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ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Упутством о методологији за израду
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гласник РС“ број 80/19), Уредбе о садржају, начину израде и обавезама субјеката у
вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања
(„Службени гласник РС“ бр. 102/2020) и на основу Процене ризика од катастрофа за
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК (09.32. br. 217-12396/20 od 27.08.2020.године) стекли су се
услови за израду Плана заштите и спасавања за:

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
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Адреса:Цара Лазара бр.51 , Чачак
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Датум: Октобар 2020. године
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1. УВОД
1.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР НА ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ ДОНОСИ ПЛАН
На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), Упутства о методологији израде и
садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл.гласник РС“
број 80/2019), Уредбе о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са
израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања („Службени
гласник РС“ бр. 102/2020) као и на основу добијене сагласности од Сектора за
ванредне ситуације одељење у Чачку за Процену ризика од катастрофа за ЈП „Градац“
Чачак, 09.32. br. 217-12396/20 od 27.08.2020.године, стекли су се услови за израду
Плана заштите и спасавања за ЈП „Градац“ Чачак.
ЈП „Градац“ Чачак, ангажује „112 Планекс“ ДОО за пројектовање и безбедност Београд
– Палилула, ул. Војводе Мицка Крстића 1М/С3 за израду Плана заштите и спасавања.
ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ТИМА
Р.
бр.

Име и презиме чланова
стручног тима

Број лиценце

1.

Драгана Остојић

00367

2.

Немања Слепчевић

00210

3.

Лидија Жугић Суша

00610

4.

Бурмаз Петар

00609

5.

Драгана Пејовић

00144

6.

Небојша Јелушић вд. директор

/

ЈП „Градац“ Чачак

7.

Милош Чекановић

/

ЈП „Градац“ Чачак

8.

Бојан Драшковић

/

ЈП „Градац“ Чачак

Организација/институција
„112 Планекс“ доо за пројектовање
и безбедност
„112 Планекс“ доо за пројектовање
и безбедност
112 Планекс“ доо за пројектовање
и безбедност
112 Планекс“ доо за пројектовање
и безбедност
112 Планекс“ доо за пројектовање
и безбедност

На следећим страницама дати су:
1) Решење / овлашћење привредног друштва за израду процене ризика од катстрофа и
плана заштите и спасавања;
2) копије лиценци чланова стручног тима – проценитеља.
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ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА
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ЛИЦЕНЦИ
ПРОЦЕНИТЕЉА
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ЧЛАНОВА
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СТРУЧНОГ
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На основу члана 17. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“ број 87/2018) и у складу са Уредбом о садржају, начину
израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова
заштите и спасавања („Сл.гласник РС“ број 102/2020), Упутством о методологији израде и
садржаја процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања („Сл. гласник РС“
број 80/2019) и на основу Процену ризика од катастрофа за ЈП „Градац“ Чачак, 09.32. br.
217-12396/20 od 27.08.2020.године, стекли су се услови за израду Плана заштите и
спасавања за ЈП „Градац“ Чачак.

ЈП „Градац“ Чачак ангажује „112 Планекс“ ДОО за пројектовање и безбедност Београд
- Палилула, ул. Војводе Мицка Крстића бр.1М/С3 за израду Плана заштите и
спасавања. План заштите и спасавања је заснован на Процени ризика од катастрофа за
ЈП „Градац“ Чачак, нормативним и планским документима којима се уређује област
заштите и спасавања запослених и могућностима за заштиту и спасавање, а односе се
на поменути комплекс.
Субјекте и снаге система заштите и спасавања ЈП „Градац“ Чачак чине њени запослени
који су за обављање послова заштите и спасавања одређени због поседовања
психофизичких способности и посебних вештина од важности за обављање поменуте
делатности.
План заштите и спасавања за ЈП „Градац“ Чачак 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 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”,
бр.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);
10. Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
града Чачка („ Службени гласник број: 13/2014 и 25/2017, Скупштина града
Чачак)
11. Процена ризика од катастрофа за ЈП „Градац“ Чачак 09.32. br. 217-12396/20 od
27.08.2020.године;
12. Други прописи.
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1.1. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУБЈЕКТА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Назив правног лица

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак

Скраћени назив

ЈП „Градац“ Чачак

Делатност

4211 - Изградња путева и аутопутева

Матични број

ПИБ

07242999

Адреса

101122299

Цара Лазара бр.51, 32000 Чачак

Fax

Е-mail

032/303-209

kontakt@jpgradaccacak.co.
rs

Број
текућег
рачуна

840-989743-69

Број
телефона

Website

032/303-200
www.jpgradaccacak.c
o.rs

2.ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦУ
Небојша
Јелушић
В.Д.
директор

Име и презиме

Телефон на
послу

032/303-202

Телефон
мобилни

064/481-27001

3.ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА КОНТАКТ
Име и презиме

Милош Чекановић

Телефон на послу

032/303-222

Телефон у
стану

Адреса становања
/

Булевар Вука Караџића бр.98
Телефон
мобилни

064/ 812-7003

4.ОБАВЕЗЕ У ИЗВРШАВАЊУ ЗАДАТАКА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Назив акта којима су одређени (утврђени) задаци
Орган-тело који је донео акт
Задаци из акта
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Решење о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту
и спасавање Града Чачка
Град Чачак

Број
акта
/датум

Службени гласник
града Чачка број
13/2014 и 25/2017

Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште
и путеви
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ЈП „Градац“ Чачак локално јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање,
грађевинско земљиште и путеве, основано од стране локалне самоуправе са задатком
да се стара о грађевинском земљишту у смислу привођења земљишта планираној
урбанистичкој намени. Истовремено, једно је од малобројних јавних предузећа које
кроз израду просторних и урбанистичких планова, кроз вођење земљишне политике у
смислу одређивања – прегледања и примене цена закупа и трајног отуђења земљишта,
обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта, решавање имовинско –
правних односа и прибављања земљишта првенствено за потребе изградње
саобраћајница – улица, као и изградње објеката комуналне инфраструктуре
(атмосферске и фекалне канализације, водоводне мреже и јавне расвете). Такође,
предузеће се стара и о другим видовима коришћења земљишта у комерцијалне сврхе,
тако што осим урбанистичких планова израђује и низ програма привременог
коришћења земљишта. То су пре свега програми постављања киоска, аутобуских
стајалишта са комерцијалним функцијама (постављање рекламних паноа), програми
постављања других привремених објеката као што су балони за спортске и друге
делатности, програми постављања билборда и других рекламних објеката. Кроз
наведене активности се доприноси остваривању одређених прихода локалној
самоуправи, задовољавању дређених потреба грађана и бољем уређењу града. Посебна
мисија предузећа је управљање путном мрежом из надлежности локалне самоуправе.
У оквиру делатности JП „Градац“ Чачак организовано је два сектора у оквиру којих се
образују службе:
1. Урбанистички сектор:
- Служба за просторно и урбанистичко планирање
- Служба за пројектовање;
- Служба за географско-информациони систем ГИС;
2. Технички сектор:
- Служба за припрему и надзор јавних површина, путева и саобраћајница;
- Служба за праћење и надзор радова на водотоцима другог реда.
3. Економско – правни сектор:
- Служба за опште, правне послове и грађевинско земљиште;
- Служба нормативне, радноправне послове и реализацију накнада;
- Служба за рачуноводствене послове.
У складу са организационом шемом, ЈП „Градац Чачак“, своју делатност организује у
оквиру сопственог објекта који се балази у улици Цара Лазара бр.51. Објекат се састоји
из старог дела објекта који је грађен пре Другог светског рата и захвата површину од
299 m2 и новог дела који је дограђен и надграђен (доградња постојећег пословног
објекта и надградња поткровља) у периоду између 1999. године и 2001 године и
захвата површину од 426,40 m2. Укупна спратност објекта је Подрум + Приземље + I
спрат + Поткровље.
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Табела 1. Преглед објекта ЈП „Градац“ Чачак

Ред.
бр

1.

Објекат

ЈП „Градац“
Чачак

Адреса

Година
изградње

Цара Лазара
бр.51

Стари део
објекта
изграђен
пре II
св.рата/
Нови део
дорађен и
надограђен
2001.
године

Спратност

Подрум +
приземље
+ 1спрат +
Поткровље

Површина
m2

Радно
време

Број
запослених

07 – 15
часова

26
запослених

Стари
део:
299 m2

Нови део:
426,40 m2

Објекат је грађен у складу са прописима о асеизмичкој градњи. Зидан је на чврстим
темељима. Конструкција објекта је класична зидана, ојачана вертикалним
армиранобетонским тракастим темељима, са темељним зидовима од шупљих
бетонских блокова у цементном малтеру. Сви фасадни и носећи зидови су
пројектовани од гитер блокова дебљине 20 cm, а преградни зидови су дебљине 7 и 12
cm. Изнад поткровља постављена је „ ТМ -3“ таваница.
Све фасадне зидне површине и плафони обложене су стиропором дебљине 5 cm.
Унутрашње зидне површине и плафони у свим просторијама су малтерисани,
глетовани и бојени полудисперзивним бојама. Зидови санитарних просторија
обложени су керамичким плочицама, лепљени на омалтерисану подлогу.
Избор подних облога прилагођен је намени просторија. У санитарним просторијама,
подови су од керамичких плочица, у канцеларијама, од храстовог паркета, а на
степеништу и холовима су од камених плоча. Сва фасадна столарија пројектована је од
четинарске грађе и застакљена је двоструким термоизолационим стаклом.
Унутрашња врата пројектована су од четинарске грађе. Врата санитарних просторија
су равна и дупло шперована, а застакљена врата су пројектована од четинарске грађе,
застакљена ребрастим стаклом. Сва лимарија на објекту пројектована је од гвоздено
поцинкованог лима дебљине о,55 mm.
Просторије целокупног објекта ЈП „Градац“ Чачак опремљене су електричним
инсталацијама јаке струје за осветљење, утичницама опште намене и термичким
апаратима кафе кухиње, затим громобранским инсталацијама, телефонским
инсталацијама, инсталацијама водовода и канализације и инсталацијама централног
грејања (цевни развод и грејна тела и топлотна подстаница у подруму објекта).
Кровна конструкција је дрвена, од четинарске грађе, а кровни покривач је фалцовани
цреп.
Објекат ЈП „Градац“ Чачак има два улаза, оба из улице Цара Лазара, с тим што један од
та два улаза користи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, обзиром да је ЈП „Градац“ Чачак
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своје просторије у приземљу објекта дало у закуп поменутом предузећу од марта 2019.
године.
Распоред просторија објекта ЈП „Градац“ Чачак је следећи: у подруму објекта се
налази топлотна подстаница; у приземљу су просторије ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
чајна кухиња и санитарне просторије, а на спрату и у поткровљу су радне просторије
ЈП „Градац“ Чачак.
Конфигурација терена око објекта ЈП „Градац“ Чачак је таква да омогућава прилаз
ватрогасних возила и опреме са свих страна. У случају пожара биће ангажована
ватрогасна јединица града Чачка која до предметног места може да стигне за око пет
(5) минута.
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
У ЈП „Градац“ Чачак тренутно је запослено 26 радника, од чега има 12 жена и 14
мушкараца. Највећи број радника се налази у животној доби од 41 до 60 године
живота, укупно 20 запослених. Што се тиче нивоа образовања, највећи број има високу
стручну спрему, 17 запослених.
Табела 2. Полна структура запослених ЈП „Градац“ Чачак
Запослени према полу
ЈП „Градац“ Чачак

Жене

Мушкарци

12

14

Укупно
26

Табела 3. Старосна структура запослених у ЈП „Градац“ Чачак
ЈП „Градац“ Чачак
Мушкарци
Жене
Укупно

18-30
/
/
/

Старосна структура запослених
31-40
41-50
51-60
2
2
6
/
3
9
2
5
15

Преко 61
4
/
4

Укупно
14
12
26

Табела 4. Структура школске спреме запослених у ЈП „Градац“ Чачак
ЈП „Градац“
Чачак
Мушкарци
Жене
Укупно

18

Школска спрема запослених
Средња школска спрема
Више образовање
Високо образовање
(II/III/IV степен)
2
1
11
5
1
6
7
2
17

Укупно
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1.2. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
СА ЊИХОВИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
НАДЗОРНИ
ОДБОР

ДИРЕКТОР

Технички сектор

Урбанистички сектор

Служба за припрему и надзор
јавних површина, путева и
саобраћајница

Служба за просторно и
урбанистичко планирање

ИЗВРШНИ
ДИРЕКТОР

Економско – правни сектор
Служба за опште, правне послове и
грађевинско земљиште
Служба за нормативне, радноправне
послове и релаизацију накнада

Служба за пројектовање
Служба за географско –
информациони систем ГИСа

Служба за праћење и надзор
радова на водотоцима другог реда

Служба за рачуноводствене послове

Шема 1 Организациона структура ЈП „Градац“ Чачак
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ЈЕ

СУБЈЕКАТ

1.3.1. Ризици територије на којој се налазе
Током израде процене ризика од катастрофа, односно Процена угрожености за простор
Града Чачка, која је израђена 2017. године, као ризици су препознати:
1.
2.
3.
4.
5.

Земљотрес;
Одрон клизишта и ерозије;
Поплаве;
Екстрмне временске појаве - град
Пожари, експлозије и пожари на отвореном
1.3.2. Ризици из процене ризика субјекта

У функцији спровођења превентивних мера и очувања људских и материјалних
ресурса врши се кратка рекапитуалиција ризика од катастрофа за ЈП „Градац“ Чачак, у
виду закључних оцена. Закључне оцене са превентивним мерама и елементима процене
снага и средстава, представљају основ за израду Плана и заштите спасавања у
ванредним ситуацијама за предметни комплекс, који је основни плански документ. На
основу овог документа се субјекти заштите и спасавања организују, припремају и
учествују у извршењу мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва,
материјалних и културних добара и животне средине. Закључне оцене се доносе за
сваку опасност која је означена као потенцијални извор угрожавања, појединачно.
ЗЕМЉОТРЕСИ
Објекат ЈП „Градац“ Чачак је изграђен пре ступања на снагу прописа о асеизмичком
деловању, али је исти дограђен и надграђен (доградња постојећег пословног објекта и
надградња поткровља) у периоду између 1999. године и 2001. године. Укупна
спратност објекта је Подрум + Приземље + I спрат + Поткровље. Објекат је грађени од
чврстих материјала, армираног бетона и блокова.
С обзиром да се подручје на ком се налази објекат ЈП „Градац“ Чачак налази ван зоне
примарних утицаја и у једној је сеизмичкој зони, а на основу података о земљотресима
у последњих 50 године, према најтежем сценарију објекат може бити погођен
земљотресом интензитета VII степени МКС. Не очекује се рушење зграда, али се могу
очекивати мања оштећења на фасади и крову. У самим објектима би дошло до
померања и рушења појединих предмета, опреме, апарата и другог намештаја. Уз то би
могло доћи до пада материјала и опреме који су усклдиштени на вишим,
непричвршћеним полицама и оштећења стаклених површина.
Закључено је да је ризик од појаве земљотреса низак (прихватљив) за највереоватнији
нежељени догађај, а умерен за сценарио са најтежим могућим последицама за објекат
ЈП „Градац” Чачак.
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Сценарио највероватнији нежељени догађај
Земљотрес од V степени МКС скале са епицентром у ширем појасу Моравичког округа
који се осетио и напростору града Чачка, услед кога долази до мањих оштећења у
објекту ЈП „Градац“ Чачак. Земљотрес је захватио објекат ЈП „Градац“ Чачак, где
долази до ситних оштећења на објекту, као и на опреми која је пала јер није била
причвршћена. У току земљотреса, с обзиром да је питању преподневни период
непосредно након почетка радног времена, у објекту није био већи број запослених. Из
објекта ЈП „Градац“ Чачак евакуисано је 3 радника који су се у то време затекли у
објекту. Није било смртно страдалих, и није било повређених. Дошло је до оштећења
фасаде и намештаја, пуцања прозора, оштећења електро инсталација. Поред тога, у
поменутом објекту је услед потреса оштећена рачунарска, као и намештај који није био
причвршћен. Није било штете на критичној инфраструктури.
Сценарио за нежељени догађај са најтежим последицама
Земљотрес од VII степени МКС скале са епицентром 20 km југоисточно од Чачка
потресао је шири појас Моравичког округа. Потресом је био захваћен и објекат ЈП
„Градац“ Чачак. Дошло до пуцања зида и стакала, као и до урушавања једног дела
кровне конструкције на објекту. Оборено је доста намештаја и компјутерске опреме
који нису били причвршћени. Током потреса је дошло до оштећења на кабловима који
доводе електричну енергију до објекта, што је проузроковало вишечасовни нестанак
електричне енергије. У објекту се у моменту потреса налазило 38 лица. У току
земљотреса, с обзиром да су у питању преподневни сати, када је већина запослених
било на свом радном месту, из ЈП „Градац“ Чачак је евакуисано 22 запослена и шест
странака које су се у том тренутку затекле у објекту, Услед страха и панике 1 лице је
доживело срчани удар и преминуло. Током евакуације лакше је повређено девет лица.
Како је вероватноћа мала за овакву врсту сценарија, са најтежим последицама, али
ипак постоји, потребно је предузети све превентивне мере како би се заштитила
материјална добра и људство ЈП „Градац“ Чачак. Превентивне мере се своде на
поштовање техничких норматива у случају реконструкције и адаптације објекта,
извођења радова на системима за дојаву пожара, као и набавка опреме за личну и
узајамну заштиту и обука запослених за деловање у ванредним ситуацијама, односно
поступање у случају настанка земљотреса.

