити 

Ватрогасно спасилачку 

јединицу, полицију и Дом 

здравља  

4. 

Узбуњивање и 

почетак евакуације 

запослених и 

ученика 

Узбуњивање се 

врши гласовно/усменим 

путем 

 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника  

ЦЗ 

 

Прилог 5.2. 

Преглед тима 

за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

Одлуку о евакуацији у 

случају земљотреса и 

пожара доноси  повереник 

ЦЗ у објекту Техничке 

школе а о чему одмах 

обавештавају директора 

школе 

Потребно је обавестити све 

запослене о насталој 

опасности 

5. 

Обавештавање 

надлежних 

институција о 

насталој опасност 

позивањем 

Ватрогасно 

спасилачке 

јединице на број 

193 или 

позивањем броја 

112 кад Центар 112 

почне са радом 

Позивање путем 

телефона бројева 

- 193 ВСЈ 

-194 Хитна помоћ 

- 192 Полиција 

-1985 Оперативни 

центар 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

 

Запослени 

Техничке школе 

 

6. 

Обезбеђење 

непрекидне 

комуникације са 

ОШВС Бајине 

Баште 

 

Обезбеђење непрекидне 

комуникације са ОШВС 

Бајине Баште  

са органима градске управе 

и Оперативним центром за 

обавештавање и 

узбуњивање (1985) и 

непрекидно квалитетно и 

правовремено  извештавање 

надлежних органа и служби 

Директор 

Техничке школе  

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника 

ЦЗ  

 

Прилог 4.1. 

Надлежни 

ОШВС Бајине 

Баште 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
32 OD 83 

 

32 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Престанак 

опасности и потребе 

за даљим 

узбуњивањем 

У складу са престанком 

опасности, праћење 

емитовања сигнала 

„престанак опасности“, 

поступање у складу са 

истим, и додатна провера 

личним контактима или 

мобилним телефоном да ли 

су сви запослени 

обавештени о престанку 

опасности 

 

Директор 

Техничке школе 

 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ  

штаб, СОТ-

ови, органи 

ЈЛС 

  

ОШВС Бајине 

Баште 

8. 

И други задаци и 

активности из 

домена заштите и 

спасавања 

Према потреби 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик 

повереника ЦЗ  

Директор 

Техничке школе 

Према Плану 

узбуњивања 

 

  



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
33 OD 83 

 

33 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

2.1.2. Подсетник за рад за узбуњивање (ПД-2) 

 

 Подсетник за рад одговорног лица у случају узбуњивања 

ПД-2 

Р
е

д
. 

Б
р . ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1. 

У случају земљотреса:  

Провером преко званичног сајта 

Републичког сеизмолошког завода 

(РСЗ) ће правовремено и 

најпрецизније бити информисан о 

настанку земљотреса или ће од 

повереника/заменика повереника 

ЦЗ добити неопходне 

информације 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик повереника 

ЦЗ 

Одмах по настанку 

непосредне 

опасности и 

потенцијалне 

потребе за 

узбуњивањем 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

2. 

У случају пожара:  

Са повереником и замеником 

повереника цивилне заштите 

проверава припремљеност свих 

запослених за узбуњивање у 

случају пожара 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик повереника 

ЦЗ 

Одмах по настанку 

непосредне 

опасности и 

потенцијалне 

потребе за 

узбуњивањем 

3. 

Пријем информација и 

извештаја од надлежних 

у Техничкој школи 

као и спољних организација, 

утврђивање степена 

опасности и потреба за 

узбуњивањем 

Повереник ЦЗ/ 

Заменик повереника 

ЦЗ 

Одмах по настанку 

непосредне 

опасности и 

потенцијалне 

потребе за 

узбуњивањем 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 4.1. 

Надлежни штаб 

за ВС, СОТ-ови 

и органи ЈЛС 

ОШВС Бајине Баште 

4. 

Обезбеђење непрекидне 

комуникације ОШВС Бајине 

Баште са органима градске управе 

и Оперативним центром за 

обавештавање и узбуњивање 

(1985) и непрекидно квалитетно и 

правовремено  извештавање 

надлежних органа и служби 

ОШВС Бајине Баште 

По пријему 

информације о 

спровођењу 

узбуњивања од 

стране  

градских 

структура 

 

Прилог 4.1. 

Надлежни штаб 

за ВС, СОТ-ови 

и органи ЈЛС 

 

5. 

Обавеза директора Техничке 

школе је да врши координацију 

између ОШВС Бајине Баште и 

повереника ЦЗ/заменика 

повереника ЦЗ током узбуњивања 

ОШВС Бајине Баште 

У току трајања 

ванредне ситуације 

/ опасности 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 4.1. 

Надлежни штаб 

за ВС, СОТ-ови 

и органи ЈЛС 

Повереник / заменик 

повереника ЦЗ 

6. 

Извођење 

узбуњивања у објектима  

Техничке школе 

усмено/гласовним путем  

Повереник / заменик 

повереника  

По 

доношењу одлуке о 

потреби за 

узбуњивање 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
34 OD 83 

 

34 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
е

д
. 

Б
р . ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

7. 

Праћење стања и 

комуникација са 

градским 

структурама о издавању 

другог сигнала за 

узбуњивање 

Повереник / заменик 

повереника  

У току трајања 

ванредне ситуације 

/ опасности 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб 

за ВС, СОТ-ови 

и органи ЈЛС 

ОШВС Бајине Баште 

8. 
Престанак опасности и 

потребе за даљим 

узбуњивањем 

Повереник / заменик 

повереника  По престанку 

опасности 

ОШВС Бајине Баште 

 

 Подсетник за рад поверника ЦЗ / заменика повереника ЦЗ у узбуњивању 

ПД-2 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1.  

Пре земљотреса 

упознаје све запослене за 

правилно поступање приликом 

земљотреса  

Запослени и ученици 

Техничке школе 

По изради Плана 

заштите и спасавања  

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

2.  

У случају земљотреса  

проверава преко званичног 

сајта Републичког 

сеизмолошког завода (РСЗ) 

информације о настанку 

земљотреса и информише 

директора Техничке школе 

Запослени  

Техничке школе 

Пре/по настанку 

опасности 

3.  

У случају пожара:  

проверава припремљеност свих 

запослених за узбуњивање у 

случају пожара 

Запослени и ученици 

Техничке школе 

Пре/по настанку 

опасности 

4.  

Пријем информација и 

извештаја од директора 

Техничке школе као и спољних 

организација, 

утврђивање степена 

опасности и потреба за 

узбуњивањем 

Запослени  

Техничке школе 

Одмах по настанку 

непосредне опасности и 

потенцијалне 

потребе за 

узбуњивањем 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 5.2. 

Преглед чланова 

тима за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

 

Прилог 4.1. 

Надлежни 

ОШВС Бајине Баште 

5.  

Пријем обавештења преко 

ситуационог центра јединице 

локалне самоуправе и пријем 

информације о спровођењу 

узбуњивања 

ОШВС Бајине Баште 

По пријему 

информације о 

спровођењу 

узбуњивања од 

стране градских 

структура 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
35 OD 83 

 

35 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

6.  

Извођење 

узбуњивања путем система за 

дојаву пожара или 

гласовним/усменим  путем 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

По 

доношењу одлуке о 

потреби за узбуњивање 

штаб за ВС, СОТ-

ови и органи ЈЛС 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 
7.  

Узбуњивање и почетак 

евакуације запослених и 

ученика 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

По 

доношењу одлуке о 

потреби за узбуњивање 

8.  

Праћење стања и 

комуникација са 

градским 

структурама о издавању 

другог сигнала за 

узбуњивање 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

У току трајања 

ванредне ситуације 

/опасности 

Прилог 5.2. 

Преглед чланова 

тима за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

 

Прилог 4.1. 

Надлежни 

штаб за ВС, СОТ-

ови и органи ЈЛС 

ОШВС Бајине Баште 

9.  

Престанак опасности и 

потребе за даљим 

узбуњивањем 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

По престанку 

опасности 

Прилог 5.2. 

Преглед чланова 

тима за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС  

органи ЈЛС 

ОШВС Бајине Баште 

10. 
Обавеза повереника је да 

истакне знаке узбуњивања на 

видно место 

Запослени  

Техничке школе 
Пре настанка опасности 

2.1.3. Знаци за 

узбуњивање 

 

  



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
36 OD 83 

 

36 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

2.1.3. Знаци за узбуњивање  

 
Повереник ЦЗ је дужан да истакне знаке за узбуњивање на видно место, на зиду, у 

објектима  Техничке школе. 

 

 

  



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
37 OD 83 

 

37 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

2.1.4. Посебни прилози при спровођењу мера узбуњивања (ССП/ПСУ) 

 Преглед локација сирена и спојних путева 

ССП 

Ред

. 

бр.  

Град/ 

општина  Е
в

и
д

. 

б
р

о
ј 

си
р

ен
е 

 Локација сирене, 

адреса, место. 

Врста 

сирене 

Начин 

активир. 

Сирене 

/даљинск

и/ 

ручно 

Спојени 

пут(број 

вода/радио-

веза) И
сп

р
а

в
н

о
ст

 

Д
А

/Н
Е

 

Напомена- 

објекат где 

се налази 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 

1 
Бајина 

Башта У
Е

-3
1
 

Зграда МУП-

центар за 

обавештавање 

(кров) 

Ул.Б.Нинчића 46, 

Б.Башта 

 

Електронс

ка сирена 

Институт 

"Михајло 

Пупин" 

ЕАS-4444 

Даљинск

и и ручно 

ОЦ ОВС 

Б.Башта 

или КЦ 

ХЕ 

Б.Башта 

Од ЦОб до 

пословне 

зграде у 

Б.Башти, 

радио веза 

(WiFi линк у 

bridge моду), 

Д

А 

Датум 

израде: 

1991.год, 

модернизова

на 2010.г. 

Сва опрема  

власништво 

ДЛХЕ 

Б.Башта 

2 
МЗ 

Перућац У
Е

-3
2
 

Зграда "старе 

управе" у 

кругуХидроелектр

ане у Перућцу, на 

металном стубу 

висине 14m 

 

Електронс

ка сирена 

Институт 

"Михајло 

Пупин" 

 

Даљинск

и и ручно 

ОЦ ОВС 

Б.Башта 

или КЦ 

ХЕ 

Б.Башта 

Исти спојни 

пут за све 

сирене са 

алтернативни

м начином 

активирања 

сирене преко 

ТК бакарног 

кабла 

Д

А 

Датум 

израде: 

1991.год, 

модернизова

на 2010.г. 

