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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за поступање у 

случајевима масовних несрећа и акцидентних ситуација. 

 

Опасност од настанка масовних несрећа и акцидентних ситуација постоји у ИОРС, 

најпре због великог броја људи (запослени, пацијенти), што подразумева велики број 

повређених у случају таквих ситуација. 

Ризици који представљају реалну опасност су, пре свега:  

 Кварови опреме и уређаја (Служба радиолошке дијагностике, Служба 

радиотерапије, Одељење нуклеарне медицине, судови под притиском, 

водоводне и електричне инсталације и др.),  

 Елементарне непогоде 

 Болничке инфекције 

 Агресивно понашања пацијената које је усмерено на угрожавање безбедности 

запослених 

 Диверзије, саботаже као и други облици угрожавања живота и безбедности 

људи. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су  све Клинике/Службе/Одељења/Одсеци/Кабинети у ИОРС.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење процедуре одговорни су Директори Клиника/Служби/ 

Одељења/Одсека/Кабинета. 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Детаљан опис активности:  

1) Поступање  при  локализовању  и  гашењу  пожара 

 Сваки запослени је дужан да, када примети пожар, покуша да га угаси 

приручним средствима или апаратом за гашење пожара, ако процени да то може 

да учини без опасности по себе или другога. 

 Мора се водити рачуна да се настали пожари на електричним инсталацијама НЕ 

СМЕЈУ гасити водом, док се не установи да ли је електрична мрежа под 

напоном. 

 У случају да радник процени да не може сам да угаси пожар - дужан је да одмах 

обавести ватрогасно-спасилачку јединицу, на број телефона: 193. 

 Радник потом, одмах обавештава непосредног руководиоца или дежурног 

лекара у ИОРС (ако је пожар избио током дежурства, ноћу). 

 Руководилац или дежурни лекар издаје наређење дежурном раднику у 

телефонској централи или дежурном раднику физичко-техничког обезбеђења да 

о насталом пожару одмах обавести: Директора ИОРС, Заменика директора 

ИОРС, референта заштите од пожара и Директора  техничке службе. (Напомена: 

телефонски именик се налази у телефонској централи и у портирници) 

2) Поступање  у  ситуацији  спасавања  из  рушевина 

 Уколико је дошло до рушења објеката ИОРС, услед земљотреса или друге 

акцидентне ситуације одмах обавестити Ватрогасно-спасилачку јединицу на 

број телефона: 193. 

 Истовремено, покушати спасавање лако затрпаних – по принципу самопомоћи и 

узајамне помоћи. 

 Тим за спасавање из рушевина у ИОРС одмах организује пружање прве помоћи, 

као и друге мере којима се доприноси заштити и спасавању из рушевина. 

 У даљем поступању ватрогасно-спасилачке јединице, у складу са својим 

овлашћењима, обављају све потребне мере дефинисане чланом 83. Закона о 

ванредним ситуацијама.  

 Уколико је дошло до рушења великих размера, ватрогасно-спасилачке јединице 

града Београда организују и спроводе одговарајуће радње и поступке за 

извиђање рушевина, проналажење лица затрпаних у рушевинама, осигурање 

оштећених и померених делова конструкција зграда и објеката ради спречавања 

даљег рушења, спасавање затрпаних, односно њихово извлачење изван зоне 

рушења, мере прве помоћи и хитне медицинске помоћи, као и друге мере којима 

се доприноси заштити и спасавању из рушевина. 

3) Поступање у случају радиолошко - биолошко - хемијских акцидената 

 РХБ заштита обухвата мере и поступке који се организују и спроводе ради 

спречавања, ублажавања и отклањања последица РХБ контаминације, настале 

као последица употребе  нуклеарних, хемијских и биолошких борбених 

средстава. 
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 Уколико се запослени затекне на отвореном простору, чим се примети 

светлосни бљесак: 

 одмах се окренути у супротном правцу и користећи сваки погодан заклон, 

заузети заштитни положај (лећи лицем према земљи, откривене делове тела 

заштитити одећом и затворити очи, а органе за дисање заштити марамицом, 

капом или деловима одеће). 

 Ако се запослени затекне у затвореној просторији:  

 одмах се удаљити од прозора и врата,  

 склонити се између носећих зидова или иза неког дела намештаја и заузети 

заштитни положај 

 Уколико је дошло до РХБ напада: 

 одмах се обавештава ватрогасно-спасилачка јединица града Београда на 

телефон број: 193. 

 приступа се акцији заштите и спасавања, пружања прве помоћи, гашењу 

почетних пожара, раскрчивању рушевина, деконтаминацији и др. 

Тим за РХБ заштиту запослених у ИОРС организује деконтаминацију на следећи 

начин: 

а) Деконтаминација запослених и тренутно затечених лица: купањем, у постојећим 

купатилима, са најмање два до три пута сапуњања и прања, са посебно добро опраном 

косом и деловима тела обраслим маљама (не користити каде); 

б) Деконтаминација возила: вршити у дворишном делу, са  централним сливником за 

отицање воде; 

ц) Деконтаминација одеће: вршити у просторији вешераја у машинама за прање веша 

или у казанима добијеним од стране штаба за ванредне ситуације општине Савски 

Венац; 

д) Лакшу деконтаминацију вршити: четкањем, спирањем у посебној просторији са 

омогућеним проветравањем за испарења; 

е) Деконтаминацију објеката ИОРС вршиће екипе штаба за ванредне ситуације 

општине Савски Венац по свом плану. 

Даље поступати по наређењима и упутствима  штаба  за ванредне ситуације општине 

Савски Венац. 

Бројеви телефона који се позивају у случају масовних несрећа и елементарних 

непогода су:  

- Ватрогасно-спасилачка јединица Београд - 193     
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  6. ДОКУМЕНТA 

 Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, број 111 од 

29.12.2009.г) 

 Закон о изменама и допунама Закона о одбрани (Службени  гласник РС,  број 88  

од 28.10.2009. г). 

 Закон о заштити од пожара  (Службени гласник РС, број 111 од 29.12.2009. г) 

 Правилник  о  заштити  од  пожара у ИОРС. 