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ
Објекат ЈП „Градац“ Чачак не поседује складишта опасних материја, нити се у њима
производе исти, па је вероватноћа од избијања пожара мала. Објекат ЈП „ Градац“
Чачак поседује довољан број противпожарних апарата и изведену унутрашњу
хидрантску мрежу. Битно је напоменути да у поменутом објекту није спроведен систем
за аутоматску дојаву пожара, што повећава угроженост запослених у случају избијања
пожара у предметном компексу.
Закључено је да је ризик од појаве пожара умерен (прихватљив) за највероватнији
нежељени догађај и висок за сценарио са најтежим могућим последицама у објекту ЈП
„Градац“ Чачак.
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Сценарио највероватнији нежељени догађај
Пожар мањег интензитета у објекту ЈП „Градац“ Чачак, се јавио због непоштовања
правила од стране запослених, који је пушио цигарету, у радним просторијама.
Недовољно угашен опушак, радник предметног комплекса је бацио у канту за отпатке.
Како опушак цигарете није био угашен него је наставио да тиња, запалио је папир који
се налазио у канти, па је пожар почео брзо да шири и захватио је радну просторију канцеларију. Имајући у виду да у ЈП „Градац“ Чачак не постоји изведен систем за
дојаву пожара, пожар је примећен тек када је дим допрео до ходника и других
канцеларија. Тада су реаговали су запослени који су уз помоћ ПП апарата и воде из
хидрантске инсталације успели да локализују и угасе пожар. Мањи број људи је
заплашен услед појаве дима. Дошло је до панике појединих запослених и странака које
су се затекле у објекту. Евакуисано је укупно шест странака и 18 запослених). Услед
гашења пожара, радник који није имао заштитна средства отровао се продуктима
сагоревања и добили лаке телесне опекотине. Смртно погођених лица није било. С
обзиром на брзо деловање дошло је до делимичне евакуације зграде услед панике.
Пожаром је захваћен простор једне канцеларије и том приликом је нанесена
материјална штета у истој што се одразило на престанак коришћења канцеларије до
њене санације. Приликом гашења пожара је испражњена су три ППЗ апарата, која
морају бити замњена. Овом приликом није било штете на критичној инфраструктури
Сценарио за нежељени догађај са најтежим последицама
Пожар у објекту већих размера, избио је услед кратког споја на електричним
инсталацијама у подруму, где се између осталог налази архива предметног комплекса.
Пожар је захватио документацију у близини и топлотну подстаницу која се налази у
подруму. Како ЈП „Градац“ Чачак нема изведен систем за дојаву пожара, пожар је
наставио да се шири великом брзином. Запослени су започели иницијално гашење
пожара помоћу унутрашњих хидраната и ППЗ апарата, али безуспешно, након 5
минута од позива стигла је ВСЈ града Чачка и наставила гашење пожара. Пожар је
угашен након два сата. Прибраношћу запослених је искључена струја па је избегнута
знатно већа штета. Услед избијања пожара и веће количине дима која се појавила у
објекту, долази до присуства панике, узнемирености и страха код странака и
запослених. Том приликом је евакуисано осам странака који су били присутни у
објекту и 24 запослених лица. Током гашења пожара, четири лица је теже повређено
услед опекотина и транспортовано у Чачанску болницу на даље лечење, од којих је
двоје преминуло. Девет лица је лакше повређено током евакуације. Поред тога су
лакше повређена 3 ватрогасца. Начињена је велика материјална штета. Изгорео је
целокупан подрум предметног објекта, као и целокупна архива која се том приликом
налазила у подруму. Такође оштећена је топлотна подстаница предметног комплекса,
тако да је исти привремено остао без грејања. Услед ангажовања ВСЈ Чачак, на гашењу
пожара неколико просторија је натопљено водом и пеном и неко време неће бити за
употребу. Приликом пожара су оштећене и електронисталације, као и столарија.
Приликом гашења пожара је дошло до оштећења хидрантске мреже и потрошени су
или су у пожару страдали ПП апарати који су се налазили у објекту. Током пожар од
критичне инфраструктуре је оштећена топлотна подстаница и део унутрашњих електро
инсталација услед чега објекат неких 15 дана док се не утврди штета и ураде
неопходне поправке. Поред тога је страдао део информатичке инфраструктуре.
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ПРИПРАВНОСТ

–

Приправност – спремност подразумева поступно довођење постојећих оперативних
снага и средстава за заштиту и спасавање, у стање спремности за извршење наменских
задатака у циљу спасавања људи, материјалних и културних добара у случају
природних непогода или техничко-технолошких несрећа.
Преношење мера приправности се спроводи путем:
1. Маил-а;
2. Телефоном (позив или СМС);
3. Куриром и
4. Лично.
Табела 5. Преглед докумената за предузимање мера приправности за сваку врсту
опасности посебно
РЕД.
БР.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
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НАЗИВ ДОКУМЕНТА

ПРИМЕДБА

2
Наредба о увођењу сталног дежурства
Упутство за рад дежурног
Књига дежурства
Листа дежурства
Списак дежурних
Телефонски именик
Овлашћење за пријем и преношење наређења
Решење о образовању екипеза пријем и преношење наређења о
предузимању мера приправности и активирања у ванредним ситуацијама
Одлука о прекидању годишњих одмора и других одсустава, посебно код
оних лица распоређених на посебне дужности у заштити и спасавању
Наредба о забрани уласка у објекте неовлашћеним лицима
Наредба о уређењу објеката у оквиру ЈП „Градац“ Чачак намењених за
заштиту и спасавање запослених и других објеката и инсталација и
њихову поправку и набавку недостајуће опреме
Преглед оперативних поступака свих учесника у спровођењу мера
приправности – спремности (Образац ПП-2)
Разрађене мере и поступци који се предузимају у оквиру редовне
делатности са циљем организованог довођења сопствених способности и
капацитета на ниво потпуне спремности за деловање у систему заштите и
спасавања
Начин пријема и преношења наређења за предузимање мера
приправности – спремности
Шематски приказ пријема информација од надлежног штаба и служби
Начин комуникације и извештавање надлежних органа и служби
Преглед мера и поступака које предузима одговорно лице и рокови
извршења

3
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
Елаборат за рад дежурног
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Табела 6. Преглед оперативних поступака свих учесника у спровођењу мера приправности–спремности

ПП - 2
Ред.
Бр.
1

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2

1.

Наредба о увођењу приправности

2.

Преузимање наређења о
предузимању мера приправности и
активирања и предузимање
неопходних мера и радњи за
благовремено и ефикасно
извршавање наређених мера

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4
Градски штаб за ванредне ситуације доноси наредбу о
приправности у складу са наступајућом претњом
На нивоу предузећа наредбу о увођењу приправности може
да донесе директор уколико оцени да би услед повећања
ризика требало реаговати правовремено
Наређење за спровођење мера приправности се добија од
Градоначелника у својству Команданта ГШВС Чачка, који
позивају Руководиоца екипе или заменика да преузме
наређење у запечаћеној коверти.
Након преузимања наређења руководилац екипе по доласку
у седиште ЈП „Градац“ Чачак предаје директору и даље
поступа по његовим инструкцијама
Тачно информисање надлежних органа о реализацији мера
приправности и активирања у ванредним ситуацијама
Стално дежурство се организује у:

5

Штаб за ванредне
ситуације града Чачка

Директор ЈП „Градац“
Чачак

Увођење сталног дежурства

3.

Уводи се по наређењу:
-ГШВС града Чачка на чијој ће
територији ЈП „Градац“ Чачак
вршити задатке из домена заштите и
спасавања
-Директор ЈП „Градац“ Чачак

25

- Директор
ЈП „Градац“ Чачак
Дежурни по списку
дежурства

Наредба за увођење
дежурства
(Елаборат за рад
дежурног)

Решење о
образовању екипе за
пријем и преношење
(Елаборат за рад
дежурног)

-Објекту ЈП „Градац“ Чачак, на адреси Цара Лазара 51,
32000 Чачак

Наредба за увођење
дежурства
(Елаборат за рад
дежурног)

За потребе дежурства користиће се телефон који се налази у
седишту у наведеној просторији, службени мобилни
телефони запослених и друга неопходна биротехничка и
информатичка опрема.

Решење о образовању
екипе за пријем
и преношење
…………

Смену и задатке дежурнима даје:
-Руководилац тима за деловање у ВС
-лице које одреди Директор

Телефонски
именик
(Елаборат за рад

„112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.
1

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2

26 ОД 117

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4

5
дежурног)

Дежурни води:
-књигу дежурстава;

Обавештавање запослених који се
ангажују у извршавању задатака
заштите и спасавања да се не
удаљавају од места рада и становања

4.

5.

Образовање екипе за пријем и
преношење наређења, чији је задатак
да прими Наређење о предузимању
мера приправности и активирања и
предузима неопходне мере и радње
за благовремено и ефикасно
извршавање наређених мера и
обезбеди неопходно и тачно
информисање надлежних органа о
реализцаији мера приправности и
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Повереник / Заменик
повереника ЦЗ

Дежурни је у сталном контакту са: Директором ЈП
„Градац“ Чачак, са повереником и замеником повереника,
руководиоцем Тима за деловање у ВС, оперативним
дежурним ГШВС града Чачка на чијој територији ће ЈП
„Градац“ Чачак вршити задатке из домена заштите и
спасавања
Упознати све запослене који се ангажују у случају настанка
ванредне ситуације;
По упозорењу се решењем, сви запослени који се ангажују у
спровођењу задатака заштите и спасавања, дужни су да се
јаве на своје радно место
Прекид коришћења годишњих одмора запослених ЈП
„Градац“ Чачак који се ангажују у спровођењу задатака
заштите и спасавања

Прилог 5.2.
Преглед повереника и
Заменика повереника ЦЗ

Наредба о прекиду
годишњег одмора
(Елаборат за рад
дежурног)
Закон о раду
Колективни уговор
План коришћења ГО

Решењем се образује екипа за пријем и преношење
наређења коју чине:

Директор
ЈП „Градац“ Чачак

Руководилац екипе;
Оператер на рачунару;
Возач
Наређење за спровођење мера приправности се добија од
градоначелника у својству Команданта ГШВС града Чачка,
који позивају Руководиоца екипе или заменика да преузме
наређење у запечаћеној коверти.
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дежурног)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.
1

6.

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2
активирања у ВС

Провера материјално техничких
средстава која се ангажују у
извршавању задатака заштите и
спасавања и друге мере које се
предузиимају у оквиру редовне
делатности са циљем организованог
и капацитета на ниво потпуне
спремности за деловање у систему
заштите и спасавања у оквиру
задатка за чије је извршење
одговоран у складу са изводом из
плана локалне самоуправе

27 ОД 117

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4

5

Након преузимања наређења руководилац екипе по доласку
у седиште ЈП „Градац“ Чачак предаје директору и даље
поступа по његовим инструкцијама

Директор
ЈП „Градац“ Чачак
Повереник / Заменик
повереника ЦЗ

Одржавати средства распоређена у снаге заштите и
спасавања, која се морају одржавати по приоритету и увек
бити спремна за извршење задатака
Праћење да ли су сва неопходна средства у исправном
стању и у довољном броју
Набака и одржавање опреме за личну, узајамну и
колективну заштиту
Набавка, редовно одржавање и контрола средстава и опреме
за заштиту од пожара;

Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за
деловање у ванредним
ситуацијама са адресама
и телефонима
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
Заменика повереника ЦЗ

Извришти уређење објеката у оквиру ЈП „Градац“ Чачак
намењених за заштиту и спасавање запослених и
инсталација и њихову поправку и набавку недостајуће
опреме:

7.

Уређење објеката у оквиру ЈП
„Градац“ Чачак намењених за
заштиту и спасавање у случају
настанка ванредне ситуације

Поверник ЦЗ

Извршити преглед објекта који је планиран за склањање
запослених и пацијента;

Служба одржавања

Извршити поправку свих уочених недостатака у оквиру
објекта за склањање;
Набавити неопходну опрему, потребну у објекту
намењеном за склањање запослених и пацијента;
Обезбедити проходност приступних путева и степеништа
просторијама које су намењене за склањање
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Наредба о
уређењу објеката,
одређених за
склањање

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.
1
8.

9.

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2
Забрана уласка у објекте ЈП „Градац“
Чачак неовлашћеним лицима

Информисање запослених

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4

5

Наредбом се забрањује улазак у објекте и просторије ЈП
„Градац“ Чачак неовлашћеним лицима

Наредба о
забрани уласка

Директор ЈП „Градац“
Чачак
Повереник ЦЗ
Директор ЈП „Градац“
Чачак

Обавештавање и информисање запослених о поступцима у
случају проглашења ванредне ситуације;

Заменик директора;

Обавештавање и информисање корисника услуга о
поступцима у случају проглашења ванредне ситуације и
проблема везаних за могућу промену режима рада и
пословања ЈП „Градац“ Чачак

Повереник и заменик
повереника ЦЗ

10.

Поступци и мере који се предузимају
у оквиру редовне делатности са
циљем организовања заштите и
спасавања и довођење у
приправност

28

28 ОД 117

Повереник и заменик
повереника ЦЗ

Након израде Плана заштите и спасавања вршење провере и
ажурирања документа неопходним подацима. Провера снага
и средстава које се користе у ванредним ситуацијама
Након израде и ажурирања Плана, запослени се упознају са
распоредом у снагама ЗиС и начином активирања
Извршити обуку запослених за практично поступање у
извршењу добијених задатака. Тежиште имати на
активирању снага, спаривању снага и средстава,
извештавању и мерама за безбедан и здрав рад
Планирање одсуства у циљу обезбеђења замељивости у
снагама ЈП „Градац“ Чачак. Код планирања годишњих
одмора, планирати замењивост у снагама, а у време
државних празника обезбедити да минимум 50% људства из
снага буде у граду са могућношћу позивања. Посебну
пажњу посветити заменљивости повереника ЦЗ, припадника
јединице ЦЗ.
Одржавање средстава распоређених у снаге заштите и
спасавања уз поштовање приоритета
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3.7. Подсетник за рад
одговорног лица у
спровођењу задатака ПЛ6

3.7. Подсетник за рад
одговорног лица у
спровођењу задатака
ПЛ-6
3.5. План активирања

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.
1

11.

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2

Мере и поступци у заштити од
земљотреса

29

БРОЈ СТРАНА

29 ОД 117

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4
Набавка средстава за личну и узајамну заштиту у складу са
законском регулативом
Редовно извештавање руководства на редовним састанцима
о стању снага и средства заштите и спасавања, као и
потребе набавке нове, у складу са добијеним задацима од
стране штаба за ванредне ситуације града Чачка
Давање информација директору ЈП „Градац“ Чачак и
упознавање запослених са превентивним мерама и начином
понашања у случају земљотреса, као и са личном,
колективном и узајамном заштитом;
Током потреса потребно је да запослени и посетиоци остану
прибрани и да се заклоне како би били безбедни у случају
урушавања / рушења објеката
По престанку потреса потребно је евакуисати сва лица која
су се затекла у објекту евакуационим путевим који су дати
на плановима евакуације из домена заштите од пожара (НЕ
КОРИСТИТИ ЛИФТ)
Провера да ли су сва лица напустила објекте
Искључити воду, гас, и струју у објекту ако је то могуће
како не би дошло до додатних последица
По потреби веза са службом 112
Веза са Градским штабом за ванредне ситуације и градским
структурама
Долазак специјалистичких снага Сектора за ванредне
Ситуације по ради извлачења лица која су остала под
рушевинама
Пружање помоћи повређеним лицима, од стране екипа
Хитне медицинске помоћи, као и запослених, оспособљених
за пружање прве помоћи

5

Повереник и заменик
повереника ЦЗ
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.
1

12.