3 
МЗ 

Перућац У
Е

-4
5
 

Ван насеља, 

између места 

Сплавишта и 

Црвених вода, 

засеок Ваган, на 

бетонском стубу 

висине 14m 

 

Електронс

ка сирена 

Институт 

"Михајло 

Пупин" 

EAS 2231 

Даљинск

и и ручно 

ОЦ ОВС 

Б.Башта 

или КЦ 

ХЕ 

Б.Башта 

Исти спојни 

пут за све 

сирене са 

алт. начином 

акт. сирене 

преко ТК 

бакарног 

кабла 

Д

А 

Постављена 

2016; 

стављена у 

функцију 

30.06.2016.г 

4 

МЗ 

Бесеровин

а У
Е

-4
6
 Засеок Зауглине, 

на бетонском 

стубу висине 14m 

 

Електронс

ка сирена 

Институт 

"Михајло 

Пупин" 

EAS 4132 

Даљинск

и и ручно 

ОЦ ОВС 

Б.Башта 

или КЦ 

ХЕ 

Б.Башта 

Исти спојни 

пут за све 

сирене са 

алт. начином 

акт. сирене 

преко ТК 

бакарног 

кабла 

Д

А 

Постављена 

2016; 

стављена у 

функцију 

30.06.2016.г 

5 

МЗ 

Бушинско 

поље У
Е

-4
7
 

У кругу стругаре 

„Мићић“, на 

бетонском стубу 

висине 14m 

 

Електронс

ка сирена 

Институт 

"Михајло 

Пупин" 

EAS 4132 

Даљинск

и и ручно 

ОЦ ОВС 

Б.Башта 

или КЦ 

ХЕ 

Б.Башта 

Исти спојни 

пут за све 

сирене са 

алт. начином 

акт. сирене 

преко ТК 

бакарног 

кабла 

Д

А 

Постављена 

2016; 

стављена у 

функцију 

30.06.2016.г 
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 Списак помоћних средстава за узбуњивање изван чујности сирена 

ПСУ 

Ред. 

бр. 
Објекат 

Врста средства 

(ручна, мобилна и др) 
Покривеност објекта Напомена 

1 2 3 4 5 

1.  
Техничка школа Бајина 

Башта 

У оквиру објеката Техничке школе Бајина Башта нема других средстава 

за узбуњивање, те ће се у случају елементарне непогоде ослањати на 

општинске сирене или узбуњивање гласовним путем 

 

 

У објектима Техничке школе не налазе се сирене као део система за јавно узбуњивање. 

У случају настанка ванредне ситуације, обавештење се спроводи путем мобилних 

телефона (сви запослени су умрежени) или личним контактом. 

 

У случају активирања система за узбуњивање, које је у надлежности МУП-а Републике 

Србије - Сектора за ванредне ситуације, чуо би се сигнал најближе сирене на територији 

Бајине Баште  на којој се налазе објекти Техничке школе. 

 

Даље узбуњивање у објектима Техничке школе вршило би се преко повереника цивилне 

заштите који би личним контактима информисао запослене о опасности која прети, као 

и даљим поступцима.  

 

У случају земљотреса који је препознат као ризик, узбуњивање ће бити дато путем 

сирена на нивоу Бајине Баште. Тим за деловање у ванредним ситуацијама у сарадњи са 

поверницима и заменицима повереника је у обавези да након отпочињања потреса 

усмери све присутне да напусте објекте. 

 

У ситуацији када дође до пожара узбуњивање се врши усмено/гласовним путем. Битно 

је у случају пожара што пре позвати Ватрогасно спасилачку јединицу на број 193, након 

пријема сигнала (усменог/гласовног) о појави пожара. 

 

Претходно су дати знаци за узбуњивање, као и важни бројеви телефона преко којих се 

може добити помоћ надлежних служби, који би требало да буду истакнути на видном 

месту у објектима Техничке школе. 
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2.2. Евакуација 

 

Евакуација је планско, организовано и привремено премештање људи и материјалних и 

културних добара са територије за коју се процени да може да буде захваћена природним 

непогодама или другим несрећама, односно са територије која је већ захваћена 

природним непогодама или другим несрећама, на неугрожену или мање угрожену 

територију.  

 

У организовању и спровођењу евакуације ангажују се власници средстава за превоз и 

транспорт, једнице и повереници цивилне заштите, Црвени крст Србије, волонтери, 

хуманитарне и друге организације. 

 

 Преглед докумената  - Евакуација  

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА Примедба 

1 2 3 

1.  
Шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању у случају 

евакуације 
 

2.  
Преглед сопствених снага у заштити запослених који се ангажују у случају 

евакуације 
 

3.  
Преглед активности у спровођењу евакуације  

(ПД-1) 
 

4.  

Подсетник за рад за спровођење евакуације 

 (ПД-2) 

- одговорног лица 

- повереник ЦЗ / Заменик повереника ЦЗ  

 

5.  
Преглед угрожених који се евакуишу  

(ПД-3) 
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Шема 3. Шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању у случају 

евакуације 

 

Тим за деловање у ванредним ситуацијама 

Техничке школе 

Повереник и заменик повереника 

Техничке школе 

МУП Републике Србије 

Оперативни центар 112 

Организација 

Црвеног крста 

Бајина Башта 

Општина Бајина Башта 

 

Општински штаб за ванредне ситуације Бајине 

Баште 

Ватрогасно 

спасилачка јединица 

Бајина Башта 

Субјекти од 

посебног значаја за 

заштиту и спасавање 

на територији Бајине 

Баште са задатком 

евакуације 
 

Директор 

Техничке школе 

Остали запослени  

Техничке школе 
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 Преглед сопствених снага у заштити запослених и корисника који се 

ангажују у случају евакуације 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Повереник и 

заменик 

повереника 

ЦЗ 

Усмеравање 

лица 

евакуационим 

путевима и 

организовање 

евакуације  

Повереник цивилне 

заштите 

Ирена Јакић 

031/863-265 064/847-5590 

ss
te

h
sk

o
b

ab
1

@
p
tt

.r
s 

Заменик повереника 

цивилне заштите 

Небојша Богдановић 

031/863-265 064/213-2451 

2.  

Тим за 

деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Усмеравање 

лица 

евакуационим 

путевима и 

организовање и 

спровођење 

евакуације 

Вођа тима 

Ненад Михаиловић 
031/863-265 065/222-0694 

3.  Прилог 6.1. НАДЛЕЖНИ ШТАБ ЗА ВС, СОТ-ОВИ И ОРГАНИ ЈЛС 

 

 Преглед снага са којима сарађује Техничка школа  у активирању система 

у случају евакуације 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6  

1.  

Организација 

Црвеног 

крста Бајина 

Башта 

Помоћ у 

евакуацији на 

простору 

Техничке школе 

Секретар Црвеног 

крста Бајина Башта 

Љиљана Матић 

031/864-465 064/8863-314 

b
aj

in
ab

as
ta

@
re

d

cr
o

s.
o

rg
.r

s 

2.  

Ватрогасно 

спасилачка 

јединица 

локалне 

самоуправе 

Евакуација / 

Извлачење из 

рушевина и 

пожара, гашење 

пожара 

Ватрогасно спасилачкa 

јединица Бајина Башта 

193 

 
064/8920-940 

v
at

ro
g

as
ci

sp
as

io

ci
b

b
@

g
m

ai
l.

co

m
 

3.  

Субјекти од 

посебног 

значаја за 

заштиту и 

спасавање на 

територији 

Бајине Баште 

Евакуација 

становништва, 

ангажовање на 

линијама 

градског 

превоза, и 

ангажовање на 

местима за 

збрињавање 

Одговорна лица у 

субјектима од 

посебног значаја за 

заштиту и спасавање 

/ / / 
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2.2.1. Преглед активности у спровођењу евакуације (ПД-1) 

 

 Преглед активности у спровођењу евакуације 

ПД-1 

Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Пријем 

информација и 

извештаја од 

надлежних 

Техничке школе 

као и спољних 

организација, 

утврђивање 

степена опасности 

и потреба за 

евакуацијом 

Утврђивање потребе 

за спровођење 

евакуације 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

Вођа тима за 

деловањеу 

ванредним 

ситуацијама 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

Прилог 5.2. 

Преглед 

чланова тима 

за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

 

 

Доношење одлуке 

о спровођењу евакуације 

Утврђивање 

укупног броја 

угрожених и 

настрадалих које 

треба евакуисати 

Запослени  

Техничке школе 

2.  
Евакуација од 

радних места 

запослених  

Евакуација од радног 

места или других 

просторија у објекту где 

су се запослени затекли  

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

Запослени и 

ученици 

Техничке школе 

3.  

 

Активности 

идентификованих 

опасности 

запослених у 

случају појаве 

земљотреса 

У моменту настанка 

земљотреса остати у 

простору 

Запослени у 

просторијама 

Техничке школе 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

Запослене и ученике 

упутити да се у објекту 

склоне од стаклених 

површина, да се спусте на 

земљу испод стола или 

испод довратка, као и да 

заштите главу  

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

 

Након првог потреса у 

објекту 

повереник/заменик 

повереника ЦЗ упућује 

запослене и ученике ка 

излазу 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

Заменик повереника 

треба да искључи струју и 

воду у објекту 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

Контактирање директора 

са ОШВС Бајине Баште 

ради пријаве настале 

штете и потребе за 

ангажовањем других 

правних лица зарад 

извођења евакуације 

Директор 

Техничке школе 
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Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

4.  

Активности 

идентификованих 

опасности 

запослених у 

случају појаве 

пожара 

Потребно је лоцирати где 

је место настанка пожара  

Запослени у 

просторијама 

Техничке школе 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

Повереник ЦЗ треба да 

упути запослене и 

ученике да се пратећи 

евакуационе ознаке што 

је безбедније удаље из 

објеката 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

Запослени и 

ученици 

Техничке школе 

Позивање Ватрогасно 

спасилачке јединице на 

број 193 са давањем 

неопходних података где 

је пожар избио, шта гори, 

и који је интензитет 

пожара 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

Запослени  

Техничке школе 

Повереник/заменик 

повереника или лице које 

одреде треба да искључе 

струју у објекту 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

5.  