Назив мере приправностиспремности и кратко објашњење
када се уводи
2

Мере и поступци у заштити од
пожара

БРОЈ СТРАНА

30 ОД 117

Носилац активности
/ поступка

Активност / поступак у спровођењу мере приправностиспремности

Напомена (предлог,
план)

3

4
Чишћење и раскрчавање објеката, односно санација
објеката у надлежности ЈП „Градац“ Чачак
Провера система заштите од пожара кроз редовне контроле
и разматрање увођења нових мера и система заштите од
пожара
давање информације и упознавање запослених са
превентивним мерама и начином понашања у случају
пожара и експлозије на нивоу пословног простора ЈП
Градац Чачак (обука запослених из области ЗОП), као и са
личном, колективном и узајамном заштитом;
Редовна обука запослених из области ЗОП-а
У случају пожар, поступити у складу са упутством за
поступање у случају пожара, и плановима евакуације;
Евакуација запослених и посетилаца из објекта у коме је
дошло до пожара
Гашење пожара расположивом опремом и средствима
(апарати S-1, S -2, S -6, S -9, СО2, хидрантима) ако се тиме
не угрожавају животи и здравље запослених;
У случају разбукталог пожара или пожара већих размера
који се не може угасити мобилним апаратима за гашење,
обавезно позвати најближу ВЈ на број телефона 193;

5

Повереник и заменик
повереника ЦЗ

Чишћење и раскрчавање објеката, односно санација
објеката у надлежности ЈП „Градац“ Чачак

30
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Прилог 5.2.
Списак повереника и
заменика повереника ЦЗ

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

31 ОД 117

Табела 7. Разрађене мере и поступци који се предузимају у оквиру редовне делатности са циљем организованог довођења сопствене
способности и капацитета на ниво потпуне спремности за деловање у систему заштите и спасавања
Ред.
Бр.

Мера – поступак

Носилац активности /
поступка

1.

Ажурирање документа
Плана заштите и спасавања

Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ

2.

Упознавање запослених са
распоредом у снагама ЗиС и
начином активирања

Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ

3.

Обука запослених
распоређених у снаге
заштите и спасавања

Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ

4.

Планирање одсуства у циљу
обезбеђења заменљивости у
снагама ЗиС ЈП „Градац“
Чачак

31

Директор ЈП „Градац“
Чачак

Активност / поступак у спровођењу
мере
Врши се провера и ажурирање
докумената.
Посебна пажња се поклања ажурности
адреса, бројева телефона запослених
распоређених у снаге
Провера снага и средстава које се
користе у ванредним ситуацијама
(опрема и средстава која ће у случају
потребе Штаб за ВС града Чачка
тражити како би се извршили тражени
задаци)
Након израде и ажурирање Плана,
запослени се упознају са распоредом у
снагама ЗиС и начином активирања
Извршити обуку запослених за
практично поступање у извршењу
добијених задатака. Тежиште имати на
активирању снага, формирању група,
екипа, извештавању и мерама за
безбедан и здрав рад
Код планирања годишњих одмора,
планирати заменљивост у снагама, а у
време државних празника обезбедити
да минимум 50% људства да буде на
располагању градским структурама.
Посебну пажњу посветити
заменљивости повереника ЦЗ и
заменика повереникца ЦЗ

Време

напомена

У континуитету током
године, као стална
мера

Табела 5.
Преглед оперативних
поступака свих учесника у
спровођењу мера
приправности – спремности
ПП-2

Након израде и после
сваког ажурирања

3.5. План
активирања

Након израде Плана
заштите и спасавњња,
по сопственом плану
извршити обуку

У обуци сарађивати са
привредним друштвом које
је израдило План заштите и
спасавања

Закон о раду
У континуитету током
године, као стална
мера
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Колективни Уговор
План коришћења ГО

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.

Мера – поступак

5.

Одржавање средстав
распоређених у снаге
заштите и спасавања уз
поштовање приоритета

Носилац активности /
поступка
Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ

Служба одржавања

Спровођење мера
безбедности

Служба одржавања

7.

Обука и упознавање
повереника и заменика
повереника ЦЗ са задацима
и обавезама из плана ЗиС

Директор ЈП „Градац“
Чачак

8.

Обука и упознавање
формираног Тима за
деловање у ВС са задацима
и обавезама из плана ЗиС

9.

Обука и упознавање
запослених ангажованих за
извођење са задацима и
обавезама из плана ЗиС

10.

Редовно извештавање
руководства, Штаба за
ванредне ситуације града
Чачка о стању снага и
средстава ЗиС

6.

32

Активност / поступак у спровођењу
мере
Праћење да ли су сва неопходна
средства у исправном стању и у
довољном броју
Одржавати средства распоређена у
снаге заштите и спасавања, која се
морају одржавати по приоритету и увек
бити спремна за извршење задатака
Набавка, редовно одржавање и
контрола средстава и опреме за
заштиту од пожара;
Набака и одржавање опреме за личну,
узајамну и колективну заштиту

Директор ЈП „Градац“
Чачак
Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ
Директор ЈП „Градац“
Чачак
Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ
Директор ЈП „Градац“
Чачак
Повереник ЦЗ/ Заменик
повереника ЦЗ
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Време

напомена

Редовни задатак током
целе године кроз
поступак сервисирања

3.3.Списак запослених који
се ангажују у извршењу
задатака (ПЛ-2)

Радовни задатак током
целе године кроз
поступак сервисирања

4.6. Преглед средстава
за личну и узајамну
заштиту

Извршити обуку повереника и
заменика повереника ЦЗ о поступању у
ванредним ситуацијама

Након израде Плана
заштите и спасавња и
по сопственом плану
обуке

Прилог 5.2. Списак
повереник и заменика
повереника ЦЗ

Извршити обуку чланова Тима за
деловање у ВС за поступање у
ванредним ситуацијама

Након израде Плана
заштите и спасавања

Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за
деловање у ВС

Извршити обуку чланова и екипа за
поступање у ванредним ситуацијама

Након израде Плана
заштите и спасавња и
по сопственом плану
обуке

3.3.Списак запослених који
се ангажују у извршењу
задатака (ПЛ-2)

Обавезна тачка на редовним
састанцима и обавезно извештавање о
стању снага и средстава ЗиС

У континуитету током
године, као стална
мера

Недељни,
месечни и
годишњи
извештаји
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ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
Бр.

Мера – поступак

11.

Реализовање и других
задатака из домена ЗиС, а на
основу одлуке ГШВС града
Чачка, Републичког Штаба,
Одељења за ванредне
ситуације у Чачку

Носилац активности /
поступка

Сви запослени у ЈП
„Градац“ Чачак
распоређени у задатке
ЗиС

33 ОД 117

Активност / поступак у спровођењу
мере

Време

Реализовање и извршавање задатака
добијених одлуком ГШВС града Чачка
Републичког штаба за ВС Одељења за
ванредне ситуације у Чачку

Током реализације
наређених мера
приправности и
активирања
сопствених снага и
средстава

напомена
Наредбе, закључци,
препоруке:
Републички Штаб
Градски Штаб
Управа за ВС
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Табела 8. Начин пријема и преношења наређења за предузимање мера приправности – спремности
Ред.
Бр.
1

Мере
2

1.

Позивање руководиоца
екипе за пријем и
преношења наређења за
спровођење мера
приправности

2.

Пријем наређења о
предузимању мера
приправности

3.

Евидентирање примљеног
наређења

4.

Предаја наређења
директору ЈП „Градац“
Чачак

Задаци и начин извршења пријема и
Извршиоци мера
преношења наређења
приправности
3
4
Начин пријема наређења
Овлашћено лице Градске управе града Чачка
(оперативни дежурни) позива руководиоца
екипе за пријем и преношење наређења у ЈП
Штаб за ВС града Чачка
„Градац“ Чачак или његовог заменика да
преузме наређење. Наређење им се предаје у
запечаћеној коверти
Руководилац екипе за
Пријем наређења о предузимању мера
пријем и преношење
приправности од ГШВС града Чачка на чијој
наређења за спровођење
територији ће ЈП „Градац“ Чачак вршити
мера приправности и његов
задатак из домена заштите и спасавања
заменик
Руководилац екипе за пријем и преношење
Руководилац екипе за
наређења за спровођење мера приправности или
пријем и преношење
његов заменик потписује пријем наређења у
наређења за спровођење
отпремној књизи, евидентирајући датум и време мера приправности и његов
преузимања
заменик
По доласку у кабинет Директора ЈП „Градац“
Чачак, руководилац екипе за пријем и
преношење наређења за спровођење мера
приправности или његов заменик, предаје
директору наређење и даље поступа по његовим
инструкцијама.
У случају одсутности извршиоца, дежурни ЈП
„Градац“ Чачак прима наређење, потписујући
доставницу, евидентирајући датум и време
перузимања.

Руководилац екипе за
пријем и преношење
наређења за спровођење
мера приправности и његов
заменик

Рок извршења
5

Одмах

Решење о образовању
Екипе за пријем и
преношење

Одмах

Овлашћење за пријем
и преношење
наређења
(Елаборат за
рад дежурног)

Одмах по доласку
у просторије ЈП
„Градац“ Чачак

Књига дежурстава
(Елаборат за
рад дежурног)

Одмах по доласку
у објекат ЈП
„Градац“ Чачак

Наређење које
се добије
____________
____________
____________

Након упознавања са мерама, извештава
директора о пријему наређења.
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Напомена / прилог /
план
6
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5.

Преношење наређења
ангажованим лицима ЈП
„Градац“ Чачак
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Начин преношења наређења
Ако се мере у наређењу односе на појединачне
органе у ЈП „Градац“ Чачак, руководилац екипе
Директор ЈП „Градац“
за пријем и преношење наређења за спровођење
Чачак
мера приправности или његов заменик припрема
елементе за преношење и по одобрењу
директора их преноси запосленима на које се
Руководилац екипе за
мере односе или следећим редоследом:
пријем и преношење
-Повереник / Заменик повреника ЦЗ;
наређења
за спровођење
-Урбанистичко сектор;
мера приправности и његов
- технички сектор
заменик
- Економско – правни сектор;
- -Остали запослени у ЈП „Градац“ Чачак

Што је пре
могуће, а након
разматрања
добијене наредбе

Шема пријема и
преношења наређења за
Предузимање мера
приправности
спремности
Прилог:
Шема 2

Одмах

3.5. План
активирања

Директор
Повереник / Заменик
повреника ЦЗ
6.

Рад по Плану заштите и
спасавања

Прелазак на даљи рад и поступање по Плану
заштите и спасавања

Тим за деловање у ВС
Екипе по мерама
Ангажовано људство на
извршавању добијених
задатака
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Оперативни центар 112

Град Чачак

ГШВС Чачак

Директор
ЈП „Градац“ Чачак

Повереник / Заменик
повереника ЦЗ

Урбанистички сектор

Служба за просторно и
урбанистичко
планирање
Служба за
пројектовање

Служба за географско
– информациони
систем ГИС

Технички сектор

Служба за припрему
и надзор јавних
површина, путева и
саобраћајница
Служба за праћење и
надзор радова на
водотоцима другог
реда

Економско –
правни сектор
Служба за опште,
правне послове и
грађевинско земљиште
Служба за норамтивне,
радноправне послвое и
реализацију накнаде
Служба за
рачуноводствене
послове

Шема 2 Шематски приказ пријема информација од надлежног штаба и служби у ЈП
„Градац“ Чачак

Начин комуникације и везе са градским штабом
У случају настанка ванредне ситуације Директор ЈП „Градац“ Чачак са градским
штабом за ВС остварује контакт путем телефонске везе. Такође начин комуникације је
представљен на Шеми 2. – шема комуникације и извештавања органа и служби града
Чачка.
ЈП „Градац“ Чачак користе у комуникацији у редовном обављању делатности мобилне
телефоне као средство везе.
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Табела 9. Преглед мера и поступака које предузима одговорно лице и рокови извршења
Ред.
Бр.
1

Задатак

Одговорно лице

Сарађује

2

3

1.

Пријем наређења о предузимању мера
приправности

Директор ЈП „Градац“
Чачак или лице које он
овластио

4
Оперативни центар Града Чачка,
дежурни у центру ГШВС града Чачка,
стручна служба, града Чачка на чијој
територији ће ЈП „Градац“ Чачак вршити
задатак из домена заштите и спасавања

2.

Позивање чланова Тима за деловање у
ВС

Дежурни у управи ЈП
„Градац“ Чачак или
неко друго лице које је
за то овлашћено

3.

Упознавање кризног тима са садржајем
наређења

4.

Доношење потребних одлука и наредби
за рад и функционисање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

5.

Обавештавање запослених о
предузетим активностима

6.

Достављање писменог извештаја о
предузетим активностима, мерама и
задацима у ванредним ситуацијама
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Директор
ЈП „Градац“ Чачак
Директор
ЈП „Градац“ Чачак
Директор
ЈП „Градац“ Чачак
Директор
ЈП „Градац“ Чачак

Рок
извршења
5

Одмах

Помоћник директора
Повереник и заменик
Повереника ЦЗ

Одмах

Чланови тима за деловање у ВС
Повереник и заменик Повереника ЦЗ
Одговорна лица по секторима, на челу са
Директором ЈП „Градац“ Чачак
Повереник и заменик
Повереника ЦЗ
Оперативни центар
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Одмах

Одмах

Одмах

Примедба
6
Решење о образовању
екипе за пријем и
преношење
Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима
за деловање у ВС
Прилог 5.1.
Преглед чланова
Тима за деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
цивилне заштите
Начин комуницирања
извештвања надлежних
органа

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

38 ОД 117

3. ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА УТВРЂЕНИХ НАЦИОНАЛНИМ
ПЛАНОМ, ОКРУЖНИМ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
3.1. Преглед добијених задатака (ПЛ-1)
Табела 10. Преглед добијених задатака за заштиту и спасавање
ПЛ-1
Ред.
број

Задатак
заштите и спасавања

1

2

1

Урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеви

Назив акта и број
којим је одређен
(утврђен) задатак
3
Решење о одређивању
субјекта од посебног
значаја за заштиту и
спасавање града Чачка

Орган – тело
који је донео акт
4

Скупштина града
Чачак

Службени гласник број:
13/2014 и 25/2017
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3.2. Преглед мера и активности на спровођењу добијених задатака (ПЛ-4)
Табела 11. Преглед мера и активности у извршавању утврђених задатака
Ред.
бро
ј

ПЛ-4
Активност

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
Успостављање контакта са штабом за ванредне
ситуације, и учешће у раду истог током ванредне
ситуације проглашене на нивоу града
Утврђивање задатака који се стављају у
надлежност, како би се припремила материјална
средства и људство за извршавање истих
Предлагање штабу за ванредне ситуације града
Чачка начина решавања ситуације из домена
урбанистичко и просторно планирање, грађевинско
земљиште и путеви, као и ради спречавања
могућих ризика и смањивања последица у случају
ванредних ситуација, кроз давање предлога око
просторне регулације и изградње објеката
Редовно ажурирање и допуна, или нова израда
Процене ризика од катастрофа, као и Плана
заштите и спасавања уколико дође до измена или
буду препознати нови ризици

1

2

Координација са штабом
за ванредне ситуације
Града Чачка везано за
извршавање задатака
заштите и спасавања

Припрема ЈП „Градац“
Чачак за деловање у
ванредним ситуацијама
ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
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Обука и опремање запослених у складу са задацима
добијеним од стране града за деловање у
ванредним ситуацијама
Обука лица задужених за заштиту и спасавање за
деловање у ванредним ситуацијама по опасностима
Набавка средстава за личну и узајамну заштиту,
као и средстава и опреме за деловање на основу
добијених задатака од стране града Чачка

Носилац
активности

Сaрађује

Напомена
(прилог)

4

5

6

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

Елаборат за рад
дежурног

Директор
Одговорно лице
одређено од
стране директора

Повереником / Заменик
повереника ЦЗ

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

Повереником /
Заменик
повереника ЦЗ

Правни субјекти који имају
овлашћење да израђују акта
и да држе обуку из домена
ванредних ситуација
Директор
Одговорно лице одређено од
стране директора
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Прилог 5.2.
Преглед
повереника и
заменика
повереника
цивилне заштите

3.4. Преглед
материјално –
техничких средстава
која се ангажују у
спровођењу
добијених задатака
ПЛ-2
3.3.
Списак запослених
који се ангажују у
спровођењу задатака
активирања ПЛ-3
3.6.

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

Ред.
бро
ј

40 ОД 117

Активност

Поступак у спровођењу активности

Носилац
активности

Сaрађује

1

2

3

4

5

3

4

Припрема ЈП „Градац“
Чачак за деловање у
ванредним ситуацијама
НЕПОСРЕДНА
ОПАСНОСТ

Деловање ЈП „Градац“
Чачак у току ванредне
ситуације

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Директор
Одговорно лице одређено од
стране директора

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

Упућивање снага на терен тамо где је неопходно
лично присуство

40

6
Преглед субјеката и
снага са којима се
сарађује у
спровођењу задатака
ПЛ-5

Периодична провера стања средстава, опреме и
људства
Када дође до најаве непосредне опасности од
стране градског ШВС Чачак, ЈП „Градац“ треба да
припреми своје људство и средства за деловање
Давање информација снагама безбедности и
снагама за реаговање о просторним плановима и
информације о земљишту и објектима на подручју
могућег удара ризика
Давање података снагама за реаговање о важној
инфраструктури као и о саобраћајним правцима за
кретање до места несреће
Контактирати са ШВС града Чачка око добијања
задатака
Давање неопходних података снагама безбедности
и снагама за реаговање о саобраћајним правцима,
намени земљишта, објектима на земљишту и
критичној инфраструктури
Увођење континуираног дежурства, како би се
пружилие правовремене информације

Напомена
(прилог)
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Прилог 5.1.
Преглед
повереника и
заменика
повереника
цивилне заштите

3.3.
Списак запослених
који се ангажују у
спровођењу задатака
активирања ПЛ-3
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3.3. Списак запослених који се ангажују у извршавању добијених задатака (ПЛ-3)
Табела 12. Списак запослених који се ангажују у спровођењу задатака активирања
Ред.
број

ПЛ-3
Назив
организационе
јединице

1

2

Име и презиме
запосленог

1

3
Небојша Јелушић

2

Милош Чекановић

3

Раде Ћирковић

4

Зорица Чоловић
Суботић

5

Раде Рајић

6
7
8

ЈП „Градац“
Чачак

Бранислав Перовић
Денис Ћојбошић
Милун Ђорђевић

9

Бојан Драшковић

10

Исидор Вукодиновић

11

Слађана Поповић

12
13

Душица Петровић
Зорица Обућина

14

Радмила Вуковић

С В Е Г А:

Телефон
кућни

Назив радног места

Кућна адреса

4
В.Д. директор
Руководилац техничког
сектора
Референт у надзорној
служби
руководилац урбанистичког
сектора
Руководилац економско –
правног сектора
Референт у служби за надзор
Шеф службе надзора
Геодетски инжењер
Шеф службе за нормативно
и радно-правне послове
Референт у служби за надзор
Референт за правне послове
и грађевинско земљиште
Технички секретар
Шеф рачуноводства
Ликвидатура и књиговодство
добављача

5
Косовски венац бр. 1
Булевар Вука
Караџића бр.98
Богдана Теофиловића
бр. 44

6

Мобилни
телефон

7

8

032/303-202

064/481-27001

/

032/303-222

064/812-7003

/

032/303-203

064/812-7012

Омладинска бр.39

/

032/303-227

064/812-7006

Кнеза Милоша бр.53

/

032/303-210

064/812-7088

Светог Саве бр.72
М. Јовановића бр.22
Мила Ивковића бр.4
Булевар Вука
Караџића бр.45
Бечањ

/
/
/

032/303-216
032/303-203
032/303-224

064/812-7010
064/812-7097
064/812-7025

/

032/303-229

064/812-7009

/

032/303-205

064/812-7011

Горичани

/

032/303-229

064/812-7069

Кулиновци
Златиборска бр.45

/
/

032/303-200
032/303-221

064/812-7069
064/812-7017

Видосава Колаковића

/

032/303-213

064/812-7050

14

41

Телефон на
послу
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3.4. Преглед материјално – техничких средстава која се ангажују у спровођењу добијених задатака (ПЛ-2)
Табела 13. Преглед људских, материјалних и других ресурса који се ангажују у спровођењу задатака

3

4

ЈП „Градац“ Чачак

Урбанистичко и
планирање,
грађевинско
земљиште и
путеви

1

СВЕГА:

42

Средстава ЛУЗ

2

Комплети прве
помоћи

Број запослених који
се ангажују

1

Носила

Задатак

Број ормарића
прве помоћи

Назив организационе
јединице

Врста материјално техничких средстава /
Јединица мере

Количина
средстава за
дезинфекцију

Редни број

ПЛ-2
Врста капацитета/
Јединица мере

6

7

8

9

10

14

10 l

1

/

1

1 комплет

14

10 l

1

/

1

1

5
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3.5. План активирања
Активирање обухвата поступке, задатке и активности којима се редовни капацитети из редовног стања преводе у стање потпуне спремности
за извршавање задатака заштите и спасавања. Активирање субјеката од посебног значаја и других привредних друштава, разрађује се начин
позивања запослених који су неопходни за извршење задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, добијеним од надлежних
штабова за ванредне ситуације, а у складу са планом заштите и спасавања.
Табела 14. Преглед активности у извршењу утврђених задатака
Ред.
број

ПЛ-4
Активност

Поступак у спровођењу активности

Носилац
активности

1

2

3

4

Активирање наредбе о увођењу
дежурства

Директор

1

Увођење дежурства

Отварање књиге дежурних
Провера опреме за рад дежурних лица

2

3

4

Позивање лица која су у тиму за
деловање у ванредним ситуацијама
и екипама

Прекид годишњег одмора на нивоу
преузећа

Подизање степена безбедности

43

Одговорно лице
одређено од стране
директора

Сaрађује

Напомена (прилог)

5
Дежурним лицем

6
Елаборат за рад
дежурног

Повереником /
Заменик повереника
ЦЗ

Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
цивилне заштите

Дежурно лице

Курир

Елаборат за рад
дежурног

Директор

Повереник ЦЗ /
Земаник повереника
ЦЗ

Позивање лица путем телефона
Позивање лица курирски уколико се
нису јавили на позиве
Активирање наредбе о прекиду
годишнег одмора
Обавештавање запослених који су том
приликом на одмору да исти прекину и
јаве се на своја радна места
Доношење наредбе о забрани
неовлашћеног уласка у објекте ЈП
„Градац“ Чачак

Директор

Повереник ЦЗ /
Земаник повереника
ЦЗ
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Елаборат за рад
дежурног
Прилог 5.1.
Преглед чланова
Тима за деловање у ВС
Прилог 5.2.
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Ред.
број

44 ОД 117

Активност

Поступак у спровођењу активности

Носилац
активности

Сaрађује

Напомена (прилог)

1

2

3

4

5

Подизање наређења од стране
штаба за ванредне ситуације града
Чачка и упознавање директора

Предаја овлашћења лицу које ће
преузети наређење
Упућивање лица овлашћеног за
подизање наређења на адресу градског
штаба за ванредне ситуације града
Чачка

6
Преглед повереника и
заменика повереника
цивилне заштите

5

Директор
Овлашћено лице за
преузимање
наређења

Доношење наређења у просторије ЈП
„Градац“ Чачак
директору на руке

6

Упознавање директора и тима за
ванредне ситуације са наређењем
градског штаба за ВС

7

8

Повереник ЦЗ /
Земаник повереника
ЦЗ

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

Упознавање тима са добијеном наредбом
Доношење неопходне документације за
реализацију наређења (одлука / наредба /
решење)

Директора

Организовање и приступање
извршавању задатка

Упознавање екипа и запослених са
задацима у ванредној ситуацији који су
додељени ЈП „Градац“ Чачак

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника

Тим за деловање у
ванредним
ситуацијама

Извештавање надлежних органа о
спроведеним активностима у
односу на добијено наређење

Доношење и усвајање извештаја и
других закључака о спроведеним
наређењима
Извештавање надлежних лица у штабу за
ванредне ситуације града Чачка о
извршеним задацима

Директор

Тим за деловање у
ванредним
ситуацијама

44

Повереник ЦЗ / Земаник
повереника ЦЗ
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Преглед чланова Тима
за деловање у ВС

Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима
за деловање у ВС
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Табела 15. Подсетник за рад лица одговорног за активирање / позивање запослених
Ред.
број

ОБ-4
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

1

По добијању наређења од директора одлази у
канцеларију где се налазе планови и узима планове

одмах

Поступа по плану ЗиС

2

Позива повереника / заменика повереника цивилне
заштите

Директором

одмах

Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за
деловање у ВС

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

одмах

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

одмах

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

одмах

Елаборат за рад дежурног лица
Коверта 1

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

одмах

Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите

3
4
5

6

Позивање других запослених потребних за
извршавање задатака из наредбе, а по Плану
заштите и спасавања
У првом покушају позивају се лица задужена за
заштиту и спасавање путем телефона
У другом покушају позивају се лица задужена за
заштиту и спасавање путем курира уколико се
нису одазвала на позив
Упознавање запослених са тренутном ситуацијом и
распоређивање лица на задатке заштите и
спасавања у складу са добијеном наредбом

45

Директором
Повереник ЦЗ / Заменик
повереника
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3.6. Извод из прегледа привредних друштава и других правних лица са којима сарађује у извршењу
добијених задатака (ПЛ-5)
Табела 16. Преглед субјеката и снага са којима се сарађује у спровођењу задатака
Ред.
број

ПЛ-5
Назив субјекта / СНАГЕ /
адреса /

Надлежност / активност у
заштити и спасавању

Име и презиме

1

2

3

4

1

Штаб за ванредне ситуације
града Чачка

3

Полицијска Управа Чачак
Цара Душана бр.8

4

Организовање система
цивилне заштите односно
заштите и спасавања на
простору града Чачка

Милун Тодоровић
Градоначелник
Милица Дачић
Заменик
градоначелника
Игор Трифуновић
Председник
скупштине града
Чачка

Одговорно лице
Телефон
Службени / факс
Мобилни

НАПОМЕНА

5

6

6

032/344-379
309-099

/

/

начелник

032/323-050
192

/

/

Ватрогасна станица Чачак
Булевар Ослобођења бр.5

начелник

193
032/373-880

/

/

5

Центар за обавештавање и
узбуњивање

/

1985

/

/

6

Завод за јавно здравље
Чачак Краља Петра Првог

Здравство

Др Аксентије Томић
Директор

032/225-019

/

Zdravlje
@zdravljecacak.org

7

Дом здравља Чачак
Веселина Миликића бр.9.

Прва и медицинска помоћ,
евакуација, збрињавање
угрожених и настрадалих,

Др Александра Пајовић

032/325-717

/

domydravljacacak@gmail.c
om
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Одговорно лице
Телефон
Службени / факс
Мобилни

Ред.
број

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

Назив субјекта / СНАГЕ /
адреса /

Надлежност / активност у
заштити и спасавању

Име и презиме

1

2

3

4

5

6

6

8

ЈКП „Водовод“Чачак
Краља Петра бр.8

Скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде

Директор Зоран
Пантовић

032/303-600

/

vodovodca@sbb.rs

9

„АУТОПРЕВОЗ“ а.д. Чачак

Саобраћај

Директор Душица
Стевановић Лужанин

032/322-461

/

office@autoprevozcacak.rs

10

Ветеринарска станица
Ветвел

Ветеринарство

Зоран Велковски

032/286-302

/

11

Центар за социјални рад
Чачак

Збрињавање угрожених и
настрадалих, евакуација
(социјална помоћ).

Бранимирка Радосавчић
Директор

032/341-233

/

office@csrcacak.rs

12

ЈКП „Градско Зеленило“
Симе Сараге бр.71

Услуге вођења и одржавања
околине

Директор Драган
Николић

032/537-3761

/

infocentar@gradskozelenilo
cacak.rs

13

ЈКП “Комуналац“ Чачак

Урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско
земљиште и путеви

Директор Петар
Домановић

032/557-8202

/

direkcija@komunalac.co.rs

14

ЈКП “Моравац“ Мрчајевци

Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде

Директор Јаћимовић
Миодраг

032/800-196

/

kontakt@jkpmoravac.rs

Здравство

Милојица Пауновић/

032/340-510

/

apotekacacak@mts.rs /

Трговинско предузеће

/

011/715-3259

/

office@delhaize.rs

Снабдевање паром и
климатизација

Данко Ћаловић

032/310-189
032/ 322-618

/

poslovni.sekretar@jkpcacak
.co.rs

15

16

17

Апотека „Чачак“
Градско шеталиште бб
„Delhaize“ Србија ДОО МП
Темпо цц 05 Чачак
Јурија Гаргарина бр.14,
Београд
ЈКП „Чачак“ Чачак
Скадарска бр.17
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Одговорно лице
Телефон
Службени / факс
Мобилни

Ред.
број

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

Назив субјекта / СНАГЕ /
адреса /

Надлежност / активност у
заштити и спасавању

Име и презиме

1

2

3

4

5

6

6

18

Eлектродистрибуција
огранак Чачак
Кренов пролаз бб

Енергетика

Стојан Васовић
Дипл.инж (огранач
Чачак)

032/322-084

/

office@elektrosrbija.rs

19

АД „Путеви“ Чачак
Улица 600 бр.2

Изградња путева и
аутопутева, грађевинарство

Новембар Стојановић

032/374590

20

„RATKO MITROVIC
CONSTRUCTION
Булевар Танаска Рајића
бр.35

Извођење гражевинских
радова, нискоградња,
високоградња, хидроградња и
производња бетона

Душко Ћировић

032/355-220

/

info@rmconstuction.co.rs

21

АТП „Кнежевић“
Курсулина бр.1

Друмски саобраћај, градски
превоз

Власник Драгољуб
Кнежевић

032/373-000

062/376-000

atprknezevic@gmail.com

22

„Градис“ДОО Топличка
бр.33

Пројектовање и
изградњахидротехничких
објеката

Мирољуб
Милосављевић
дипл.инж. грађ.

032/325-130

/

gradis@gradiscacak.com

23

„Татовић“ ДОО
Улица 558 бб

Извођење гражевинских
радова, нискоградња,
високоградња и производња
бетона

Власник Дејан Татовић

032/5461-101

/

www.tatovic.co.rs

24

„Транспорт“ ДОО
Придворица Чачак

Друмски саобраћај, градски
превоз

Предраг Продановић
Директор

032/263-188

064/840-3865

office@transportca.rs

25

„Шумадија транспорт и
одржавање“ АД
Булевар Танаска Рајића
бр.97

Друмски превоз терета

/

032/356-981

/

sumadija@mts.rs

26

„SDBI INZENJERING“
Светог Саве9/12

Уређење и одржавање
околине

/

/

/

/
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Одговорно лице
Телефон
Службени / факс
Мобилни

Ред.
број

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

Назив субјекта / СНАГЕ /
адреса /

Надлежност / активност у
заштити и спасавању

Име и презиме

1

2

3

4

5

6

6

Грађевинарство

Зоран Решетар

032/352-912

064/1337-346

/

Мобилни систем одбране од
поплава

/

011/436-0505

/

ris@razvojnoinovacionisiste
m.rs

Директор Милош Вујић

032/883-278

/

/

Секретар ЦК Чачак
Биљана Давидовић

032/372-662

/

Crvenikrst032@eteleko
m.rs

27

28

SZR „Dil“
1300 Каплара бр.31
Чачак
„Развојно инвестициони
систем“ ДОО
Обилицев венац бр.18
Београд

29

„ВУЈИЋ“ ДОО
Пријевор бб

30

Црвени крст Чачак
Епископа Никифора
Максимовића бр. 10. Чачак

49

Груби грађевински радови,
асфалт,рушење,зидарски
радови
Збрињавање угрожених и
настрадалих, евакуација, прва
помоћ и др.
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3.7. Подсетник за рад одговорног лица у спровођењу задатака (ПЛ-6)
Табела 17. Подсетник за рад одговорног лица у спровођењу задатака
Ред.
број

ПЛ-6
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК
ИЗВРШЕЊА

1

2

3

4

Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
1

2

Прима информација и извештаја од надлежног штаба за ВС града
Чачка о степену опасности и потреби за деловањем

Обезбеђивање нрепрекидне комуникације са Штабом за ванредне
ситуације града Чачка, са службама градске управе и Оперативним
центром за обавештавање и узбуњивање и непрекидно квалитетно
и правовремено извештавање надлежних органа и служби о
насталом догађају / ванредној ситуацији

3

Сагледавање обима угрожене територије, становништва,
запослених и повезивање са другим правним лицима која имају
своје задатке у заштити и спасавању преко Штаба за ванредне
ситуације града Чачка

4

Удаљавање запослених и становништва из угроженог рејона и
просторија; одношење материјалних средстава изван домета

50

Штаб за ванредне
ситуације града Чачка

Пре / По настанку
опасности

Штаб за ванредне
ситуације града Чачка
Повереник / Заменик
поверника ЦЗ

Пре / По настанку
опасности

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
Штаб за ванредне
ситуације града Чачка
Оспособљена правна
лица у задацима
заштите и спасавања
Штаб за ванредне
ситуације града Чачка

ПРИМЕДБА
5
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)

Одмах по настанку
опасности

3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)

Одмах по настанку
опасности

3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
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Ред.
број

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК
ИЗВРШЕЊА

1

2
рушевина, подручја захваћених пожаром и др.