Организација 

прикупљања 

запослених који се 

евакуишу 

Обавештење 

запослених о свим 

чињеницама битним за 

евакуацију 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

Запослени 

Техничке школе 

Долазак пешице до 

места прикупљања на 

локацији на довољној 

удаљености од објекта, а 

даље возилима и другим 

превозним 

средствима 

Организовање 

прикупљања 

угрожених и превоза 

(преношења) 

настрадалих, 

болесних, 

изнемоглих до 

места прикупљања са 

којих ће се извршити 

евакуација 

ОШВС Бајине 

Баште 

Превоз возилима и 

другим превозним 

средствима до 

места прихвата по 

наређењу одговорног 

лица 

ОШВС Бајине 

Баште 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
44 OD 83 

 

44 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Обезбеђење 

непрекидне 

комуникације са 

ОШВС Бајине 

Баште 

Обезбеђење 

непрекидне 

комуникације са 

ОШВС Бајине Баште и са 

службама 

Општинске управе  

и Оперативним центром 

за 

обавештавање и 

узбуњививање 

(«1985») и 

непрекидно 

квалитетно и 

правовремено 

извештавање 

надлежних органа и 

служби 

Директор 

Техничке школе 

ОШВС Бајине 

Баште 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица 

за заштиту и 

спасавање на 

територији 

Бајине Баште 

 

Прилог 5.3. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

7.  

Сагледавање броја 

повређених 

запослених и 

ученика  

Сагледавање броја 

повређених запослених и 

ученика, врсте њихових 

повреда, пружање прве 

хитне помоћи и позивање 

службе хитне помоћи, док 

се не започне евакуација 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника 

Запослени 

Техничке школе 

8.  

Комуникација са 

представницима 

оспособљених 

правних лица која 

се ангажују у 

случају евакуације 

Остварити контакте 

са предузећима и 

другим субјектима од 

интереса за заштиту и 

спасавање које је 

општина Бајина Башта 

одредила за правни 

субјекат од значаја за 

заштиту и спасавање са 

задатком евакуације 

Директор 

Техничке школе 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

Повереника ЦЗ 

9.  

Извођење 

евакуације 

запослених и 

ученика  

Прихват средстава за 

превоз 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника 

Запослени 

Техничке школе Одређивање приоритета 

Координација са ЈЛС-ом 

око обезбеђивање 

средстава за превоз 

Одређивање распореда 

тура 

Саобраћајна 

полиција 

Саобраћајно обезбеђење 

Субјекти од 

посебног значаја 

Бајине Баште 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
45 OD 83 

 

45 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 
Поступак у спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

10.  

И други задаци и 

активности из 

домена заштите и 

спасавања 

Према потреби 
Директор 

Техничке школе 

Запослени 

Техничке школе 

Прилог 5.2. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

 

2.2.2. Подсетници за рад за евакуацију (ПД-2) 

 

 Подсетник за рад одговорног лица у поступку евакуације 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1.  

Од стране  

ОШВС Бајине Баште 

прима информације и 

утврђивање степена 

опасности и потреба за 

евакуацијом 

ОШВС Бајине Баште 

Одмах по настанку 

ванредне ситуације-

опасности 

 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

2.  

Обавештава запослене и 

ученике о потреби за 

евакуацијом и доноси 

наредбу о евакуацији у 

случају изненадне 

опасности 

Повереник  ЦЗ/ 

Заменик повереника ЦЗ 

Одмах по настанку 

ванредне ситуације-

опасности 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

3.  

У случају земљотреса 

потребна је координација 

са повереником ЦЗ у 

објекту приликом 

евакуације и утврђивања 

колико лица треба да се 

евакуише и да ли су сви 

евакуисани 

Тим за деловање у 

ванредним ситуацијама 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 
 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

Прилог 5.2. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

 

Повереник  ЦЗ /  

Заменик повереника ЦЗ 

Запослени Техничке 

школе 

4.  

У случају пожара потребна 

је координација са 

повереником ЦЗ приликом 

евакуације и утврђивања 

колико лица треба да се 

евакуише и да ли су сви 

евакуисани 

Тим за деловање у 

ванредним ситуацијама 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

Повереник  ЦЗ /  

Заменик повереника ЦЗ 

Запослени Техничке 

школе 

5.  

Контактирање директора 

са  

ОШВС Бајине Баште ради 

пријаве настале штете и 

потребе за ангажовањем 

других правних лица зарад 

извођења евакуације 

Повереник  ЦЗ / Заменик 

повереника ЦЗ 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

6.  ОШВС Бајине Баште 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
46 OD 83 

 

46 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

Комуникација са 

представницима 

оспособљених правних 

лица која се ангажују у 

случају евакуације 

Субјекти од значаја за 

заштиту и спасавање са 

задатком евакуације 

Одмах по настанку 

ванредне ситуације-

опасности 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и 

спасавање на 

територији Бајине 

Баште 

7.  
И други задаци и 

активности из домена 

заштите и спасавања 

Повереник  ЦЗ / Заменик 

повереника ЦЗ 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

 

 Подсетник за рад Повереника ЦЗ / Заменика повереника ЦЗ у поступку 

евакуације 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1  

Вршење обуке и оспособљавања 

запослених за евакуацију и 

периодичне провере активности 

у случају потребе за евакуацијом 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Пре настанка 

опасности 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и 

спасавање на 

територији Бајине 

Баште 

 

 

2  

Пријем информација и извештаја 

од директора Техничке школе 

као и спољних организација, 

утврђивање степена опасности и 

потреба за евакуацијом 

Директор Техничке 

школе 

Одмах по настанку 

ванредне ситуације-

опасности 

3  

Организација прикупљања 

запослених и ученика који се 

евакуишу и утврђивање укупног 

броја угрожених и настрадалих 

које треба евакуисати 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

4  

Обавештење запослених и 

ученика  о свим чињеницама 

битним за евакуацију и извођење 

евакуације  

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

 

5  

Организовање прикупљања 

угрожених и превоза 

(преношења) настрадалих, 

болесних, изнемоглих до места 

Субјекти од значаја за 

заштиту и спасавање 

са задатком 

евакуације 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
47 OD 83 

 

47 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

прикупљања са којих ће се 

извршити евакуација 
Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

6  
Сагледавање броја повређених 

запослених 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 
У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 
Екипе хитне помоћи 

7  

Прихват средстава за превоз и 

одређивање приоритета 

приликом евакуације 

Субјекти од значаја за 

заштиту и спасавање 

са задатком 

евакуације 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

8  Одређивање приоритета 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 

9  
И други задаци и активности из 

домена заштите и спасавања 

Запослени Техничке 

школе 

У току трајања 

ванредне ситуације-

опасности 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
48 OD 83 

 

48 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

2.2.3. Преглед угрожених који се евакуишу (ПД-3) 

 

 Преглед угрожених који се евакуишу 

ПД-3 

Р
ед

. 
Б

р
. Организаци

оне 

јединице по 

објектима / 

адреса 

Поступак у 

спровођењ

у 

активности 

К
о

р
и

сн
и

ц
и

 у
сл

у
г
а

 /
 О

ст
а

л
и

 

п
р

и
су

т
н

и
 

У
К

У
П

Н
О

1
 

Место 

прикупља

ња 

/ адреса / 

Правац 

евакуациј

е 

Место 

прихвата 

/ 

евакуиса

них / 

адреса/ 

Сопствена 

средства за 

превоз 

Примед

ба 

Т
р

у
д

н
и

ц
е 

З
а

п
о

сл
ен

и
 с

а
 п

о
се

б
н

и
м

 

п
о

т
р

еб
а

м
а

 –
 з

а
п

о
сл

ен
и

 

са
 и

н
в

а
л

и
д

и
т
ет

о
м

 
О

ст
а

л
и

 з
а

п
о

сл
ен

и
 

Врста 
бр

ој 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  
Техничка 

школа, Вука 

Караџића 32 

/ / 
4

0 

21

0 

25

0 

Испред 

 објекта 

Техничке 

школе 

У 

координац

ији 

са ОШВС 

Бајине 

Баште 

У складу 

са 

обезбеђен

ом 

локацијом 

на 

нивоу 

Бајине 

Баште 

Путнич

ко 

возило 

1 

У 

евакуац

ији 

користи

ће се 

сопстве

на 

средства 

као и 

средства 

која ће 

обезбед

ити 

ОШВС 

Бајине 

Баште 

 
1 У колони „укупно“ приказан је број запослених и број ученика који се могу у истом тренутку затећи у 

објекту у једној смени 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 
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2.3. Склањање 

 

Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање људи, материјалних и културних добара, 

првенствено у случају ратне опасности. Склањање обухвата планирање и коришћење 

постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 

комуналних објеката и  подземних саобраћајница, као и других објеката погодних за 

заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење. 

 

Планирање и организација склањања грађана је у надлежности јединица локалне 

самоуправе, запослених у надлежности привредних друштава и других правних лица, а 

културних добара у надлежности установе културе. 

 

 

 Преглед докумената – Склањање  

 

Ред. бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Примедба 

1 2 3 

1.  Шематски приказ снага и средстава ангажованих за потребе склањања  

2.  
Преглед сопствених снага у заштити запослених који се ангажују у случају 

склањања 
 

3.  
Преглед активности у спровођењу склањања  

(ПД-1) 
 

4.  

Подсетник за рад одговорног лица за спровођење склањања 

 (ПД-2) 

-одговорног лица 

-повереника/заменика повереника ЦЗ 

 

5.  
Преглед склонишног простора 

 (ПД-5) 
 

 

  



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 
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Шема 3. Шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању у случају 

склањања 

 

 

Директор 

Техничке школе 

Тим за деловање у ванредним ситуацијама 

Техничке школе 

МУП Републике Србије 

Оперативни центар 112 

Општина Бајина Башта 

 

Општински штаб за ванредне ситуације  

Бајине Баште 

 

Ватрогасно 

спасилачка 

јединица Бајине 

Баште  
 

Повереник и заменик повереника 

Техничке школе 

Остали запослени  

Техничке школе 

 

 

Организација 

Црвеног крста 

Бајине Баште 
 



 

План заштите и спасавања за 
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 Преглед сопствених снага у заштити запослених и корисника који се 

ангажују у случају склањања 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Повереник и 

заменик 

повереника 

ЦЗ 

Помоћ 

приликом 

склањања  

Повереник цивилне 

заштите 

Ирена Јакић 

031/863-265 064/847-5590 

ss
te

h
sk

o
b

ab
1

@
p
tt

.r
s 

Заменик повереника 

цивилне заштите 

Небојша Богдановић 

031/863-265 064/213-2451 

2.  

Тим за 

деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Организовање и 

спровођење 

склањања 

Вођа тима 

Ненад Михаиловић 
031/863-265 065/222-0694 

3.  Прилог 6.1. НАДЛЕЖНИ ШТАБ ЗА ВС, СОТ-ОВИ И ОРГАНИ ЈЛС 

 

2.3.1. Преглед активности у спровођењу склањања (ПД-1) 

 

 Преглед активности у спровођењу склањања 

ПД-1 

Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 

Поступак у 

спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Одређивање 

простора за 

склањање  

Контактирање локалне 

самоуправе ради 

одређивања 

склоништа у које ће се 

извршити склањање у 

случају потребе с 

обзиром да у оквиру 

предметног комплекса 

нема склоништа нити 

просторија које би 

могле бити 

пренаменоване у 

склонишни простор 

Повереник/ 

заменика 

повереника ЦЗ  

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника 

ЦЗ 

Преглед 

чланова тима 

за деловање у 

ВС 

 

Прилог 4. 

Преглед 

субјеката и 

снага са 

којима 

2 

Контактирање 

предузећа и 

других субјеката од 

интереса за 

заштиту и 

спасавање 

ОШВС Бајине 

Баште 

3 

Утврђивање 

приоритета за 

склањање у 

у договору са 

локалном 

самоуправом 

Ажурирање 
евиденције 

запослених лица 
за склањање 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

Повереник/ 

заменика 

повереника ЦЗ 
Упознавање 

запослених и ученика 

4 

Стварање 

услова за 

боравак у 

просторијама за 

Упознавање 

запослених и ученика 

са 

поступком 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

Повереник/ 

заменика 

повереника ЦЗ 



 

План заштите и спасавања за 
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Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 

Поступак у 

спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

склањање, када 

буду одређене у 

договору са 

локалном 

самоуправом 

склањања, и условима 

и правилима боравка у 

склоништу 

сарађује у 

заштити 

запослених и 

ученика 

 

Прилог 4.1.  

Надлежни 

штаб за ВС, 

СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

 

 

 

 

Обезбеђење неопходих 

склоништних места у 

координацији са 

локалном 

самоуправом  

ОШВС Бајине 

Баште 

5 

Спровођење 

склањања 

запослених и 

ученика 

Запоседање 

просторија за 

склањање од 

стране 

запослених и ученика, 

када буду одређене у 

договору са локалном 

самоуправом 

 

Тим за деловање 

у ванредним 

ситуацијама 

Повереник/ 

заменика 

повереника ЦЗ 

ОШВС Бајине 

Баште 

6 

Организовање 

живота и рада 

у просторијама 

за склањање када 

буду одређене у 

договору са 

локалном 

самоуправом 

Размештај 
запослених лица и 

ученика 
у склоништу 

Повереник/ 

заменика 

повереника ЦЗ 

ОШВС Бајине 

Баште 

Одржавање 
хигијене 

Обезбеђење 
резерве хране и 

воде за пиће 

7 

Друге мере и 
активности у 

заштити и 
спасавању 

Према потреби 
Директор 

Техничке школе 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама 
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2.3.2. Подсетници за рад – склањање (ПД-2) 

 

 Подсетник за рад одговорног лица у поступку склањања 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1 

Провера 

припремљености 

носилаца задатака 

склањања 

Повереник ЦЗ / Заменик 

повереника ЦЗ 

Пре настанка 

опасности 

 

Прилог 4.  

Преглед субјеката 

и снага са којима 

сарађује у заштити 

запослених и 

ученика 

 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и 

спасавање на 

територији Бајине 

Баште 

2 

Координација са 

органима јединице 

локалне самоуправе за 

склањање 

ОШВС Бајине Баште 
По настанку 

опасности 

4 
Координација са 

Црвеним крстом  

Црвени крст Бајине Баште 

По настанку 

опасности 
Црвени крст Србије 

 

 Подсетник за рад Повереника ЦЗ/Заменика повереника ЦЗ у поступку 

склањања 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1 

Провера и ажурирање 

евиденције запослених за 

склањање и упознавање 

запослених и ученика са Планом 

склањања 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Пре настанка 

опасности 

 

Прилог 4.  

Преглед субјеката 

и снага са којима 

сарађује у заштити 

запослених и 

ученика 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и 

спасавање на 

територији Бајине 

Баште 

 

Прилог 4.1.  

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

2 

Упознавање запослених и 

ученика са поступком 

склањања и организацијом 

живота и рада у просторијама 

за склањање, када буду одређене 

у договору са локалном 

самоуправом  

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

По настанку 

опасности 

3 

 

Запоседање просторија 

за склањање и размештај у њима, 

када буду одређене у договору са 

локалном самоуправом 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

По настанку 

опасности 
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Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

4 

Одржавање хигијене у 

просторијама 

за склањање, када буду одређене 

у договору са локалном 

самоуправом 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

По настанку 

опасности 

5 
Обезбеђење резерве 

хране и воде за пиће 

ОШВС Бајине 

Баште 

По настанку 

опасности 

 

 

2.3.3. Посебни прилози при спровођењу мера склањања (ПД-5) 

 

 Преглед склонишног простора 

ПД-5 

Р
ед

. 
Б

р
. Назив 

организационе 

јединице 

правног лица  / 

адреса 

Лице задужено за 

склањање 

Б
р

о
ј 

л
и

ц
а
 к

о
ји

 

се
 с

к
л

а
њ

а
 

Расположиово места за 

склањање у објектима 

привредног друштва Недостајућа 

места за 

склањање2 Име и 

презиме 
Телефон Склоништа 

Прилагођени 

простори – 

подрумске 

просторије 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Техничка школа,  

Вука Караџића 

32, 31250  Бајина 

Башта 

Повереник 

Ирена Јакић  

064/847-

5590 
250 / /  250 

 

 
2 У оквиру Техничке школе не постоје склоништа нити било какав простор који би могао бити 

пренаменован у склонишни простор. Склоништа за склањање запослених ће бити одређена у кординацији 

са локалном самоуправом. 
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2.4. Прва помоћ 

 

Прва помоћ је мера која се састоји од пружања прве медицинске помоћи повређеним и 

оболелим на месту повређивања или обољевања, њихов транспорт и смештај у најближу 

здравствену установу. 

 

Прва и медицинска помоћ обухвата: превентивну заштиту коју чине противепидемијске 

и хигијенске мере заштите запослених радника; оперативну заштиту која се састоји од 

пружања прве помоћи стандардним и приручним средствима на лицу места; медицинску 

негу повређених и оболелих радника; санитетску евакуацију и транспорт до најближе 

здравствене установе ради пружања опште медицинске помоћи или до одговарајуће 

специјалистичке установе ради потпуног здравственог збрињавања. 

 

Благовременост пружања медицинске помоћи великом броју настрадалих остварује се 

применом тријаже и увођењем етапа у лечењу. Етапно лечење врши се према времену и 

простору пружања помоћи. Пружање помоћи по времену одвија се, начелно, у три фазе: 

 

1. у првој фази, тј. у време и непосредно после повређивања, организује се пружање 

самопомоћи, узајамне помоћи и прве помоћи са присутним лицима; 

2. у другој фази, после повређивања, успоставња се организована делатност 

пружања прве помоћи (екипе ЦЗ, Црвеног крста), медицинска помоћ у оквиру 

медицинске службе (мобилне екипе, привремене здравствене установе, екипе 

хитне медицинске помоћи и медицински кадрови у постојећим објектима 

здравствених станица и амбулантама домова здравља). 

3. у трећој фази, пружају се остали видови медицинске помоћи у постојећим 

здравственим установама на погођеној територији или ван ње и отклањају се 

последице које би могле да угрозе животе и здравље настрадалих. То су остали 

видови специјалистичке медицинске помоћи (специјалистичка хируршка, 

интернистичка, неуропсихијатријска помоћ и хоспитализација). 

План прве медицинске помоћи организују и непосредно спроводе надлежне здравствене 

установе у сарадњи са специјализованим јединицама ЦЗ, Црвеним крстом, 

хуманитарними другим организацијама, као и грађанима. 
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  Преглед докумената – Прва помоћ 
 

Ред. бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Примедба 

1 2 3 

1.  
Шематски приказ снага и средстава ангажованих за потребе пружања прве 

помоћи 
 

2.  
Преглед сопствених снага у заштити запослених који се анажују у пружању 

прве помоћи 
 

3.  
Преглед активности у спровођењу мера прве помоћи  

(ПД-1) 
 

4.  

Подсетник за рад за спровођење прве помоћи 

 (ПД-2) 

- одговорног лица 

- повереник ЦЗ / заменик повереника ЦЗ  

 

5.  Посебни прилози при спровођењу мера прве помоћи  
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Шема 5. Шематски приказ снага и средстава ангажованих за потребе пружања прве помоћи 

 

 

Директор 

Техничке школе 

Тим за деловање у ванредним ситуацијама 

Техничке школе 

МУП Републике Србије 

Оперативни центар 112 

Црвени крст Бајине Баште 
Општина Бајина Башта 

Општински штаб за ванредне ситуације  

Завод за хитну 

медицинску помоћ 194 

Повереник и заменик повереника 

Техничке школе 

Субјекти од посебног 

значаја и спасавање 

којима је одређен 

задатак прве и 

медицинске помоћи на 

нивоу Бајине Баште 

Остали запослени  

Техничке школе 
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 Преглед сопствених снага у заштити запослених и корисника који се 

ангажују у случају пружања прве помоћи 

 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Повереник и 

заменик 

повереника 

ЦЗ 

Координација 

приликом 

извршавања 

активности 

пружање прве 

помоћи 

запосленима и 

посетиоцима  

Повереник цивилне 

заштите 

Ирена Јакић 

031/863-265 064/847-5590 

ss
te

h
sk

o
b

ab
1

@
p
tt

.r
s Заменик повереника 

цивилне заштите 

Небојша Богдановић 

031/863-265 064/213-2451 

2.  

Тим за 

деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Координација 

приликом 

извршавања 

активности 

пружање прве 

помоћи 

запосленима и 

посетиоцима 

Вођа тима 

Ненад Михаиловић 
031/863-265 065/222-0694 

3.  Прилог 6.1. НАДЛЕЖНИ ШТАБ ЗА ВС, СОТ-ОВИ И ОРГАНИ ЈЛС 

 

 Преглед снага са којима сарађује Техничка школа у активирању у случају 

пружања прве помоћи 

 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив 

субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6  

1.  