3

4

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

5

6

Предузимање личне, узајамне и колективне заштите код свих
запослених
Увођење дежурства у ЈП „Градац“ Чачак уводи се по наредби
градскогг штаба за ванредне ситуације или у складу са проценом
директора

7

Сагледавање насталих и могућих оштећења на простору града
Чачка

8

Извршити припрему неопходних снага и средстава за деловање по
добијеном задатку од стране ШВС града Чачка

9
10
11

Прекид одсуствовања и годишњих одмора запослених и
ограничење кретања ван места боравка запосленима
Праћење стања и функционалности инфраструктуре (одвожење
смећа,комуналног реда итд)
Остваривање контакта са предузећима и другим субјектима од
интереса за заштиту и спасавање које је град Чачак
– Штаб за ванредне ситуације својим закључком прогласио за

51

Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
Штаб за ванредне
ситуације града Чачка
Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
Оспособљена правна
лица у задацима
заштите и спасавања

Одмах по настанку
опасности

Одмах по настанку
опасности

ПРИМЕДБА
5
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)
Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за деловање
у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите
Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за деловање у ВС

Одмах по настанку
опасности

3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)

Одмах по настанку
опасности

Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите

Одмах по настанку
опасности
Одмах по настанку
опасности
Одмах по настанку
опасности
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РОК
ИЗВРШЕЊА

Ред.
број

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

1

2
оспособљена правна лица на територији града (субјекте од значаја
за заштиту и спасавање)
Израда детаљне информације о стању објеката који припадају ЈП
„Градац“ Чачак и достављање исте службама градске управе и
СОТ-овима градског штаба за ВС за деловање током и након ВС /
догађаја
Извршити што је могуће квалитетније материјалне и кадровске
припреме за расписивање јавних набавки за поправку објеката и
инфраструктуре предметног комплекса, као и набавку
медицинских средстава и опреме у складу са налозима добијеним
из надлежних служби и органа Града Чачка

3
Штаб за ванредне
ситуације града Чачка

4

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

Одмах по настанку
опасности

Прилог 5.1.
Преглед чланова
Тима за деловање у ВС

Повереник / Заменик
поверника ЦЗ

Пре настанку
опасности

Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника цивилне заштите

12

13

14

52

5
задатака (ПЛ-5)

Прилог 5.1.
Преглед чланова Тима за деловање
у ВС

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

У складу са налозима из надлежних служби и органа Града и у
складу са налозима градског штаба за ВС, укључити се у
информисање становништва и запослених о насталој опасности

ПРИМЕДБА

Повереник / Заменик
поверника ЦЗ
У току / након
опасности
Штаб за ванредне
ситуације града Чачка
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3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу
задатака (ПЛ-5)
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4. 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
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.

4.1. 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
53
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секунди (два једнолична тона од по 20 секунди и један завијајући тон од 20
секунди);
6. „престанак опасности“ - престанак најављене опасности - сигнал се емитује
једноличним тоном у укупном трајању од 60 секунди.
Објекат ЈП „Градац“ Чачак се налази у градском језгру, чија територија је покривена
јавним сиренама система јавног узбуњивања. Сирене за узбуњивање, на територији
града Чачка, налази се у надлежности МУП-а Републике Србије. У сврху
обавештавања запослених, табла са обавештењима, која садржи знаке узбуњивања се
налази у сваком објекту, на видном месту.
У случају настанка ванредне ситуације, обавештење се спроводи и 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 на територији на којој се
налазе објекат ЈП „Градац“ Чачак.
Када дође до узбуњивања ни нивоу града поред сирена које се чују на делу територије,
узбуњивање у оквиру ЈП „Градац“ Чачак се спроводи путем средстава комуникације
пре свега мобилних телефона, и усменим путем од Повереника / заменика повереника
ЦЗ преко руководилаца организационих јединица до запослених.
Табела 18. Преглед докумената Плана узбуњивања
Ред. бр.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
1
2
Преглед субјеката и снага са којима се сарађује у заштити
1
запослених и корисника услуга у случају узбуњивања
Преглед
активности у спровођењу мере узбуњивања (ПД-1)
2
Подсетник за рад (ПД-2)
-одговорног лица
3
-повереника / заменика повереника ЦЗ
Знаци за узбуњивање
4
Организација система за јавно узбуњивање и начин активирања
5
сирена (ССП образац) образац
Списак помоћних средстава за узбуњивање изван чујности
6
сирена (ПСУ образац)
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Примедба
3
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Ред. Бр.

Табела 19. Преглед снага и субјеката са којима се сарађује у заштити запослених и
корисника услуга – за узбуњивање
Назив субјекта
/ СНАГЕ/
адреса /

Надклежност/
активност у
заштити и
спасавању

1

2

3

2

3

4

5
6

7

8

55

Повереник ЦЗ

телефони
Име и презиме
4
Вођа тима В.Д
директор
Небојша
Јелушић

Спровођење
узбуњивања
на нивоу ЈП
„Градац“
Чачак

Тим за деловање у
ванредним
ситуацијама –
екипа за
узбуњивање
Штаб за
ванредне
ситуације града
Организовање
Чачка
и спровођење
Одељење за
узбуњивања
ванредне
на нивоу
ситуације Чачак
Републике /
Национални
Јединице
центар 112
локалне
Оперативни
самоуправе
центар за
обавештавање и
узбуњивање
И други субјекти којима је у
задатку од стране града Чачка
додељен задатак узбуњивања
Прилог 7.3.

Службени
/факс
5

032/303-202

e-mail

мобилни
6

064/48127001

Повереник ЦЗ
Милош
Чекановић

032/303-222

064/8127003

Заменик
Повереника ЦЗ
Раде Ћирковић

032/303-203

064/8127012

Вођа екипе
Милош
Чекановић

032/303-222

064/8127003

Члан екипе
Бранислав
Перовић

032/303-216

064/8127010

Начелник
штаба

032/309111

Начелник

032/374-140

Начелник
центра

7

/

1

Тим за деловање у
ванредним
ситуацијама

Одговорно лице

/

/

/

/

112

/

/

Начелник
центра

1985

/

/

/

/

/

/
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4.1.1. Преглед активности у спровођењу узбуњивања (ПД-1)
Табела 20. Преглед активности у спровођењу узбуњивања
Ред. Бр.

ПД-1
АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
Узбуњивање на нивоу објеката у ЈП
„Градац“ Чачак се врши путем сирена за
узбуњивање, које се налазе у области
чујности
За случај објеката који нису у реону
чујности сирена, обавештавање о
насталој опасности се врши путем
телефона
У случају елементарне непогоде чуће се
сигнал са сирене за узбуњивање које су
у надлежности МУП-а Републике
Србије односно службе 112
Поступак на сигнал за општу јавну
мобилизацију – обвезници одмах одлазе
на одредиште према распореду и
уптуству које су раније добили. Са
собом носе средства и опрему којом су
задужени. Мајке са децом, старци и
нераспоређени грађани чекају даља
упутства, обавештења по којима ће
поступати
Поступак на сигнал за ваздушну
опасност – након оглашавања сирене
прекида се рад. Припремају се средства

1

2

Узбуњивање на нивоу ЈП „Градац“
Чачак

Организација и начин пријема сигнала
о наступајућој опасности

56

Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Директор / одговорно
лице ЈП „Градац“ Чачак

3.3.
Списак запослених
који се ангажују у
спровођењу задатака
активирања ПЛ-3

Штаб за ВС града
Чачка
Повереник ЦЗ /
заменик
повереника ЦЗ

Директор / одговорно
лице ЈП „Градац“ Чачак
ГШВС града Чачка
Повереник ЦЗ / заменик
повереника ЦЗ

„112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Прилог 5.1.
Преглед
чланова тима
за деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних
друштава и других
правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

БРОЈ СТРАНА

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред. Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
за личну и узајамну заштиту, врши се
замрачивање просторија, отварања
прозора или лепљење истих траком,
затварање гаса и по потреби воде и
струје у објектима.
Поступак на сигнал за РХБ опасност
– Код наиласка радиоактивног облака на
радном месту одмах затворити прозоре,
врата, проверити херметичност
просторије, узети средства за личну РХБ
заштиту и отићи у склониште / заклон.
Ако је реч о бојним отровима из
ваздуха, потребно је заклонити се испод
објеката за заштиту у виду настрешница,
пролази у зградама, подвожњаци итд. ЈП
„Градац“ Чачак ће вршити задатке на
давању информација ШВС града Чачка
о инфраструктури и простору
Поступак на сигнал за пожарну
опасност – лице које се затекне на лицу
места где је избио пожар дужан је да се
одмах укључи у акцију гашења пожара.
Ако прети опасност од ширења пожара
или се пожар већ разбуктао, потребно је
што хитније позвати ватрогасцие на 193
и обавестити их о пожару. Одоговорно
лице ће дати упутство да се објекат који
гори организовано и без панике напусти
евакуациним путевима.На знак
обавештења о пожарној опасности, када
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Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6
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Ред. Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
се место пожара не види, чека се у
приправности позив надлежног органа и
укључује се у акцију гашења пожара.
Поступак на сигнал за опасност од
елементарних непогода и већих
несрећа – Запослени који су
припадници јединице цивилне заштите
треба да се јаве на дужност на раније
одређено зборно место. Остали
запослени су дужни да помогну у
спасавању угрожених лица, стоке и
материјалних добара.
- ПОПЛАВА -У случају изненадног
продора воде кроз одбрамбени насип,
потребно је да се хитно напусти
земљиште и зграде на главном удару
водене стихије, и да се спас потражи на
вишим теренима или високим и чврсто
грађеним објектима. Током евакуације
потребно је пружити помоћ у спасавању
деце, старих и болесних лица као и
материјалних добара.
-ЗЕМЉОТРЕС – током првог потреса
сви запослени да остану мирни. Да се
удаље од стаклених површина и заклоне
испод чврстих предмета (сто, довратак,
носећи зидови). Након што први потрес
стане потребно је да се што пре напусти
простор и удаљи се од зграде на
безбедну дистанцу.
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Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6
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Ред. Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
Поступак на сигнал за престанак
опасности - запослени ће се вратити
редовним активностима, изаћи из
склоништа и заклона, док ће
припадници јединице цивилне заштите
да се врате на зборно место како би
раздужили средства. Ако је извршен
РХБ напад склоништа и заклоне
напуштају само лица која имају РХБ
заштитна средства ради извршавања
одређних задатака извиђања, спасавања,
деконтаминације и др. Остала лица
напуштају склоништа кад се отклони
ова опасност или по одобрењу
надлежних органа.
Информације о наступајућој опасности
се преносе путем средстава јавног
информисања

3

Пријем информација и извештаја о
надлежних у ЈП „Градац“ Чачак као и
спољних организација, утврђивање
степена опасности и потреба за
узбуњивањем

59

Праћење стања/опасности и
комуникација са Градским структурама
Пријем информације о доношењу
одлуке којом се одређује сигнал који ће
се емитовати од стране ГШВС града
Чачка

59 ОД 117

Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Тим за деловање у
ванредним
ситуацијама ЈП
„Градац“ Чачак
Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Градски штабом за
ванредне ситуације
града Чачка

„112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Прилог 5.1.
Преглед
чланова тима
за деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
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Ред. Бр.
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АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

1

2

3

4

5

6

Припрема запослених и упознавање /
подсећање на значење сваког од сигнала
који се чују са система за јавно
узбуњивање

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

4

Организација узбуњивања

Обавештење запослених и корисника
услуга о свим чињеницама битним за
узбуњивање

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

/

5

Узбуњивање и почетак евакуације
запослених и странака

Узбуњивање се врши гласовно /
усменим путем

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

/

6

Обавештавање надлежних институција
о насталој опасности 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

Обезбеђење непрекидне комуникације
са ГШВС града Чачка

Обезбеђење непрекидне комуникације
са Штабом за ванредне ситуације Града
Чачка и Операт.центром за обавешт.и
узбуњив. (1985) и непрекидно
квалитетно и правовремено
извештавање надлежних органа и
служби

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

7

60

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
ЈП „Градац“ Чачак
Запослени ЈП „Градац“
Чачак

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка
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3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред. Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3

8

9

Престанак опасности и потребе за
даљим узбуњивањем

И други задаци и активности из домена
заштите и спасавања

61
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Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

5

6

4
Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

У складу са престанком опасности,
праћење емитовања сигнала „престанак
опасности“, поступање у складу са
истим, и додатна провера личним контак
Тима или мобилним телефоном да ли су
сви запослени обавештени о престанку
опасности

Тим за деловање
ванредним
ситуацијама ЈП
„Градац“ Чачак

Према потреби

Тим за деловање
ванредним
ситуацијама ЈП
„Градац“ Чачак
Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка
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Према плану
узбуњивања

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК
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4.1.2. Подсетник за рад одговорног лица привредног друштва и повереника ЦЗ / заменика повереника ЦЗ (ПД-2)
Табела 21. Подсетник за рад одговорног лица у узбуњивању
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

1

2

3

4

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ
1

Пријем информација и извештаја од надлежних на
нивоу града Чачка, утврђивање степена опасности и
потреба за узбуњивањем
Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

2

Обезбеђење непрекидне комуникације са Штабом за
ванредне ситуације града Чачка, са органима градске
управе и Операт.центром заобавешт.и узбуњив. (1985)
и непрекидно квалитетно и правовремено
извештавање надлежних органа и служби

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ
3

Извођење узбуњивања у ЈП „Градац“ Чачак
Чланови тима за
деловање ВС

4

Праћење стања и комуникација са градским
структурама о издавању другог сигнала за узбуњивање

62

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

ПРИМЕДБА
5
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за деловање у ВС

Одмах по настанку
непосредне опасности и
потенцијалне потребе за
узбуњивањем

По пријему информације о
спровођењу узбуњивања од
стране градских структура

По доношењу одлуке о
потреби за узбуњивање у ЈП
„Градац“ Чачак

У току трајања ванредне
ситуације / опасности
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Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

63 ОД 117

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка
Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ
5

Престанак опасности и потребе за даљим
узбуњивањем

63

Штабом за ванредне
ситуације града Чачка

По престанку опасности
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Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

64 ОД 117

Табела 22. Подсетник за рад поверника ЦЗ / заменика повереника ЦЗ
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

Пријем информација и извештаја од надлежних
у ЈП „Градац“ Чачак као и спољних
организација, утврђивање степена опасности и
потреба за узбуњивањем

Тим за деловање ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

Одмах по настанку непосредне
опасности и потенцијалне
потребе за узбуњивањем

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

1

Штабом за ванредне ситуације града
Чачка

2

Пријем информације о спровођењу узбуњивања

Штабом за ванредне ситуације града
Чачка

3

Извођење узбуњивања у ЈП „Градац“ Чачак

Тим за деловање ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

4

Праћење стања и комуникација са градским
структурама о издавању другог сигнала за
узбуњивање

5

Престанак опасности и потребе за даљим
узбуњивањем
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Тим за деловање ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак
Штабом за ванредне ситуације града
Чачка
Тим за деловање ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак
Штабом за ванредне ситуације града
Чачка

Прилог 5.3. Субјекти од
посебног значаја за заштиту и
спасавање на територији града
Чачка

По пријему информације о
спровођењу узбуњивања од
стране градских/ градских
структура
По доношењу одлуке о
потреби за узбуњивање у ЈП
„Градац“ Чачак

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

У току трајања ванредне
ситуације / опасности

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

По престанку опасности
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3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

65 ОД 117

4.1.3. Плакат са знацима за узбуњивање и поступцима у случају опасности

Плакат са знацима за узбуњивање и важним бројевима телефона мора бити истакнут на
видном месту у објектима.
Повереник ЦЗ је дужан да горе истакнуте знаке постави на зид.
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

66 ОД 117

4.1.4. Посебни прилози при спровођењу мера узбуњивања (ССП/ПСУ)
Табела 23. Преглед локација сирена и спојних путева

Град/
општина

1

2

3

Локација сирене, адреса,
место.

Врста сирене

Начин
активир.
даљински/
ручно
Сирене

Ред.
бр.