Организација 

Црвеног 

крста Бајина 

Башта 

Пружање 

помоћи лицима 

Техничке школе 

које спроводи 

прву и 

медицинску 

помоћ 

Секретар Црвеног 

крста Ужице 

Љиљана Матић 

031/864-465 064/8863-314 

b
aj

in
ab

as
ta

@
re

d

cr
o

s.
o

rg
.r

s 

2.  

Здравствени 

центар Ужице 

–  

ОЈ Дом 

здравља 

Бајина Башта 

Указивање 

медицинске 

помоћи 

Директор  

др Душица Јовановић 
031/865-966 065/3828170 

zd
ra

v
lj

eb
b

@
m

ts

.r
s 
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2.4.1. Преглед активности у спровођењу прве помоћи (ПД-1) 

 

 Преглед активности у спровођењу прве помоћи (ПД-1) 

ПД-1 

Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 

Поступак у 

спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Провера 

припремљености 

носилаца задатака 

прве помоћи 

 

Ажурирање 

података о снагама и 

расположивим 

капацитетима за 

прву помоћ 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица 

за заштиту и 

спасавање на 

територији 

Бајине Баште 

 

 

 

 

  

 

2. 

Обука и припрема 

лица задужених за 

прву помоћ за 

деловање у 

ванредним 

ситуацијама 

Обука потребног 

броја лица за прву 

помоћ и њихова 

едукација у 

припрема 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

3. 
Спровођење прве 

помоћи 

Самопомоћ, 

узајамна помоћ и 

прва помоћ 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Завод за хитну 

медицинску помоћ  

Црвени крст Бајине 

Баште 

4. 
Спровођење 

медицинске 

помоћи 

Збрињавање 

повређених и 

оболелих у 

здраственим 

установама 

Медицинске 

екипе  

Хитне помоћи 

Хитна помоћ 

Црвени крст Бајине 

Баште 

5. 
Прва фаза пружања 

прве и медицинске 

помоћи 

Пружање прве и 
медицинске помоћи 
на  месту догађаја Медицинске 

екипе  

Хитне помоћи 

Хитна помоћ 

Тријажа повређених 
и оболелих 

Црвени крст Бајине 

Баште 

6. 

Друга фаза 

пружање 

медицинске 

помоћи 

Преношење 

повређених и 

оболелих до места 

прихвата 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

 

Медицинске 

екипе Хитне 

помоћи 

Хитне помоћи 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 
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Р
ед

. 

Б
р

. 

АКТИВНОСТ 

Поступак у 

спровођењу 

активности 

Носилац 

активности 
Сарађује 

Напомена 

(прилог) 

1 2 3 4 5 6 

Превожење теже 

повређених до 

медицинске 

установе Црвени крст Бајине 

Баште 
Пружање прве и 

медицинске помоћи 

у току транспорта 

7. 

Трећа фаза 

пружање 

медицинске 

помоћи 

Пружање опште 

медицинске помоћи 

у здраственим 

установама Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Здраствене 

установе на 

нивоу  

Бајине Баште 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица 

за заштиту и 

спасавање на 

територији 

Бајине Баште 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

 

Прилог 5.2. 

Преглед свих 

запослених са 

бројевима 

телефона 

 

 

Пружање 

специјалистичке 

помоћи 

Психолошка помоћ 

8. 
Хигијенско- 

епидемиолошке 

мере 

Контрола стања 

пацијената у смислу 

откривања заразних 

болести 

Повереник ЦЗ / 

Заменик 

повереника ЦЗ 

Правни субјекти на 

нивоу Бајине 

Баште задужени за 

спровођење 

хигијенско 

епидемиолошких 

мера  

Предузимање 

хигијенско- 

епидемиолошких 

мера приликом 

рашчишћавања 

објекта од 

последица 

земљотреса и 

пожара као 

препознатих ризика 

9. 

Друге мере и 

активности у 

заштити и 

спасавању 

По потреби 

Тим за деловање у 

ванредним 

ситуацијама  

Запослени 

Техничке школе 
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2.4.2. Подсетници за рад у мери пружања прве помоћи (ПД-2) 

 

 Подсетник за рад одговорног лица у поступку пружања прве помоћи 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ РОК ИЗВРШЕЊА ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1. 

Провера 

припремљености 

носилаца задатака прве 

помоћи 

Повереник ЦЗ/Заменик 

повереника ЦЗ 

Пре настанка 

опасности 

 

Прилог 5.1. 

Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ  

2. 

Координација са 

органима јединице 

локалне самоуправе за 

пружање прве помоћи 

ОШВС Бајине Баште 
По настанку 

опасности 

Прилог 4.1. 

Надлежни штаб за 

ВС, СОТ-ови и 

органи ЈЛС 

 

Прилог 4.2. 

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и 

спасавање на 

територији Бајине 

Баште 

 

3. 
Координација са 

здравственим установама 

Здравствене установе 

проглашене од стране 

Бајине Баште од 

значаја за заштиту и 

спасавање 

По настанку 

опасности 

4. 
Координација са 

Црвеним крстом  Србије 

Црвени крст Бајине Баште 

Црвени крст Србије 

По настанку 

опасности 

 

 

 Подсетник за рад Повереника ЦЗ / Заменика повереника ЦЗ  у поступку 

пружања прве помоћи 

ПД-2 

Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ 
РОК 

ИЗВРШЕЊА 
ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

1 

Спровођење обуке и 

припреме лица 

задужених за прву помоћ и 

за деловање у ванредним 

ситуацијама 

Запослени Техничке 

школе 

Пре настанка 

опасности 

Прилог 5.  

Преглед средстава и 

опреме за личну и 

узајамну заштиту 

 

Прилог 2.4.3.1. 

Кораци у пружању 

прве помоћи 

2 
Спровођење и пружање прве 

помоћи 

Тим за деловање у 

ванредним ситуацијама  

По настанку 

опасности 
 

Прилог 2.4.3.2. 

Основни поступци 

пружања прве 

помоћи 

Здравствене установе 

Црвени крст Бајине 

Баште 

3 Тријажа повређених 

Тим за деловање у 

ванредним ситуацијама  

По настанку 

опасности 
Здравствене установе 

Црвени крст Бајине 

Баште 
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Р
ед

. 

Б
р

. 

ЗАДАТАК САРАЂУЈЕ 
РОК 

ИЗВРШЕЊА 
ПРИМЕДБА 

1 2 3 4 5 

4 

Координација са 

органима јединице 

локалне самоуправе за 

пружање прве помоћи 

Одговорно лице / 

Директор 

Пре /По настанку 

опасности и након 

престанка 

Прилог 4.2.  

Преглед 

оспособљених 

правних лица за 

заштиту и спасавање 

на територији Бајине 

Баште 

 

 

5 
Координација са 

здравственим установама 

Одговорно лице / 

Директор 

Пре /По настанку 

опасности и након 

престанка 

6 
Координација са 

Црвеним крстом Србије 

Одговорно лице / 

Директор 

Пре /По настанку 

опасности и након 

престанка 
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2.4.3. Посебни прилози при спровођењу мера прве помоћи 

 

2.4.3.1. Кораци у пружању прве помоћи 

 
КОРАЦИ У ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ 

Редни 

број. 
Активност Оперативни поступак 

1 САЧУВАТИ ПРИБРАНОСТ 

Уколико сте узнемирени, потребно је да застанете на тренутак. 

Успорите и умирите дисање и сетите се поступка који је потребно 

применити. 

2 

ПРОЦЕНИТЕ ДА ЛИ ЈЕ 

МЕСТО НЕСРЕЋЕ 

БЕЗБЕДНО И 

ОТКЛОНИТЕ 

ПОСТОЈЕЋЕ 

ОПАСНОСТИ 

Утврдите да ли постоје опасности које могу угрозити вас или остале 

присутне на месту несреће (механичке опасности, изливање 

течности или испуштање гаса, опасност од експлозије, пожара, 

рушења, затрпавања, од опасносг дејства електричне струје и сл.) 

Уколико је потребно обавестите специјализоване службе да отклоне 

извор опасности 

Ангажовати неког од присутних да вам у томе помогне 

3 

ПРОЦЕНИТЕ ДА ЛИ ЈЕ 

НЕКОМЕ ОЗБИЉНО 

УГРОЖЕН ЖИВОТ 

Да ли је лице свестно 

Да ли дише 

Да ли му је дисајни пут прогодан 

Да ли видљиво јако крвари 

Да ли сме да се помера 

4 

ПРУЖИТЕ НЕОПХОДНЕ 

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

НАЈУГРОЖЕНИЈИМА 

Хитно пружање помоћи потребно је код особа са срчаним застојем, 

особа без свести, особа којима је угрожено дисање и особама које 

јако крваре 

5 

ОБАВЕСТИТЕ 

НАДЛЕЖЕН ХИТНЕ 

СЛУЖБЕ 

194 – хитна помоћ 

192 – полиција 

193 - ватрогасци 

Шта треба 

саопштини 

хитној 

служби 

Ко зове, одакле и са ког броја телефона 

Где се несрећа догодила – прецизирати локацију 

Шта се 

десило 

Да ли има и колико повређених 

Да ли има животно угрожених 

Да ли прети опасност од избијања 

пожара 

Да ли има затрпаних лица (у случају 

рушења објекта) 

Да ли постоји још неки извор 

угрожавања 

6 ОСТАНИТЕ УЗ ПОВРЕЂЕНЕ И БРИНИТЕ О ЊИМА ДО ДОЛАСКА ХИТНИХ СЛУЖБИ 
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2.4.3.2. Основни поступци пружања прве помоћи 

 
ПОСТУПАК СА ОСОБОМ БЕЗ СВЕСТИ 

1. Покушајте да успоставите контакт са повређеним. 

Обратите се гласно и разговетно: 

- Да ли сте добро? 

- Да ли ме чујете? 

- Отворите очи! 

 

2. ако особа не реагује, отворите јој дисајни пут. 

Поступак: 

- Притисните чело дланом једне руке 

- Подигните врх браде са два прста друге руке 

 

3. проверите да ли особа дише. Приближите се лицу жртве, затим: 

- посматрајте покрете грудног коша; 

- Слушајте дисајни шум; 

- Осетите дах на свом образу; 

 

4. Ако особа дише, поставите је у бочни положај за опоравак. 

- Позовите хитну службу 

- Обезбедите да дисајни пут буде проходан и стално пратите 

дисање жртве 

- Покушајте да утврдите узрок бесвесног стања  

ПОСТУПАК СА ОСОБОМ БЕЗ СВЕСТИ И ДИСАЊА – МЕРЕ ОЖИВЉАВАЊА 

1. Ако је особа без свести и дисања, одмах обавестите службу хитне 

помоћи и започните мере оживЉавања (кардиопулмоналне 

реанимације). 

 

2. Извршите 30 притисака на грудни кош жртве: 

- Поставите руке на средину грудног коша тако да длан једне 

руке стоји преко другог вашег длана и да вам руке буду 

опружене у лакту; 

- Извршите 30 притисака на грудни кош потискујући га за 5-6 

цм, брзином 100 до 120 у минути 

 

3. Дајте два удаха жртви вештачким дисањем: 

- Затворите прстима нос жртве; 

- Прислоните своја уста преко уста жртве и удувајте један свој 

нормалан дах 

- Пратите да ли се при томе подиже грудни кош жртве; 

- Сачекајте да се грудни кош спусти и поновите удувавање;  

4. наставите поступак оживљавања до доласка хитне службе: 

- Понављати циклус 30 притисака на грудни кош и 2 удувавања 

„уста на уста“ 

Уколико не можете или не желите да дајете вештачко дисање, онда 

вршите само масажу срца ритмичним притисцима на грудни кош жртве 

брзином од 100-120 притисака у минути. 

 
 

 

ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА 
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1. Ако особа јако крвари учините следеће: 

- Помозите јој да легне; 

- Извршите директан притисак на рану, преко газе у заштитним 

рукавицама 

 

2. поставите компресивни завој – у следећем делу ће бити објашњен 

начин поставЉања 

 

3.  поставите особу у положај аутотрансфузије. 

Након тога : 

- Контролишите да ли крв пробија завој, тј. Да ли је крварење 

заустављено; 

- Проверите да ли је угрожена циркулација испод места 

првијања; 

- Пратите дисање и пулс повређене особе 
 

ПОСТАВЉАЊЕ КОМПРЕСНОГ ЗАВОЈА 

КОРИСТИ СЕ У ПРВОЈ ПОМОЋИ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ ЈАКИХ КРВАРЕЊА 

1. Преко ране поставити стерилну газу 

 

2. преко газе поставити неразвијену ролну завоја тачно изнад места 

крварења (завој или други одговарајући материјал) 

 

3. довоЉно притискајући поставЉени завој, превијте рану. 

 

4. Овако поставЉен завој диркетно врши притисак на повређени крвни 

суд у рани, па ће крварење бити зауставЉено. 

 

Ако крв пробије све слојеве компресивног завоја и појави се на 

површини, притисак се може појачати још једним завојем. 

 

НИЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВО ДА КОМПРЕСИВНИ ЗАВОЈ СТОЈИ ДУЖЕ ВРЕМЕ (ОПТИМАЛНО ЈЕ 2-3 САТА 

КОМПРЕСИВНИ ЗАВОЈ СЕ НИКАД НЕ ПОСТАВЉА НА ВРАТ! 

 

 

ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА ИЗ НОСА 

1. Помозите особи да заузме седећи положај са главом лако нагнутом 

према напред. 
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2. Реците јој да притисне ноздрве са два прста 

 

3. Упутите је да дише на уста, да не кашЉе, не шмрче и не гута крв. 

4. Дајте јој чисту марамицу или сличан материјал да се брише 

5. Крварење из носа би требало да престане за 10-ак минута 

6. Ако крварење траје дуже од 30 минута, треба обезбедити транспорт 

повређеног у здравствену установу у положају у коме му је пружана 

помоћ (седећи са лако нагнутом главом према напред) 

ПОСТУПАК КОД ТРОВАЊА 

Отрови су материје које својим саставом или количином унетом у организам доводе до поремећаја грађе и 

функције ткива и органа. Отров се може унети у организам путем органа за варење, преко дисајних путева и преко 

коже и слузокоже 

ОПШТЕ МЕРЕ 

ПРВЕ 

ПОМОЋИ 

КОД 

ТРОВАЊА 

1. Идентификовати отров (према оригиналном паковању, изгледу, мирису отровне материје 

или начину понашања отроване особе) 

2. Прекините контакт отрова са организмом (терањем лица да избаци отровну материју из 

уста/организма, склањања особе из простора где се налази отровна материја и сл) 

3. Обавестите одговарајућу хитну службу (194 хитна помоћ / 192 полиција) 

4. Применити специфичне мере прве помоћи према инструкцијама за дату врсту отрова 

5. Пратите свест и дисање отроване особе. 

6. У случају погоршања стања (губитак свести, престанак дисања) применити одговарајуће 

мере прве помоћи 

ПРВА ПОМОЋ 

КОД 

ТРОВАЊА У 

ЗАВИСНОСТИ 

ОД НАЧИНА 

УНОСА 

ОТРОВА 

УНОС ОТРОВА НА 

УСТА 

1. Изазвати повраћање код отроване особе осим ако су у питању 

корозивне материје. 

2. Поступак понавЉати до добијања бистреог садржаја без мириса 

3. на крају размутити 30 грама активног угЉа у чашу воде и дати 

унесрећеном да попије 

НАПОМЕНА: не смете  изазивати повраћање код деце млађе од пет 

година, особа са менталним поремећајем, особа са поремећајем 

свести, као и код стања шока. 

УНЕТ 

ИНХАЛАЦИЈОМ 

(УДИСАЊЕМ) 

1. Отровану особу најхитрије изнети на чист ваздух 

2. Обратити пажњу да ли у устима има страно тело (садржај) и 

одстранити га 

3. Пажљиво пратити дисање 

КОНТАМИНАЦИЈА 

КОЖЕ 

1. Уклонити одећу са контаминиранг дела  

2. Кожу обилно испрати текућом водом 

3.НЕ ПРИМЕЊИВАТИ ХЕМИЈСКЕ АНТИДОТЕ! 

4. ПАЗИТИ ДА НЕ КОНТАМИНИРАТЕ СЕБЕ 

КОТАМИНАЦИЈА 

ОЧИЈУ 

1. Раздвојити очне капке  

2. Испрати очи благим млазом текуће воде у трајању од 15-30 минута 

3. ЗАБРАЊЕНО СТАВЉАТИ ХЕМИЈСКЕ АНТИДОТЕ У ОЧИ! 

ОБАВЕШТАВАЊА 

ХИТНЕ ПОМОЋИ 

О ОТРОВУ, КАКО 

БИ СЕ 

ПРИПРЕМИЛИ ЗА 

ОДГОВАРАЈУЋУ 

ИНТЕРВЕНЦИЈУ 

1 физичко стање отрова – гас, течност, чврста супстанца 

2 мирис отрова 

3 заштићени назив отрова 

4 декларисана намена отрова 

5 причитати делове или цео састав отрова с етикете 

6 упозорење о томе да ли је отров запаљив или не 
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2.4.3.3. Упутство за коришћење средстава и опреме за пружање прве 

помоћи 

 
СРЕДСТВО / 

ОПРЕМА 

ПРИМЕНА НАПОМЕНА 

СТЕРИЛНА ГАЗА 

 

Служи за покривање површине ране. 

 

Пре коришћења стерилне газе не смете додиривати 

онај део газе који се непосредно ставЉа на рану. 

Фиксирање газе се врши завојном траком калико 

завоја или троуглом марамом 

При коришћењу стерилне газе, одаберите ону 

величину која може да обзхвати површину ране у 

целини 

За покривање рана које више крваре корисите 

стерилну газу од ½ и 1Т, јер она има више слојева и 

има добра упијајућа својства 

КАЛИКО ЗАВОЈ 

 

Нестерилни завојни материјал  

 

Служи за фиксирање материјала  којим је покривена 

рана, за контролу крварења (компресивни завој) или за 

имогилизаију повређеног дела тела 

Пре уптребе завоја, изаберите ону ширину завоја која 

одговара делу тела који желите да превијете 

ТРОУГЛА 

МАРАМА 

Служи за фиксацију материјала којим се прекрива 

рана. 

 

 

Најпогоднија је за брзо превијање повреда поглавине, 

шаке, стопала или колена 

Троугла марама с такође користи као средство за 

имобилизацију повређеног дела тела. 

Произведена је од памучног материјала, растегЉива је 

по својој бази, тако да лако пријања уз део тела који 

желимо да покријемо. 

ЛЕПЉИВИ 

ФЛАСТЕР СА 

ЈАСТУЧИЋЕМ 

Користи се за покривање малих посекотина и 

огреботина 

 

Садржи јастучић од газе или целулозе који је 

постављен на лепљиви фластер 

Приликом постављања, очистите и осушите кожу у 

околини ране, како би лепљиви део добро приањао на 

кожу 

ЛЕПЉИВИ 

ФЛАСТЕР НА 

КОТУРУ 

Користи се за причвршћавање компресе газе, код 

мањих повреда, код којих се не користи завој 

 

Може се користити и за фиксирање завршног краја 

завоја или троугле мараме (уместо игле сигурнице) 
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СРЕДСТВО / 

ОПРЕМА 

ПРИМЕНА НАПОМЕНА 

МАКАЗЕ СА 

ЗАОБЉЕНИМ 

ВРХОМ 

Служе за сечење одела по шаву, да би се рана на телу 

учинила доступном  

 

За сечење завојног материјала, фластера и сл. 

РУКАВИЦЕ 

Користе се као заштита од преношења инфекције са 

повређеног на особу која пружа прву помоћ и обрнуто 

 

Важно је кориситти их приликом збрињавања рана 
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2.5. Заштита од пожара 

 

Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, бр. 111/2009, 

20/2015 и 87/2018) уређен је систем заштите од пожара, права и обавезе државних 

органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних 

друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над 

спровођењем овог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара. 

 

На локацијама Техничке школе налазе се мобилни уређаји за гашење пожара, 

унутрашња и спољашња хидрантска мрежа. На објектима постоји громобранска 

инсталација. Обележени су и правци евакуације-смер кретања према излазу, као и 

бројеви телефона хитних служби. Изнад излаза у објекту школе су постављене светиљке 

противпаничног осветљења. 

 

Сви запослени су прошли основну обуку из области заштите од пожара. Један запослени 

има положен стручни испит из заштите од пожара: Драган Стаменић, наставник 

економске групе предмета. 
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3. ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ И 

УЗАЈАМНУ ЗАШТИТУ 

 

У складу са чланом 4. Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 

колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа, ("Службеном гласнику 

РС", бр. 3/2011 и 37/2015) Техничка школаима обавезу да, у сваком од својих објеката, 

појединачно набави следећа средства.  