Евид.
број сирене

ССП

4

5

6

АД Житопромет
Хајдук Вељкова 36
Компанија Слобода
Ратка Митровића бб
Компанија Слобода
Ђорђа Томашевића 91
Град Чачак
Жупана Страцимира 2
Фабрика резаног алата
Хајдук Вељкова 37
Фабрика хартије Божо
Томић
Индустријски пролаз 18
Технички ремонтни за завод
Др. Драгише Мишовића 167
Зграда Дома културе
Мрчајевци

1
2
3
4
Град Чачак
5

6

7
8

66

Спојени пут(број
вода/радио-веза)

7

Пнеуматска

Исправност
ДА/НЕ

8
Не
Да
Да
Не

електрична

Даљинсњко
укључивање
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Да
Да

Да
Да

Напоменаобјекат где се
налази
9

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

67 ОД 117

Табела 24. Списак помоћних средстава за узбуњивање изван чујности сирена
ПСУ
Град/општина

Врста сирене (ручна, мобилна и
др)

Територија коју сирена покрива

1

2

3

4

1.

Град Чачак
ЈП „Градац“ Чачак

Ред. бр.

Напомена
5

ЈП „Градац“ Чачак не поседује средства за узбуњивање изван чујности сирена

У објекту ЈП „Градац“ Чачак узбуњивање врши путем гласа, односно усмено. Битно је у случају пожара што пре позвати број 193
Ватрогасно спасилачку јединицу града Чачка. У случају пожара и техничко технолошких несрећа битно је да се узбуне сви запослени
на локацији како би се правовремено извршила евакуација. У истом моменту обавестити руководство и Ватрогасну јединицу на 193,
као и у случају потребе руководство ће обавестити градску управу, ако је у питању већи обим несреће.
У случају земљотреса који је препознати као ризик у оквиру процене, узбуњивање ће бити дато на нивоу града Чачка. Тим за деловање
у ванредним ситуацијама је у обавези да након отпочињања потреса усмери све присутне да напусте објекте.
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

68 ОД 117

4.2. 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.
Табела 25. Преглед докумената Плана евакуације
Ред.
бр.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Примедба

1

2
Преглед субјеката система заштите и спасавања који се ангажују у случају
евакуације
Активности у спровођењу евакуације (ПД-1)
Подсетник за рад за спровођење евакуације (ПД-2)
-одговорног лица
-повереника / заменика повереника ЦЗ
-екипа за евакуацију
Преглед угрожених који се евакуишу (ПД-3)

3

2
3
4
5
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

69 ОД 117

Назив субјекта
/ СНАГЕ/
адреса /

1

2
Екипа за
евакуацију
ЈП „Градац“
Чачак

1

2

3

6

7

69

Тим за деловање
ванредним
ситуацијама ЈП
„Градац“ Чачак

3

Усмеравање лица
евакуационим
путевима и
организовање и
спровођење
евакуације

Организовање и
спровођење
евакуације

Пружање помоћи
лицима ЈП
„Градац“ Чачак
који спроводе
евакуацију
Евакуација /
Ватрогасно
извлачење из
спасилачка
рушевина и
јединица града
пожара, гашење
Чачка
пожара
И други субјекти којима је у
задатку од стране града Чачка ц
додељен задатак евакуације
Прилог 5.3.
Организација
Црвеног Крста
Чачак

Одговорно лице
телефони
Име и презиме
4

Службени
/факс
5

e-mail

мобилни
6

Вођа тима
Денис Ћојбошић

032/303-203

064/8127097

Члан тима
Милун Ђорђевић

032/303-224

064/8127025

032/303-222

064/8127003

032/303-203

064/8127012

Повереник ЦЗ
Милош Чекановић
Заменик
Повереника ЦЗ
Раде Ћирковић
Вођа тима В.Д
директор
Небојша Јелушић

032/303-202

064/48127001

Секретар ЦК
Чачак
Биљана Давидовић

032/372662

/

/

193

/

/

/

/
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7

Crvenikrst
032@etele
kom.rs

4

Повереник ЦЗ
ЈП „Градац“
Чачак

Надклежност/
активност у
заштити и
спасавању

kontakt@jpgradaccacak.co.rs

Ред. Бр.

Табела 26. Преглед снага и субјеката са којима се сарађује у заштити запослених и
корисника услуга – за евакуацију

/

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА
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4.2.1. Преглед активности у спровођењу евакуације (ПД-1)
Табела 27. Преглед активности у спровођењу евакуације
Ред.
Бр.

ПД-1
АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу
активности

Носилац активности

Сарађује

Напомена (прилог)

1

2

3

4

5

6

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника

Вођа тима за деловање у
ванредним ситуацијама
(директор или
овлашћено лице од
стране директора)

Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС

Утврђивање потребе за спровођење
евакуације

1

2

Пријем информација и извештаја од
надлежних ЈП „Градац“ Чачак,
као и спољних организација,
утврђивање степена опасности и
потреба за евакуацијом

Поступци у случају
појаве земљотреса

70

Доношење одлуке којом се одређују
објекти из којих се мора спровести
евакуација запослених и корисника
Утврђивање укупног броја
угрожених и настрадалих које треба
евакуисати
У моменту настанка земљотреса
остати у простору
Запослене упутити да се склоне од
стаклених површина, да се спусте на
земљу испод стола или испод
довратка, као и да заштите главу
Након првог потреса руководиоци
сектора упућују запослене ка излазу,
евакуационим путевима који се
користе и за пожар
Руководилац или лице које одреди
треба да искључи струју и воду у
објектима
Провера од стране руководилаца
сектора да ли су сва лица напустила

Екипа за евакуацију
Вођа тима за деловање у
ванредним ситуацијама
(директор или
овлашћено лице од
стране директора)
Повереник ЦЗ /
Заменик повереника
Екипа за
евакуацију
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Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

1

2

Поступак у спровођењу
активности
3
објекат
Контактирање директора са Штабом
за ВС града Чачка ради пријаве
настале штете и потребе за
ангажовањем других правних лица
зарад извођења евакуације
Контактирати Штаб за ВС града
Чачка ради добијање задатака из
домена заштите и спасавања на
територији града Чачка

71 ОД 117

Носилац активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Штаб за ВС града Чачка

Одредити средства и снаге које ће се
користити у извршавању задатака
добијених од града Чачка

3

Поступци у случају пожара

71

Након примећеног пожара, потребно
је приступити гашењу ПП апаратима
или хидрантима, ако је то могуће и
не угрожава здравље и живот
Након што је пожар примећен
гласовним путем упозорити остале
запослене на локацији
Руководиоци сектора треба да упуте
запослене да се пратећи евакуационе
ознаке што је безбедније удаље из
зграде
Позивање Ватрогасно спасилачке
бригаде на број 193 од стране неког
од руководилаца са давањем
неопходних података где је пожар
избио, шта гори, и који је интензитет

Запослени

Екипа за евакуацију

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника
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Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

1

2

4

Поступак у спровођењу
активности

Организација прикупљања запослених
и корисника који се евакуишу

3
пожара
Руководилац или лице које одреди
треба да искључе струју у објекту
Провера да ли су сви запослени
напустили зграду
Обавештење запослених и
корисника о свим чињеницама
битним за евакуацију Повереник ЦЗ
/ Заменик повереника
Долазак пешице до места
прикупљања, 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
Превоз возилима и другим
превозним средствима до места
прихвата по наређењу одговорног
лица

72

БРОЈ СТРАНА

72 ОД 117

Носилац активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Повереник ЦЗ
/Заменик повереника

Вођа тима за деловање у
ванредним ситуацијама
Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

Екипа за евакуацију
Повереник ЦЗ /
Заменик повереника

Екипа за евакуацију

Екипа за евакуацију

Сви запослени

Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ

Екипа за евакуацију
Повереник ЦЗ /
Заменик повереника

Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС

Штаб за Ванредне
ситуације града Чачка

Екипа за евакуацију
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3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

1

2

5

6

7

8

Поступак у спровођењу
активности

Обезбеђење непрекидне комуникације
са ГШВС града Чачка на чијој
територији се налазе објекти ЈП
„Градац“ Чачак

Сагледавање броја повређених радника

Комуникација са представницима
оспособљених правних лица која се
ангажују у случају евакуације

Извођење евакуације запослених и
корисника

3
Обезбеђење непрекидне
комуникације са Штабом за ВС
града Чачка са службама градских
управа и Операт.центром за
обавешт.и узбуњив. («1985») и
непрекидно квалитетно и
правовремено извештавање
надлежних органа и служби
Преузимање наређења од стране
ГШВС града Чачка са задацима које
су дате у надлежност ЈП
„Градац“Чачак
Сагледавање броја повређених
радника, врсте повреда запослених у
предузећу, пружање прве хитне
помоћи, док се не започне
евакуација
Остварити контакте са предузећима
и другим субјектима од интереса за
заштиту и спасавање које је Штаб за
ВС града Чачка, на чијој територији
се налази ЈП „Градац“Чачак својим
закључком прогласио за
оспособљена правна лица
Прихват средстава за превоз
Одређивање приоритета
Одређивање распореда тура
Саобраћајно обезбеђење
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БРОЈ СТРАНА

73 ОД 117

Носилац активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Вођа тима за
деловање у
ванредним
ситуацијама
(директор или
овлашћено лице од
стране директора)

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника
Вођа тима за
деловање у
ванредним
ситуацијама
(директор или
овлашћено лице од
стране директора)

Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС
Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника

Екипа за евакуацију
Повереник ЦЗ /
Заменик повереника

Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ

Саобраћајна полиција
Правни субјекти
одређени испред града
Чачка за деловање у
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Прилог 5.1.
Преглед
чланова тима
за деловање у ВС
Прилог 5.2.

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

Ред.
Бр.

74 ОД 117

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу
активности

Носилац активности

Сарађује

Напомена (прилог)

1

2

3

4

5
заштити и спасавању

6
Преглед повереника и
заменика повереника
ЦЗ

И други задаци и активности из домена
заштите и спасавања

Према потреби

Директор / одговорно
лице

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама

Према Плану
евакуације

9

74
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

75 ОД 117

4.2.2. Подсетници за рад – евакуацију (ПД-2)
Табела 28. Подсетник за рад одговорног лица у поступку евакуације
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

Пријем информација и извештаја од
надлежних у ЈП „Градац“ Чачак, као и
спољних организација, утврђивање степена
опасности и потреба за евакуацијом

Екипа за евакуацију

5
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

1

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности
Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

2

Организација прикупљања запослених који се
евакуишу

Екипа за евакуацију

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

3

Извођење евакуације запослених радника и
посетилаца

Екипа за евакуацију

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

4

Појачање мера безбедности и заштите и
увођење сталног дежурства

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности

5

И други задаци и активности из домена
заштите и спасавања

75

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак
Руководство ЈП „Градац“ Чачак

У току трајања ванредне
ситуације-опасности
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Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника ЦЗ
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника ЦЗ

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

76 ОД 117

Табела 29. Подсетник за рад Повереника ЦЗ / Заменика Повереника ЦЗ – евакуација
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

Екипа за евакуацију

1

Пријем информација и извештаја од
надлежних у ЈП „Градац“ Чачак, као и
спољних организација, утврђивање степена
опасности и потреба за евакуацијом

2

Организација прикупљања запослених који се
евакуишу

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности

Екипа за евакуацију

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

3

Извођење евакуације запослених радника и
посетилаца

Екипа за евакуацију

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

4

Појачање мера безбедности и заштите и
увођење сталног дежурства

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности

5

И други задаци и активности из домена
заштите и спасавања

76

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак
Руководство ЈП „Градац“ Чачак

У току трајања ванредне
ситуације-опасности
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Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

77 ОД 117

Табела 30. Подсетник за рад екипе за евакуацију
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

1

Вршење обуке и оспособљавања тима за
евакуацију и периодичне провере активности
у случају потребе за евакуацијом

Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

Пре настанка опасности

2

Пријем информација и извештаја од
надлежних у ЈП „Градац“ Чачак као и
спољних организација, утврђивање степена
опасности и потреба за евакуацијом

Вођа тима за деловање у ванредним
ситуацијама – директор ЈП „Градац“
Чачак

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности

3

Утврђивање потребе за спровођење
евакуације

Вођа тима за деловање у ванредним
ситуацијама – директор ЈП „Градац“
Чачак

Одмах по настанку ванредне
ситуације-опасности

4

Организација прикупљања запослених и
клијената који се евакуишу

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

5

Утврђивање укупног броја угрожених и
настрадалих које треба евакуисати

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

6

Обавештење запослених и корисника о свим
чињеницама битним за евакуацију

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

7

Извођење евакуације запослених и клијената

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника ЦЗ

8

Организовање прикупљања угрожених и
превоза (преношења) настрадалих, болесних,
изнемоглих до места прикупљања са којих ће
се извршити евакуација

77

Повереник ЦЗ /
Заменик повереника ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

Субјекти од значаја за заштиту и
спасавање са задатком евакуације

„112 ПЛАНЕКС“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

78 ОД 117

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

1

2

3
Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

4

9

Сагледавање броја повређених запослених
Екипе хитне помоћи

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

10

Прихват средстава за превоз

Субјекти од значаја за заштиту и
спасавање са задатком евакуације

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

11

Одређивање приоритета

Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

12

И други задаци и активности из домена
заштите и спасавања

Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

У току трајања ванредне
ситуације-опасности

78
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ПРИМЕДБА
5
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

79 ОД 117

4.2.3. Преглед угрожених који се евакуишу (ПД-3)
Табела 31. Преглед угрожених који се евакуишу
ПД-3

26

Око
10
највише

5

/

/

79

36 лица

8
Испред
главног улаза
за запослене
у објекат
Цара Лазара
бр.51

9
У складу са
обезбеђеном
локацијом на
нивоу града
Чачка

Место
прихвата /
евакуисаних
/ адреса/

Примедба

број

7

4

Правац
евакуације

Врста

6

3

Место
прикупљања
/ адреса /

10

11

12

У складу са
обезбеђеном
локацијом на
нивоу града
Чачка

Путничко
возило

1

ЈП „Градац“
Чачак
Цара Лазара бр.
51

Корисници услуга /
Остали присутни

2

Остали запослени

1

Сопствена
средства за
превоз

УКУПНО

Запослени са посебним
потребама – запослени
са инвалидитетом

Организационе
јединице по
објектима /
адреса

Труднице

Ред. Бр.

Поступак у
спровођењу
активности

3
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13
Средства превоза
евакуисаних ће се
обезбедити у
координацијса
ГШВС
Града Чачка

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

80 ОД 117

4.3. Склањање
Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање људи, материјалних и културних
добара, првенствено у случају ране 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.
Табела 32. Преглед докумената склањање
Ред.
бр.
1
1

80

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Примедба

2
Преглед субјеката система заштите и спасавања који се ангажују у
случају слањања

3

2

Активности у спровођењу склањања (ПД-1)

3

Подсетник за рад за спровођење склањања (ПД-2)
-одговорног лица
-повереника / заменика повереника ЦЗ
-екипе за склањање

4

Посебни прилози при спровођењу мере склањања
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БРОЈ СТРАНА

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

81 ОД 117

Назив
субјекта
/ СНАГЕ/
адреса /

Надклежност/
активност у
заштити и
спасавању

1

2

3

Тим за
деловање у
ванредним
ситуацијама

Спровођење и
припрема за
деловање у
ванредним
ситуацијама

1

2

4

81

Организација
Црвеног
Крста
Чачак

Пружање
помоћи
лицима ЈП
„Градац“
Чачак који
спроводе
евакуацију

И други субјекти којима је у
задатку од стране града Чачка
додељен задатак склањања
Прилог 5.3.

телефони
Име и презиме
4
Вођа тима В.Д
директор
Небојша Јелушић
Поверник ЦЗ
Милош Чекановић
Заменик
Раде Ћирковић

Службени
/факс
5
032/303-202

032/303-222

e-mail

мобилни
6

7

064/481-27001

064/812-7003

032/303-203

064/812-7012

Вођа тима
Бојан Драшковић

032/303-229

064/812-7009

Члан тима
Исидор
Вукадиновић

032/303-205

064/812-7011

Секретар Црвеног
Крста Чачак
Биљана Давидовић

032/372-662

/

/

/

/

Crvenikrst032@etele
kom.rs

3

Екипа за
склањање
ЈП „Градац“
Чачак

Пружање
помоћи у
случају
ванредне
ситуације и
организовање
деловања у
пружању прве
помоћи

Одговорно лице

kontakt@jpgradaccacak.co.rs

Ред. Бр.

Табела 33. Преглед субјеката и снага са кома се сарађује у заштити запослених и
корисника услуга у склањању
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/

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

82 ОД 117

4.3.1. Преглед активности у спровођењу склањања (ПД-1)
Табела 34. Преглед активности у спровођењу склањања
Ред.
Бр.