 

 Преглед средстава и опреме за личну и узајамну заштиту у складу са 

чланом 4. уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну 

заштиту 

 
РЕД. 

БР. 
НАЗИВ КОЛИЧИНА 

КОМПЛЕТ ПРВЕ ПОМОЋИ 

1 Калико завој уткани руб 10 cm x 5 m 5 ком 

2 Калико завој уткани руб 5 cm x 5 m 5ком 

3 Калико завој уткани руб 2,5 cm x 5m 5 ком 

4 Индивидуални први завој типа II   2 ком 

5 Стерилна газа 1 m 2 ком 

6 Стерилна газа ½ m 2 ком 

7 Стерилна газа ¼ m 3 ком 

8 Вазелинска газа 10 cm x 10 cm 2 ком 

9 Троуглу мараму 100x100x140 cm густоће 20x19 5 ком 

10 Санитетску вату 100 гр 

11 Лепqиви фластер 2,5 cm x 5 m  3 ком 

12 Адхезивни завојни материјал 10 cm x 4 cm 5 ком 

13 Рукавице за једнократну употребу 10 пари 

14 Сигурносну иглу (зихернадлу) 10 ком 

15 Маказе са закривљеним врхом 1 ком 

16 Термо-изолациону алуфолију 3 ком 

17 Маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу 5 ком 

НОСИЛА 

18 Носила  1 комад на свaких 50 запослених 

КОМПЛЕТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ  

19 Детерџент 10 грама / 1 m2 

КОМПЛЕТ АЛАТА 

20 Лопата 1 ком 

21 Крамп 1 ком 

22 Секира 1 ком 

23 Чекић (мацола) 1 ком 

24 Ћускија 1 ком 

25 Тестера за гвожђе 1 ком 

26 Клешта 1 ком 

27 Испитивач напона 1 ком 
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 Преглед средстава и опреме за личну и узајамну заштиту 

ПД-4 

Р
ед

. 
б

р
о

ј Назив 

организационе 

јединице 

правног лица 

– објекат  

Број 

запослених 

који су 

завршили 

обуку за 

ПМП 

Назив / број средства - опреме 

Примедба 

К
о

м
п

л
ет

 з
а

 п
р

у
ж

а
њ

е 

п
р

в
е 

м
ед

и
ц

и
н

ск
е 

п
о

м
о

ћ
и

 

П
р

у
р

у
ч

н
а

 а
п

о
т
ек

а
 

Н
о

си
л

а
 

К
о

м
п

л
ет

 з
а

 д
ез

и
ф

ек
ц

и
ју

 

п
о

сл
о

в
н

о
г
 п

р
о

ст
о
р

а
 

К
о

м
п

л
ет

 а
л

а
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Техничка 

школа 

Вука Караџића 

32 

2 3 3 2 
У довољним 

количинама 
8  
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4. ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА И СНАГА СА КОЈИМА 

САРАЂУЈЕ У ЗАШТИТИ ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА 

УСЛУГА 

Р
ед

. 
Б

р
. 

Назив субјекта 

/ СНАГЕ/ 

адреса / 

Надлежност/ активност 

у заштити и спасавању 

Одговорно лице 

е-маил 
Име и презиме 

телефони 

Службени 

/факс 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације Бајине 

Баште 
Организовање 

и спровођење 

мера и задатака у 

ванредним ситуацијма 

 

Начелник штаба 

Предраг 

Петровић 

031/596-

228 

031/513-

390 

066/8897-

468 

czoue@

mup.gov.

rs 

2  
Оперативни 

центар 112 

Начелник 

центра 
112 / / 

3  

Национални 

центар за 

обавештавање и 

узбуњивање 

Начелник 

центра 
1985 / / 

4  

Ватрогасно 

спасилачка 

јединица Бајина 

Башта, 

Р.Тадића 49 

Евакуација / извлачење из 

рушевина, гашење пожара 

у објектима Техничке 

школе 

Командант 

Петар Ракић 

031/865-

093 

064/8920-

940 

vatrogasc

ispasioci

bb@gma

il.com   

5  

Организација 

Црвеног крста 

Бајина Башта, 

Светосавска 38 

Пружање помоћи лицима 

који спроводе евакуацију, 

склањање и пружање прве 

и медицинске помоћи 

Секретар 

Црвеног крста 

Љиљана Матић 

031/864-

465 

064/8863-

314 

bajinabas

ta@redcr

os.org.rs 

6  

Здравствени 

центар Ужице –  

ОЈ Дом здравља 

Бајина Башта, 

К.М. Обреновића 

72 

Здравствено збрињавање 

угрожених 

Директор  

др Душица 

Јовановић 

031/865-

966 

065/3828

170 

zdravljeb

b@mts.rs 

7  Прилог 6.2. Преглед оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Бајине Баште 
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4.1. Надлежни штаб за ВС, СОТ и органи ЈЛС 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Бајина Башта 

Телефон 031/865-280 

 

Ред. 

бр. 

Дужност у 

штабу 
Име и презиме 

Примедба 

(функција) 

1. 
Командант 

Штаба 

Весна 

Ђурић 
Председник општине 

2. 
Заменик к. 

Штаба 
Радомир Филиповић Заменик председника 

3. 
Начелник 

штаба 

Предраг 

 Петровић 
Начелник штаба 

4. Члан Штаба Александра Ковачки в.д. Начелник општине 

5. Члан Штаба Душица Јовановић Директор дома здравља 

6. Члан Штаба Дејан Филиповић Директор ЈКП 12 Септембар 

7. Члан Штаба 
Предраг 

 Анђић 
Директор ББ Терм 

8. Члан Штаба 
Петар Ракић  

 
Командир - ВСЈ  

9. Члан Штаба Љиљана Матић Секретар Црвеног крста 

10. Члан Штаба 
Биљана Ђурђић  

 
Гл. и одг.уредник РТВ „Прима 

11. Члан Штаба 
Дејан Млађеновић  

 
Директор Установе Тара-Дрина 

12. Члан Штаба 

Снежана 

Радосављевић  

 

Директор ПД „Електросрбија 

13. Члан Штаба 
Горан Милутиновић 

 
Помоћник директора ХЕ Б.Башта 

14. Члан Штаба 
Драгић Караклић 

 
Директор НП Тара 

15. Члан Штаба 
Марица Вуковић 

 
Директор Центра за социјални рад 

16. Члан Штаба 
Стојанка Ђурић 

 
Члан општ.већа 

17. Члан Штаба Бојан Ђорђевић Начелник - Полицијска станица Бајина Башта 

18. Члан Штаба 
Драган Вуковић 

 
Предузетник 

19. Члан Штаба 
Дејан Вељовић 

 
потпуковник у гарнизону Краљево 

20.  Члан Штаба Миленко Ордагић Помоћник Председника Општине 

21. Члан Штаба Љупко Ћировић Директор ВУ Тара 
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СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТЕ НИСУ ФОРМИРАНИ 

 
ОРГАНИ ЈЛС– ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

Председник 

Заменик Председника 

Помоћник Председника  

Скупштина Општине 

Општинско веће 

Општинска Управа  

Одељење за послове урбанизма и имовинско-правне послове 

Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства 

Одељење за друштвене делатности 

Одељење за инвестиције и грађевинске послове 

Одељење за инспекцијске послове 
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4.2. Преглед субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на 

територији општине Бајине Баште 

 

Општинско веће Бајине Баште је донело одлуку о овлашћеним и оспособљеним правним 

лицима за заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају 

опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама на 

територији Бајине Баште. 

 

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Назив субјекта / 

СНАГЕ / адреса / 

Надлежност / 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

e-mail 
Име и 

презиме 

Телефон 

Службени / 

факс 
Мобилни 

1 2 3 4 5 6 6 

1 
Дом здравља „Евелина 

Хаверфилд“ 

Медицинско 

збрињавање, 

прва помоћ, 

асанација, 

епидемиолошке 

мере заштите 

Душица 

Јовановић 
031/865-966 065/3828170 

zdravljeb

b@mts.rs 

2 
Центар за социјални 

рад 

Социјална 

помоћ и 

збрињавање 

страдалих 

Марица 

Вуковић 
031/869-023 064/6482585 

bajinabas

ta.csr@m

inrzs.gov

.rs 

 3 

Црвени крст – 

Општинска 

организација Бајина 

Башта 

Збрињавање 

,евакуација, 

прва помоћ, 

исхрана, 

проналажење 

несталих 

Љиљана 

Матић 
031/864-465 064/8863-314 

bajinabas

ta@redcr

os.org.rs 

 4 
Ветеринарска станица 

„Дрина вет“, 

Контрола и 

очување 

животних 

намирница, 

превенција 

болести 

животиња и 

намирница 

Александар 

Вељановски 
031/3850-393 065/8629-955 

drina.vet

@gmail.c

om 

 5 
„Ракета АБ“ Бајина 

Башта, 

Превоз 

становништва у 

случају 

евакуације и 

збрињавања 

Радован 

Митровић 
031/865-485 064/8840-301 

raketaab

@open.te

lekom.rs 

 6 

„ТАРА РЕСОРТ“ДОО 

Београд – Огранак 

„ДРИНА“, Бајина 

Башта, 

Збрињавање и 

РХЕ Заштита 

Милош 

Нешовић 
031/869-046 031/864-670 

hotelitara

bb@open

.telekom.

rs 

 7 

Добровољно 

ватрогасно друштво 

Бајина Башта 

Санирање 

последица 

пожара и РХБ 

заштита 

Недељко 

ракић 
031/866-070 064/8687-510 

office@d

vd-

bajinabas

ta.org 

 8 

ДП 

„Електродистрибуција

“ ДОО Краљево – 

Огранак „ЕД 

Ужице»,погон Бајина 

Башта 

Одржавање 

електроенергетс

ке мреже 

Снежана 

Радосављевић 
031/862-155 064/8367-314 

snezanar

adosavlje

vic@eps.

rs 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
76 OD 83 

 