ПД-1
АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу
активности

Носилац
активности

Сарађује

1

2

3

4

5

6

Тим за деловање у Ванредним
ситуацијама ЈП „Градац“ Чачак

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС

1

Одређивање простора за склањање

2

Контактирање предузећа и других
субјеката од интереса за заштиту и
спасавање

3

Утврђивање приоритета за склањањем
у складу са постојећим склонишним
капацитетима

4

5

Стварање услова за боравак у
просторијама одређеним за склањање

Спровођење склањања запослених и
клијената

82

Контактирање локалне самоуправе
ради одређивања склоништа у које ће
се извршити склањање људства и
материјалних добара у случају
потребе

Ажурирање евиденције запослених
лица за склањање
Упознавање запослених

Повереник ЦЗ
ЈП „Градац“
Чачак

Екипа за
склањање

Упознавање запослених са поступком
склањања, и условима и правилима
боравка у склоништу
Обезбеђење неопходих склоништних
места у координацији са локалном
самоуправом

Екипа за
склањање

Запоседање просторија одређених за
склањање од стране запослених

Екипа за
склањање

Штаб за Ванредне ситуације
града Чачка

Повереник ЦЗ

Повереник ЦЗ
Штаб за Ванредне ситуације
града Чачка
Штаб за Ванредне ситуације
града Чачка
Повереник ЦЗ
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Напомена
(прилог)

3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника и
заменика повереника ЦЗ
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

1

2

БРОЈ СТРАНА

83 ОД 117

Поступак у спровођењу
активности

Носилац
активности

Сарађује

Напомена
(прилог)

3
Размештај запослених лица у
склоништу

4

5

6

Повереник ЦЗ

Одржавање хигијене
6

7

Организовање живота и рада у
просторијама одређеним за склањање

Друге мере и активности у заштити и
спасавању

83

Обезбеђење резерве хране и воде за
пиће

Према потреби

Екипа за
склањање

Директор /
одговорно
лице

Штаб за Ванредне ситуације
града Чачка

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
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Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

84 ОД 117

4.3.2. Подсетници за рад- склањање (ПД-2)
Табела 35. Подсетник за рад одговорног лица у поступку склањања
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

1

2

3

4

1

2

Провера припремљености носилаца задатака
склањања

Координација са органима јединице локалне
самоуправе за склањање

Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

Пре настанка опасности

Екипа за склањање

Штаб за Ванредне ситуације града
Чачка

По настнку опасности

Црвени крст града Чачка
3

Координација са Црвеним крстом Србије

84

Црвени крст Србије

По настнку опасности
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ПРИМЕДБА
5
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
Прилог 5.1.
Преглед чланова тима
за деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

85 ОД 117

Табела 36. Подсетник за рад Повереника ЦЗ
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

1

Ажурирање Евиденције запослених за склањање

Екипа за склањање

Пре настанка опасности

3

Упознавање запослених и посетилаца са Планом
склањања

Екипа за склањање

По настанку опасности

4

Упознавање запослених и посетилаца са поступком
склањања и организацијом живота и рада у
просторијама одређеним за склањање

Екипа за склањање

По настанку опасности

5

Запоседање просторија одређених за склањање

Екипа за склањање

По настанку опасности

Екипа за склањање

По настанку опасности

Екипа за склањање
Штаб за Ванредне ситуације града
Чачка

По настанку опасности

7

Размештај запослених у просторије одређене за
склањање
Одржавање хигијене

8

Обезбеђење резерве хране и воде за пиће

6

85

По настанку опасности
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Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

86 ОД 117

Табела 37. Подсетник за рад екипе за склањање
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

Ажурирање Евиденције запослених за склањање

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

Пре настанка опасности

1

3

Упознавање запослених и клијената са Планом
склањања

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

По настанку опасности

4

Упознавање запослених и клијената са поступком
склањања и организацијом живота и рада у
просторијама одређеним за склањање

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

По настанку опасности

5

Запоседање просторија одређених за склањање

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

По настанку опасности

6

Размештај запослених у просторије одређене за
склањање

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

По настанку опасности

7

Одржавање хигијене

8

Обезбеђење резерве хране и воде за пиће

86

Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ
Повереник ЦЗ / Заменик
повереника ЦЗ

По настанку опасности
По настанку опасности
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Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС
3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима сарађују
у извршењу задатака (ПЛ-5)

БРОЈ СТРАНА

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

87 ОД 117

4.3.3. Посебни прилози при спровођењу мера склањања ( ПД-5)
Табела 38. Преглед склоништног простора

ПД-5
Назив организационе
јединице правног лица
/ адреса

Име и презиме

Телефон

1

2

3

4

ЈП „Градац“ Чачак

Бојан Драшковић

064/812-7009

1

УКУПНО

Расположиово места за склањање у
објектима привредног друштва

Број лица
који се
склања

Ред. Бр.

Лице задужено за склањање

Склоништа

Прилагођени простори –
подрумске просторије

5

6

7

8

26

0

Не

26 места за
запослена лица

Недостајућа места
за склањање

26

Како у оквиру објекта ЈП „Градац“ Чачак нема просторија које би могле да служе као склнишни простор, потребно је у договору са
локалном самоуправом одредити које просторије би радници користили у овом случају.

87
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

88 ОД 117

4.4. Збрињавање угрожених и настрадалих
Збрињавање је задатак цивилне заштите који обухвата: пружање смештаја, здравствену
заштиту, снабдевање храном и водом за пиће, спајање раздвојених, психолошку
подршку и стварање других услова за живот угрожених и настрадалих.
У организацији и спровођењу збрињавања угроженог и настрадалог становништва
ангажују се: надлежни органи локалне самоуправе, јединице и повереници цивилне
заштите, Црвени крст Србије, волонтери, хуманитарне и друге организације,
овлашћена и оспособљена привредна друштва и друга правна лица (власници и
корисници угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских хала, планинарских,
студентских, ученичких домова, рекреационих центара, као и привредна друштва из
области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене,
здравствене службе, центри за социјални рад).
Табела 39. Преглед докумената збрињавања
Ред.
бр.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Примедба

1

2

3

88

3

Активности у спровођењу збрињавања (ПД-1)

4

Подсетник за рад за спровођење збрињавања
- рад одговорног лица
-повереник/ заменик повереника ЦЗ
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

БРОЈ СТРАНА

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

89 ОД 117

4.4.1. Преглед активности у спровођењу збрињавања
Табела 40. . Преглед активности у спровођењу збрињавања
Ред.
Бр.

ПД-1
АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

Носилац
активности

1

2

3

4

1

Провера припремљености
носилаца задатака за
збрињавање становништва на
нивоу града Чачка

Припрема података и ажурирање о снагама и
расположивим капацитетима за збрињавање
становништва, односно давање информација
граду Чачку о локацијама и инфракструктури која
се може корисити за збрињавање становништва

Повереника ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

2

3

Спровођење активности
збрињавања у току ванредне
ситуације

Друге мере и активности у
заштити и спасавању

По потреби

89

Напомена (прилог)

5
Запослени
ангажовани за
спровођењу задатака
заштите и спасавња у
ванредним
ситуацијама

6

Одговорно лице ЈП
„Градац“ Чачак

Одређивање резервних локација за збрињавање
становништва, у односу на постојећу
инфраструктуру и могуће ризика на нивоу Града
Давање информација локалној самоуправи о
могућим правцима кретања и збрињавања
становништва, као и карактеристикама терена и
објеката
Израда урбанистичких планова, приликом чега ће
се водити рачуна и о аспекту збрињавања
становништва у ратном стању и потребе
збрињавања у случају елементарних непогода

Сарађује

Повереника ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Урбанистички сектор
ЈП „Градац“ Чачак
Штаб за Ванредне
ситуације града
Чачка

Тим за реаговање у
ванредним
ситуацијама
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3.3.
Списак запослених
који се ангажују у
спровођењу
задатака активирања
ПЛ-3
Прилог 5.1.
Преглед повереника
и заменика
повереника ЦЗ
3.3.
Списак запослених
који се ангажују у
спровођењу
задатака активирања
ПЛ-3
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4.4.2. Подсетници за рад у мери збрињавања
Табела 41. Подсетник за рад одговорног лица у збрињавању
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

1

Провера припремљености носилаца задатака
збрињавања и капацитета објеката за пријем
већег броја становништва

Повереник ЦЗ / Заменик повереника
ЦЗ

Пре настанка опасности

2

Координација са органима јединице локалне
самоуправе за извшрење мере збрињавања

Штаб за ВС града Чачка

По настанку опасности
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3.3.
Списак запослених који се
ангажују у спровођењу
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Прилог 5.2.
Преглед чланова надлежног
штаба за ВС
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Табела 42. Подсетник за рад Повереника ЦЗ / Заменика повереника ЦЗ
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2
Припрема података и ажурирање о снагама и
расположивим капацитетима за збрињавање
становништва, односно давање информација
граду Чачку о локацијама и инфракструктури
која се може корисити за збрињавање
становништва

3

4

5

Урбанистички сектор ЈП „Градац“
Чачак

Пре настанка опасности

Преглед Повереника и заменика
повереника ЦЗ

1

2

3

4

Одређивање резервних локација за
збрињавање становништва, у односу на
постојећу инфраструктуру и могуће ризика на
нивоу Града

Урбанистички сектор ЈП „Градац“
Чачак

Давање информација локалној самоуправи о
могућим правцима кретања и збрињавања
становништва, као и карактеристикама терена
и објеката
Израда урбанистичких планова, приликом
чега ће се водити рачуна и о аспекту
збрињавања становништва у ратном стању и
потребе збрињавања у случају елементарних
непогода

Одговорно лице ЈП „Градац“ Чачак
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Прилог 5.1.

Пре настанка опасности

4.6. Преглед средстава и
опреме за личну и узајамну
заштиту

Штаб за ВС града Чачка

Штаб за ВС града Чачка
Одговорно лице ЈП „Градац“ Чачак
Штаб за ВС града Чачка

Пре /По настанку
опасности и након
престанка

Прилог 5.1.
Преглед Повереника и
заменика повереника ЦЗ

Пре /По настанку
опасности и након
престанка

3.6. извод из прегелда
привредних друштава и других
правних лица са којима
сарађује у извршењу ПЛ-5
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4.5. Прва помоћ
Прва помоћ је мера која се састоји од пружања прве медицинске помоћи повређеним и
оболелим грађанима 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, успоставља 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,
хуманитарним и другим организацијама, као и грађанима.
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Табела 43. Преглед докумената Плана прве помоћи
Ред.
бр.
1
1
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НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Примедба

2
Преглед субјеката система заштите и спасавања који се ангажују у
спровођењу прве помоћи

3

2

Активности у спровођењу прве помоћи (ПД-1)

3

Подсетник за рад за спровођење прве помоћи
- рад одговорног лица
-повереник/ заменик повереника ЦЗ
-екипа за прву помоћ(ПД-2)

4

Посебни прилози за спровођење мера прве помоћи
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Назив
субјекта
/ СНАГЕ/
адреса /

Надклежност/
активност у
заштити и
спасавању

1

2

3

Тим за
деловање у
ванредним
ситуацијама

Спровођење и
прпрема за
деловање у
ванредним
ситуацијама

1

Одговорно лице
телефони
Име и презиме
4
Вођа тима В.Д
директор
Небојша
Јелушић
Поверник ЦЗ
Милош
Чекановић
Заменик
Повереника ЦЗ
Раде Ћирковић

Службени
/факс
5
032/303-202

e-mail

мобилни
6

7

064/481-27001

032/303-203

064/812-7012

Вођа тима
Слађана
Поповић

032/303-229

064/812-7066

Члан тима
Душица
Петровић

032/303-200

064/812-7069

3

Организација
Црвеног
Крста
Чачак

Пружање помоћи
лицима ЈП
„Градац“ Чачак

Секретар ЦК
Биљана
Давидовић

032/372-662

/

5

Дом здравља
Чачак

Здравствена
заштите и
указивање
помоћи

Директор Др
Александра
Пајовић

032/325-717

/

6

Општа
болница
Чачак

Здравствена
заштите и
указивање
помоћи

Директор Др
Радослав
Милошевић

032/307-000

/

/

2

7

94

И други субјекти којима је у
задатку од стране града Чачка
додељен задатак пружања прве
помоћи Прилог 5.3.

obcacak@gmai
l.com

Екипа за
прву помоћ
ЈП „Градац“
Чачак

Пружање прве
помоћи у случају
ванредне
ситуације и
организовање
деловања у
пружању прве
помоћи

domzdravlj
acacak@g
mail.com

064/812-7003

Crvenikrst032
@etelekom.r

032/303-222

kontakt@jpgradaccacak.co.rs

Ред. Бр.

Табела 44. Преглед субјеката и снага са кома се сарађује у заштити запослених и
корисника услуга у првој помоћи

/
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4.5.1. Преглед активности у спровођењу прве помоћи (ПД-1)
Табела 45. Преглед активности у спровођењу прве помоћи
Ред.
Бр.

ПД-1
АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2

3
Ажурирање података о снагама и
расположивим капацитетима за прву и
медицинску помоћ
Набавка неопхосредстава за прву помоћ у
складу са уредбом о обавезним
средствима и опреми за личну, узајамну и
колективну заштиту од елементарних
непогода и других несрећа

1

2

Провера припремљености носилаца
задатака прве помоћи

Обука и припрема лица задужених
за прву помоћ за деловање у
ванредним ситуацијама

Обука потребног броја лица за прву
помоћ и њихова едукација и припрема

Носилац
активности

Сарађује

Напомена (прилог)

4

5

6

Тим за деловање у
ванредним ситуацијама
Повереника ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Повереника ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Самопомоћ, узајамна помоћ и прва помоћ
3

Спровођење прве помоћи

4

Спровођење медицинске помоћи

5

Прва фаза пружања прве и
медицинске помоћи

6

Друга фаза пружање медицинске

95

Позивање Дома здравља Чачак са
давањем потребних информација о стању
и броју повређених
Збрињавање повређених и оболелих у
здраственим установама
Пружање прве и медицинске помоћи на
месту догађаја
Тријажа повређених и оболелих
Преношење повређених и оболелих до
места прихвата

Одговорно лице ЈП
„Градац“ Чачак
Тим за деловање у
ванредним ситуацијама –
за прву помоћ
Дом здравља Чачак

Екипа за прву
помоћ

Црвени крст

Екипа за прву
помоћ

Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак

Екипа за прву
помоћ

Дом здравља Чачак

Екипа за прву

Хитна медицинска помоћ
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Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС
Прилог 5.2.
Преглед повереника
и заменика
повереника ЦЗ

Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС
4.5.3
Упутство за
поступак пружања
прве помоћи

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

АКТИВНОСТ

Поступак у спровођењу активности

1

2
помоћи

3
Превожење теже повређених до
медицинских установа
Пружање прве и медицинске помоћи у
току транспорта

7

Трећа фаза пружање медицинске
помоћи

Пружање опште медицинске помоћи у
здраственим установама
Пружање специјалистичке помоћи
Психолошка помоћ
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Носилац
активности
4
помоћ

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Контрола стања пацијената у смислу
откривања заразних болести
8

9

Хигијенско-епидемиолошке мере

Друге мере и активности у заштити
и спасавању

96

Предузимање хигијенскоепидемиолошких мера приликом
рашчишћавања објекта од последица
земљотреса као препознатог ризика
По потреби

Повереник ЦЗ /
Заменик
повереника ЦЗ

Сарађује

Напомена (прилог)

5

6
Прилог 5.1.
Преглед чланова
тима за деловање у
ВС

Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак

3.6. извод из прегледа
привредних друштава и
других правних лица са
којима сарађују у
извршењу задатака
(ПЛ-5)

Правни субјекти на нивоу
града Чачка задужени за
спровођење хигијенско
епидемиолошких мера

Прилог 5.2.
Преглед Повереника и
заменика повереника
ЦЗ

Тим за реаговање
у ванредним
ситуацијама
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4.5.2. Подсетници за рад у мери пружања прве помоћи (ПД-2)
Табела 46. Подсетник за рад одговорног лица у поступку пружања прве помоћи
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

5

Провера припремљености носилаца задатака прве
помоћи

Повереник ЦЗ / Заменик повереника ЦЗ

Пре настанка
опасности

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за
деловање у ВС

1

3

4

Екипа за прву помоћ

Координација са органима јединице локалне
самоуправе за пружање прве помоћи

Штаб за ВС града Чачка

По настанку
опасности

Координација са здравственим установама

Здравствене установе проглашене од стране
града Чачка од значаја за заштиту и спасавање
- Дом здравља Чачак, Општа болница Чачак

По настанку
опасности

Црвени крст Чачак
5

Координација са Црвеним крстом Србије
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Црвени крст Србије

По настанку
опасности
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3.6. извод из прегледа
привредних друштава и других
правних лица са којима
сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)
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ЈП „Градац“ ЧАЧАК
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Табела 47. Подсетник за рад Повереника ЦЗ / Заменика повереника ЦЗ

Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК
ИЗВРШЕЊА

1

2

3

4

5
Прилог 5.2.

Провера припремљености носилаца задатака прве
помоћи

Екипа за прву помоћ

Пре настанка
опасности

Преглед Повереника и заменика повереника
ЦЗ

1

ПРИМЕДБА

4.6. Преглед средстава за личну и
узајамну заштиту
2

3

Обука и припрема лица задужених за прву помоћ
за деловање у ванредним ситуацијама

Спровођење прве помоћи

4

Пружање прве помоћи

5

Тријажа повређених
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Екипа за прву помоћ

Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
Екипа за прву помоћ
Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак
Црвени крст Чачак
Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
Екипа за прву помоћ
Дом здравља Чачка
Општа болница Чачак
Црвени крст Чачак
Тим за деловање у ванредним
ситуацијама

Пре настанка
опасности

По настанку
опасности

4.5.3.
Упутство за поступак пружања прве
помоћи

Прилог 5.1.
Преглед чланова тима за деловање у ВС
3.6. извод из прегледа привредних друштава
и других правних лица са којима сарађују у
извршењу задатака (ПЛ-5)

По настанку
опасности

4.5.3.
Упутство за поступак пружања прве
помоћи

По настанку
опасности
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА

Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

1

2

3
Екипа за прву помоћ
Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак
Црвени крст Чачак

6

Координација са органима јединице локалне
самоуправе за пружање прве помоћи

Одговорно лице / Директор ЈП
„Градац“ Чачак

7

Координација са здравственим установама

Одговорно лице / Директор ЈП
„Градац“ Чачак

8

Координација са Црвеним крстом Србије
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Одговорно лице / Директор ЈП
„Градац“ Чачак

БРОЈ СТРАНА

99 ОД 117

РОК
ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

4

5

Пре /По настанку
опасности и након
престанка
Пре /По настанку
опасности и након
престанка
Пре /По настанку
опасности и након
престанка

Прилог 5.2.
Преглед Повереника и заменика
повереника ЦЗ
3.6. извод из прегледа привредних друштава
и других правних лица са којима сарађују у
извршењу задатака (ПЛ-5)
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК
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Табела 48. Подсетник за рад екипе за прву помоћ
Ред.
Бр.

ПД-2
ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3

4

Провера припремљености носилаца задатака
прве помоћи

Повереник ЦЗ / Заменик Повереника
ЦЗ

Пре настанка опасности

5
Прилог 5.2.
Преглед Повереника и заменика
повереника ЦЗ

1

4.6. Преглед срдстава и опреме
за личну и узајамну заштиту
2

3

Обука и припрема лица задужених за прву
помоћ за деловање у ванредним ситуацијама

Спровођење прве помоћи

4

Пружање прве помоћи

5

Тријажа повређених

100

Повереник ЦЗ / Заменик Повереника
ЦЗ
Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак
Црвени крст Чачак
Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак
Црвени крст Чачак
Тим за деловање у ванредним
ситуацијама
Дом здравља Чачак
Општа болница Чачак

Пре настанка опасности

4.5.3
Упутство за поступак пружања
прве помоћи

По настанку опасности
Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
По настанку опасности

По настанку опасности
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Ред.
Бр.

ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

ЗАДАТАК

САРАЂУЈЕ

РОК ИЗВРШЕЊА

ПРИМЕДБА

1

2

3
Црвени крст Чачак

4

5

6

Координација са органима јединице локалне
самоуправе за пружање прве помоћи

Повереник ЦЗ / Заменик Повереника
ЦЗ

7

Координација са здравственим установама

Повереник ЦЗ / Заменик Повереника
ЦЗ

8

Координација са Црвеним крстом Србије

Повереник ЦЗ / Заменик Повереника
ЦЗ

101

Пре /По настанку
опасности и након
престанка
Пре /По настанку
опасности и након
престанка
Пре /По настанку
опасности и након
престанка
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Прилог 5.2.
Преглед повереника и заменика
повереника ЦЗ
3.6. извод из прегледа привредних
друштава и других правних лица са
којима сарађују у извршењу задатака
(ПЛ-5)

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА
ЈП „Градац“ ЧАЧАК

БРОЈ СТРАНА

102 ОД 117

4.5.3. Посебни прилози при спровођењу мера прве помоћи
КОРАЦИ У ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ
Редни
број.

Активност

1

САЧУВАТИ
ПРИБРАНОСТ

2

ПРОЦЕНИТЕ ДА ЛИ ЈЕ
МЕСТО НЕСРЕЋЕ
БЕЗБЕДНО И
ОТКЛОНИТЕ
ПОСТОЈЕЋЕ
ОПАСНОСТИ

Оперативни поступак
Уколико сте узнемирени, потребно је да застанете на тренутак.
Успорите и умирите дисање и сетите се поступка који је
потребно применити.
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
Да ли је лице свестно

3

ПРОЦЕНИТЕ ДА ЛИ ЈЕ
НЕКОМЕ ОЗБИЉНО
УГРОЖЕН ЖИВОТ

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
Ко зове, одакле и са ког броја телефона

5

6
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Где се несрећа догодила – прецизирати локацију
Да ли има и колико повређених
Шта треба
Да ли има животно угрожених
саопштини
Да ли прети опасност од избијања
хитној
Шта се
пожара
служби
десило
Да ли има затрпаних лица (у случају
рушења објекта)
Да ли постоји још неки извор
угрожавања
ОСТАНИТЕ УЗ ПОВРЕЂЕНЕ И БРИНИТЕ О ЊИМА ДО ДОЛАСКА ХИТНИХ
СЛУЖБИ

ОБАВЕСТИТЕ
НАДЛЕЖЕН ХИТНЕ
СЛУЖБЕ
194 – хитна помоћ
192 – полиција
193 - ватрогасци
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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
cm, 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.
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ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА
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!
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ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА ИЗ НОСА
1. Помозите особи да заузме седећи положај са главом лако нагнутом
према напред.
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
1. Идентификовати отров (према оригиналном паковању, изгледу, мирису отровне
МЕРЕ ПРВЕ материје или начину понашања отроване особе)
ПОМОЋИ
2. прекините контакт отрова са организмом (терањем лица да избаци отровну материју
КОД
из уста/организма, склањања особе из простора где се налази отровна материја и сл)
ТРОВАЊА
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
1. изазвати повраћање код отроване особе осим ако су у
ПОМОЋ КОД
питању корозивне материје.
ТРОВАЊА У
2. поступак понављати до добијања бистреог садржаја без
ЗАВИСНОСТ
мириса
УНОС ОТРОВА НА
И
ОД
3. на крају размутити 30 грама активног угља у чашу воде и
УСТА
НАЧИНА
дати унесрећеном да попије
УНОСА
НАПОМЕНА: не смете изазивати повраћање код деце
ОТРОВА
млађе од пет година, особа са менталним поремећајем, особа
са поремећајем свести, као и код стања шока.
1. Отровану особу најхитрије изнети на чист ваздух
УНЕТ
2. обратити пажњу да ли у устима има страно тело (садржај)
ИНХАЛАЦИЈОМ
и одстранити га
(УДИСАЊЕМ)
3. пажљиво пратити дисање
1. Уклонити одећу са контаминиранг дела
КОНТАМИНАЦИЈА 2. кожу обилно испрати текућом водом
КОЖЕ
3.НЕ ПРИМЕЊИВАТИ ХЕМИЈСКЕ АНТИДОТЕ!
4. ПАЗИТИ ДА НЕ КОНТАМИНИРАТЕ СЕБЕ
КОТАМИНАЦИЈА
1.раздвојити очне капке
ОЧИЈУ
2.испрати очи благим млазом текуће воде у трајању од 15-30
минута
3. ЗАБРАЊЕНО СТАВЉАТИ ХЕМИЈСКЕ АНТИДОТЕ У
ОЧИ!
1
физичко
стање
отрова
– гас, течност, чврста супстанца
ОБАВЕШТАВАЊ
А ХИТНЕ
2 мирис отрова
ПОМОЋИ
3 заштићени назив отрова
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4 декларисана намена отрова
5 причитати делове или цео састав отрова с етикете
6 упозорење о томе да ли је отров запаљив или не

ПРИМЕНА

НАПОМЕНА

Служи за покривање површине ране.

СТЕРИЛНА
ГАЗА

КАЛИКО
ЗАВОЈ

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
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

Служи за фиксацију материјала којим се прекрива
рана.
Најпогоднија је за брзо превијање
поглавине, шаке, стопала или колена

ТРОУГЛА
МАРАМА

повреда

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
ЈАСТУЧИЋЕ
М
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Користи се за покривање малих посекотина и
огреботина
Садржи јастучић од газе или целулозе који је
постављен на љепљиви фластер
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Приликом постављања, очистите и осушите кожу у
околини ране, како би лепљиви део добро приањао
на кожу
ЛЕПЉИВИ
ФЛАСТЕР НА
КОТУРУ
МАКАЗЕ СА
ЗАОБЉЕНИМ
ВРХОМ

РУКАВИЦЕ
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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)
Служе за сечење одела по шаву, да би се рана на
телу учинила доступном
За сечење завојног материјала, фластера и сл.
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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4.6. Преглед средстава 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) ЈП „Градац“ Чачак имају обавезу да, у свом објекту
поседује средства из наредне табеле.
РЕД.
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

108

НАЗИВ
КОМПЛЕТ ПРВЕ ПОМОЋИ
Калико завој уткани руб 10 cm x 5 m
Калико завој уткани руб 5 cm x 5 m
Калико завој уткани руб 2,5 cm x 5m
Индивидуални први завој типа II
Стерилна газа 1 m
Стерилна газа ½ m
Стерилна газа ¼ m
Вазелинска газа 10 cm x 10 cm
Троуглу мараму 100x100x140 cm густоће 20x19
Санитетску вату
Лепљиви фластер 2,5 cm x 5 m
Адхезивни завојни материјал 10 cm x 4 cm
Рукавице за једнократну употребу
Сигурносну иглу (зихернадлу)
Маказе са закривљеним врхом
Термо-изолациону алуфолију
Маску за давање вештачког дисања за једнократну
употребу
НОСИЛА
Носила
КОМПЛЕТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Детерџент
КОМПЛЕТ АЛАТА
Лопата
Крамп
Секира
Чекић (мацола)
Ћускија
Тестера за гвожђе
Клешта
Испитивач напона

КОЛИЧИНА
5 ком
5ком
5 ком
2 ком
2 ком
2 ком
3 ком
2 ком
5 ком
100 гр
3 ком
5 ком
10 пари
10 ком
1 ком
3 ком
5 ком
1 комад на сваких 50
запослених
10 грама / 1 m2
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
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Табела 49. Преглед средстава и опреме за личну и узајамну заштиту

1

109

ЈП „Градац“
Чачак

/

Комплет алата

3

Комплет за
дезифекцију
пословног простора

2

Носила

Број запослених који су
завршили обуку за ПМП

1

Пруручна апотека

Назив
организационе
јединице
правног лица

Назив / број средства - опреме

Комплет за пружање
прве медицинске
помоћи

Ред. број

ПД-4

4

5

6

7

8

1

/

/

У довољним
количинама

Примедба

9

1

ЈП „Градац“ Чачак у
наредном периоду
има у плану набавку
свих недостајућих
средстава
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4.7. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
„Закон 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 заначаја за систем
заштите од пожара.
На основу свега наведеног, План заштите од пожара у оквиру Плана заштите и
спасавања неће бити обрађен, већ ће се заснивати на Правилима заштите од пожара и
Плану евакуције који су у току израде овог документа били у процесу израде.
У наставкуј ће бити дата имена лица која чине службу заштите од пожара, физичко
техничког обезбеђења, који су задужени да у случају пожара реагују, као и да предузму
превентивне мере заштите од пожара у виду обуке запослених и провере средстава
заштите од пожара.
Табела 50. Служба заштите од пожара, физичко-техничког обезбеђења и безбедности и
заштите на раду
Ред.
бр.
1
1.

2
Екипа за
деловање у
случају
пожара

Контакт телефони

Дужност
у тиму

Име и
презиме

мобилни

кућни

посао

Примедба
(функција)

3
Вођа
тима

4
Милош
Чекановић

5
064/8127003

6

7
032/303222

8
Повереник
ЦЗ

Члан
тима

Бранислав
Перовић

064/8127010

032/303216

Референт у
служби
надзора

/

/

ЈП „Градац“ Чачак нема физичко техничко обезбеђење у објекту, али има склопљен
уговор са „ЕЛСАТ“ Д.О.О Чачак по уговору бр.1850/17 од 26.12.2008.године, за
инсталирање система видео надзора и контроле приступа у објекту, као и одржавање
истог.
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Табела 51. Средства и уређаји заштите од пожара
Ред.
бр.
1
1.

ТИП УРЕЂАЈА

КОЛИЧИНА

2
S-2A

3
2

2.

S-3A

15

3.

S-50

2

4.

S-6

1

S-6A

11

S-9

3

7.

S-9A

12

8.

CO2 /2

2

9.

CO2 /5

6

10.

S-100A

1

НАДЗИДНИ

2

ПОДЗЕМНИ

4

5.
6.

11.
12.

111

УРЕЂАЈ

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ
ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

ХИДРАНТСКА
МРЕЖА ЗА ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА
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5. ПРИЛОЗИ

Ред.
број

5.1. Преглед чланова Тима за деловање у ванредним ситуацијама са
адресама и телефонима

1

Назив
организационе
јединице
2

1

Милош
Чекановић

2

3 ЈП „Градац“
Чачак

112

Име и
презиме
запосленог
3
Небојша
Јелушић

Раде
Ћирковић

4

Зорица
Чоловић
Суботић

5

Раде Рајић

Назив радног
места

Кућна
адреса

Телефон
кућни

4
В.Д директор

5
Косовски
венац бр. 1
Булевар
Вука
Караџића
бр.98
Богдана
Теофиловића
бр.44

6

руководилац
техничког
сектора
Референт у
надзорној
служби
руководилац
урбанистичког
сектора
Руководилац
економскоправног
сектора

Телефон
на
послу
7

Мобилни
телефон
8

/

032/303202

064/48127001

/

032/303222

064/8127003

/

032/303203

064/8127012

Омладинска
бр.39

/

032/303227

064/8127006

Кнеза
Милоша
бр.53

/

032/303210

064/812088
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Ред.бр
ој

5.2. Преглед Повереника и заменика Повереника цивилне заштите
и чланова екипа по мерама заштите и спасавања
Име и презиме
Повереника/
заменика

Адреса
становања

Мобилни

Кућни

На послу

Примедба

1

2

3

4

5

6

1

Милош Чекановић
Повереник ЦЗ

Булевар Вука
Караџџића бр98

064/8127003

/

032/3037003

2

Раде Ћирковић
Заменик повереника ЦЗ

Богдана
Теофиловића
бр.44

064/8127012

/

032/303203

7
руководилац
техничког
сектора
Референт у
служби
надзора
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Контакт телефони

Име и
презиме

мобилни

кућни

посао

1

2

3

4

5

6

7

Милош
Чекановић

064/8127003

/

032/303222

1.

Бранислав
Перовић

064/8127010

/

032/303216

Денис
Ћојбошић

064/8127097

/

032/303203

Шеф службе
надзора

Милун
Ђорђевић

064/8127025

/

032/303224

геодетски
инжењер

Бојан
Драшковић

064/8127009

/

032/303229

шеф службе за
нормативне и
радно-правне
послове

Исидор
Вукадиновић

064/8127011

/

032/303205

Технички
секретар

4

5

114

Вођа
екипе

Вођа
екипе

Члан
екипе

Члан
екипе

ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ И
МЕДИЦИНСКЕ
ПОМОЋИ

3

Вођа
екипе

ЗА РЕАГОВАЊЕ У
СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

2

ЗА
УЗБУЊИВАЊ
Е

Дужност у
екипи

ЗА РЕАГОВАЊЕ У
СЛУЧАЈУ ЕВАКУАЦИЈЕ

Екипа

ЗА РЕАГОВАЊЕ У
СЛУЧАЈУ
СКЛАЊАЊА

Ред.
бр.

Члан
екипе

Вођа
екипе

Члан
екипе

Вођа
екипе
Члан
екипе

Примедба
(функција)
8
руководилац
техничког
сектора
Референт у
служби
надзора

Слађана
Поповић

064/8127066

/

032/303229

референт за
правне
послове и
грађевинско
земљиште

Душица
Петровић

064/8127069

-

032/303200

Технички
секретар

Милош
Чекановић

064/8127003

/

032/303222

руководилац
техничког
сектора

Бранислав
Перовић

064/8127010

/

032/303216

Референт у
служби
надзора
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5.3. Одлука о именовању повереника цивилне заштите и заменику
повереника цивилне заштите
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