76 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Назив субјекта / 

СНАГЕ / адреса / 

Надлежност / 

активност у 

заштити и 

спасавању 

Одговорно лице 

e-mail 
Име и 

презиме 

Телефон 

Службени / 

факс 
Мобилни 

1 2 3 4 5 6 6 

 9 
Радио клуб „Бајина 

Башта“ YU1BBA 

Учешће у ЗИС, 

радиоаматерске 

активности 

Предраг 

Марић 
 064/6132-794 

pedjayt8

ww@gm

ail.com 

10 

ОСР 

„Младица“,Бајина 

Башта, 

Заштита, 

спасавање и 

очување добара 

битних за 

опстанак 

Оливер 

Ћирић 
031/861-838 

065/80650-

985 

mladicab

b@mts.rs 

11 

ЈКП „12. септембар“ 

Светосавска 6, Бајина 

Башта 

Деконтаминациј

а људи и 

површина, 

одржавање 

водовода, 

снадбевање 

водом, 

погребне услуге 

Дејан 

Филиповић 
031/864-544 066/8580490 

jkp12sept

embar@

gmail.co

m 

12 
Одред извиђача 

„Бајина Башта“ 

Евакуација и 

склањање 

угрожених 

Милош 

Лазаревић 
 064/8687-515 

milosbb

@ptt.rs 

13 
Ловачко удружење 

„Соко“ 

Заштита 

природних 

добара 

Станимир 

Милутиновић 
031864-828 064/7087-954 

sokobbas

ta@yaho

o.com 

14 Кајак клуб „Дрина“ 

Спасавање на 

води и под 

водом 

Милан 

Мандић 
031/864-058 065/8640-585  

15 ПП „АС Превоз“ 

Снадбевање 

становништва 

основним 

животним 

намирницама 

Драган 

Дамљановић 
031/862-251 069/851-6541 

miraaspr

evoz@g

mail.com 

16 ПД „АМСС ББ“ ДОО 

Евакуација, 

збрињавање и 

помоћ на путу 

Жељко 

Злопорубовић 
031/865-987 

065/8016631 

 

zeljkozlo

porubovi

c@amss.

org.rs 

17 ПТ АСВ „Дрина“ ДОО 

Рашчишћавање 

и склањање и  

из рушевина 

Драган 

Вуковић 
031/866-235 064/6406-366 

asvdrina

@gmail.c

om 

18 
„Стандард-

нискоградња» 

Рашчишћавање 

и склањање и  

из рушевина, 

прочишћавање 

речних корита, 

снежних наноса 

Томислав 

Дамљановић 
031/866-499 064/8202-511 

standardb

b@mts.rs 

19 ЈПМ 31250 
Одржавање и 

очување добара 

Мирјана 

Ђорђевић 
031/865-252 064/4143-300 

31250@j

p.ptt.rs 

20 АД „Телеком Србија“ 
Одржавање и 

очување добара 

Драган 

Марковић 
031/862-775 064/6531-568 

draganm

arkov@t

elekom.r

s 

21 
Радиотелевизија 

„Прима“ 

Обавештавање и 

информисање 

грађана 

Биљана 

Ђурђић 
031/866-111 064/8969-402 

primus.ra

dio@gm

ail.com 
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5. ПРИЛОЗИ 

5.1. Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите 

 

Р
ед

.б
р

о
ј 

Име и презиме 

повереника/заменика 

повереника цивилне заштите 

Адреса становања Мобилни Кућни 
На 

послу 

1 2 3 4 5 6 

1. Ирена Јакић 
ул.Драгослава Јовановића 10, 

Бајина Башта 
064/847-5590 / 

031/863-

265 

2. Небојша Богдановић 
ул.Павла Борозана 44, Бајина 

Башта 
064/213-2451 / 

031/863-

265 

 

 

5.2. Преглед чланова тима за деловање у ванредној ситуацији 

 

Ред. 

бр. 

Презиме 

и име 

Дужност у 

тиму 
Назив радног места 

Адреса 

пребивали

шта 

Телефон 

На радном 

месту 

У 

стану 
Мобилни 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  

Ненад 

Михаило

вић 

 Директор 
Рачанских 

бораца бр.8 

031/863-

265 
 

065/222069

4 

2.  
Ирена 

Јакић 
Повереник ЦЗ 

Наставник биологије 

и екологије 

Драгослава 

Јовановића 

бр.10 

031/863-

265 
 

064/847559

0 

3.  

Небојша 

Богданов

ић 

Заменик 

повереника 

ЦЗ/пружање 

прве помоћи 

Наставник 

практичне наставе 

Павла 

Борозана 

бр.44 

031/863-

265 
 

060/724007

2 

4.  

Бранко 

Стеванов

ић 

Пружање прве 

помоћи 

Наставник физичког 

васпитања 
 

031/863-

265 
 

069/450246

5 

5.  

Драган 

Стамени

ћ 

Противпожарна 

заштита 

Наставник 

економске групе 

предмета 

 
031/863-

265 
 063/659092 

6.  

Љубиша 

Благојев

ић  

 Домар  
031/863-

265 
 

060/385048

1 

7.  
Жељко 

Петковић  
 

Радник школске 

радионице 
 

031/863-

265 
 

064/409254

2 

8.  

Аница 

Маркови

ћ  

 
Стручни сарадник-

педагог 
 

031/863-

265 
 

064/173719

8 
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5.3. Преглед свих запослених са бројевима телефона 

Ред 

бр. 

Име и презиме Радно место/ назив 

издвојеног одељења 

Број телефона 

на радном месту 

Мобилни 

1.  Михаиловић Ненад директор 031/863-265 065/2220694 

2.  Ђермановић Даша Наст.српског језика 031/863-265 064/3499916 

3.  Борањац Исидора Наст.социлгије 031/863-265 064/4974119 

4.  Ракоњац Драгутин Наст.историје 031/863-265 065/6086135 

5.  Милићевић Слободан Наст.физичког 

васпитања 

031/863-265 064/5656508 

6.  Васић  Драгана Наст.математике 031/863-265 060/5880650 

7.  Средојевић Саво Наст.математике 031/863-265 0655656120 

8.  Драгојловић Петар Наст.математике 031/863-265 064/2553128 

9.  Јелисавчић Драгана Наст. енглеског јез. 031/863-265 064/3058665 

10.  Радивојевић Петар Наст.машинске групе 

предмета 

031/863-265 064/9734054 

11.  Новаковић Вера Наст.машинске групе 

предмета 

031/863-265 064/0329020 

12.  Јовановић Мирослав Наст.машинске групе 

предмета 

031/863-265 064/1336727 

13.  Стаменић Драган Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 063/659092 

14.  Ракоњац Маријана Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 065/6086135 

15.  Вуковић Зора Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 064/8969222 

16.  Јевтић Владимир Наст. историје 031/863-265 064/2517116 

17.  Лазаревић Надежда Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 060/3140864 

18.  Марјановић Марко Наст.електротехнике 031/863-265 064/11621380 

19.  Селинић Ивана Наст. психологије 031/863-265 064/5914476 

20.  Тадић Славко Наст. Машинске  групе 

предмета 

031/863-265 064/9419507 

21.  Јовановић Драгиша Наст. Машинске  групе 

предмета 

031/863-265 065/8649122 

22.  Стиковић Ана Наст. Машинске  групе 

предмета 

031/863-265 064/1102488 

23.  Ђукановић Радомир Наст. Ликовне културе  031/863-265 064/0675615 

24.  Стојадиновић 

Невенка 

Наст.хемије 031/863-265 064/4265849 

25.  Јакић Ирена Наст.биологије и 

екологије 

031/863-265 064/8475590 

26.  Ђокић Бранимир Наст.практичне наставе 031/863-265 060/3394487 

27.  Богдановић Небојша Наст.практичне наставе 031/863-265 064/2132451 

28.  Радивојевић Стојан Наст.практичне наставе 031/863-265 064/9946725 

29.  Милошевић 

Властимир 

Наст. Машинске  групе 

предмета 

031/863-265 064/2781801 

30.  Пантелић Милан Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 061/2091006 

31.  Стефановић Небојша  031/863-265 060/0879890 

32.  Симеуновић Радојка Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 064/0414501 
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Ред 

бр. 

Име и презиме Радно место/ назив 

издвојеног одељења 

Број телефона 

на радном месту 

Мобилни 

33.  Стефановић Ана Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 064/5251778 

34.  Митровић Оливера Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 069/783384 

35.  Марковић Душица Наст.енглског језика 031/863-265 064/8682502 

36.  Ђорђевић Далибор Наст.верске наставе 031/863-265 066/418424 

37.  Николић Драгана Наст.немачког јез. 031/863-265 064/4237722 

38.  Миловановић 

Ракоњац Тања 

Наст.руског јез. 031/863-265 064/3052230 

39.  Стаменић Данијела Наст.српског јез.и 

књижевности 

031/863-265 065/2286492 

40.  Млађеновић Слађана Наст. Економске групе 

предмета 

031/863-265 060/3330017 

41.  Стевановић Бранко Наст.физичког 

васпитања 

031/863-265 069/4502465 

42.  Радовановић Ирена Наставник музичке 

културе 

031/863-265 064/2432042 

43.  Максимовић Бојан Наст.устава и права 

грађана 

031/863-265 060/4862119 

44.  Радивојевић Мирјана Наст.географије 031/863-265 064/1603353 

45.  Јевђенић Драгана Наст.географије 031/863-265 064/0038077 

46.  Мојковић Даница Наст.српског јез.и 

књижевности 

031/863-265 064/2626985 

47.  Андрић Милица Наст.економссске грпуе 

предмета 

031/863-265 069/1861995 

48.  Марковић Аница Стручни сарадник-

педагог 

031/863-265 064/1737198 

49.  Дакић Милан Стручни сарадник-

библиотекар 

031/863-265 069/628257 

50.  Вуковић Драгана  Секретар школе 031/863-265 064/6840932 

51.  Ивана Нешковић Шеф рачуноводства  031/863-265 069/2517063 

52.  Јовановић Весна Административни 

радник 

031/863-265 064/9086577 

53.  Додић Новка Чистачица 031/863-265 060/6861979 

54.  Ђуричић Милеса Чистачица 031/863-265 065/5886102 

55.  Цвијић Биљана Чистачица 031/863-265 065/4489619 

56.  Павловић Милина Чистачица 031/863-265 064/2173267 

57.  Петровић Радосава Чистачица 031/863-265 064/5866117 

58.  Благојевић Љубиша Домар школе 031/863-265 060/3850481 

59.  Петковић Жељко Радник школске 

радионице 

031/863-265 064/4092542 

60.  Димитријевић 

Властимир 

Радник школске 

радионице 

031/863-265 064/0876961 

 

 

 

 

 

 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
80 OD 83 

 

80 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

5.4. Одлука о именовању повереника и заменика повереника 

цивилне заштите 

 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
81 OD 83 

 

81 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

 

 
 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
82 OD 83 

 

82 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

План заштите и спасавања за 

 

ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ 

БАЈИНА БАШТА 

БРОЈ 

СТРАНА 

 
83 OD 83 

 

83 „112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 


