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ПЛАН ПОСТУПАЊА У  СЛУЧАЈЕВИМА МАСОВНИХ НЕСРЕЋА И 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 

 

 

1. Дефиниција масовних несрећа и акцидентних ситуација 

 

 „Догађај или околности, које настају са или без упозорења и прете или могу изазвати 

смрт, повређивање, уништење имовине и природне околине, тј. разарање локалне 

заједнице до те мере да локална заједница, њене хитне службе и друге организације 

нису у могућности да одговоре у склопу својих уобичајених – дневних активности.“  

Већина несрећа има различите последице на друштво и природну околину и зато 

збрињавање захтева заједничку и координисану реакцију, повезујући људске и 

материјалне ресурсе професионалних служби (полиција, ватрогасци, хитна помоћ, 

болнице, домови здравља), друштвене заједнице на свим нивоима, војске, 

жандармерије и волонтерских организација. 

Правилна припрема и планирање омогућавају заједници да смањи снагу разарања и 

жртве масовне несреће. У највећем броју случајева локална заједница има примарну 

одговорност у збрињавању, јер се људски и материјални ресурси налазе на њеној 

територији и морају бити брзо и правилно употребљени док не стигне помоћ шире 

заједнице. 

Ниједан план не може у потпуности дати решења за сваку несрећу појединачно као и за 

сваки тип несреће с обзиром на непредвидивост и варијетете масовних несрећа и 

катастрофа. 

Док су многе несреће изненадне и непредвидиве, одређене активности носе јасан ризик 

и треба да буду објекти процене, превенције и планирања у погледу збрињавања. 

Добро урађени планови и унапред предузете мере смањују ризик од грешака у 

одлучивању чиме се умањују и последице саме несреће. План је само генерални оквир 

и заснива се на теоријском знању, искуству и мерама које треба да се примене да би се 

спречиле, збринуле и умањиле људске жртве и материјални губици изазвани 

природним, технолошким и социоекономским мирнодопским кризама, несрећама и 

катастрофама.  

 

2. Дефинисање нивоа масовних несрећа и акцидентних ситуација 

 

Несреће са више повређених дешавају се у свакодневном раду и екипе сваке службе 

посебно и у заједничком деловању могу их збринути без додатног ангажовања људства 

и ресурса. 

Масовне несреће захтевају додатно, унапред планирано људство и опрему и неопходна 

је сарадња међу службама и друштвеном заједницом. Зависно од установе и њених 

могућности, број повређених ће одређивати дефиницију несреће. 

Катастрофе се јасно издвајају због великих људских губитака, огромних материјалних 

разарања, дугог трајања, спорог опоравка као и могућности разарања здравственог 

система и система других хитних служби. Потребно је ангажовање целокупне 

друштвене заједнице као и помоћ других држава и међународних институција. 
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3. Циклус управљања масовним несрећама и акцидентним ситуацијама 
План за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација обухвата активности и мере 

које су од значаја за заједничко деловање у масовним несрећама у самим службама, као 

и активности и мере између служби. За заједничко деловање у случају масовних 

несрећа и акцидентних ситуација кључне су следеће активности: 

Приступ и процена – Организације свих типова су дужне да испитају сопствена 

подручја активности, сопствену одговорност, процене ризик, донесу мере за заштиту 

од потенцијалних претњи и несрећа. Такође, морају утврдити са којим службама у 

оквиру локалне заједнице ће деловати у случају масовне несреће. 

Превенција – Препознати активности које носе познати ризик и субјект су законске 

регулативе за доношење превентивних мера чији је циљ да елиминишу, изолују или 

редукују ове ризике у мери у којој је то максимално могуће. 

Припрема – Припреме укључују планирање, увежбавање и заједничке вежбе. План 

мора омогућити основу за ефективни удружени одговор на масовне несреће без обзира 

да ли су оне изненадне или произилазе из већ познатог ризика.  План мора дати јасан и 

прихватлив оквир у коме ће службе и појединци моћи адекватно да сагледају своју 

улогу. 

Збрињавање – Почиње одмах по избијању несреће. Сарадња, координација и 

комуникација међу службама су од виталног значаја. Прве које реагују су службе од 

посебног значаја, професионалне службе чије је свакодневно деловање слично са 

деловањем у масовним несрећама. Остале службе и локална заједница у целини 

укључују се по унапред утврђеном плану. 

Опоравак – Ова активност се односи на опоравак од последица масовних несрећа у 

материјалној, социјалној, психолошкој, политичкој и финансијској сфери. Предвиђање 

последица и одговарајући план за опоравак морају бити спроведени већ од самог 

почетка акције збрињавања масовне несреће. У случају масовне несреће, хитне службе 

(полиција, ватрогасци, хитна помоћ, војска) које су због природе посла у стању сталне 

приправности, у могућности су да прве реагују и активирају друге службе и локалну 

заједницу у целини. Остали учесници се укључују по већ унапред припремљеним 

плановима зависно од величине и типа масовне несреће. 

 

4. Кључне организације у управљању масовним месрећама и акцидентним 

ситуацијама и њихово заједничко деловање 

 

Национални план за збрињавање у масовним несрећама Републике Србије даје водећу 

улогу друштвеној заједници на различитим нивоима. Друштвена заједница сноси у 

највећем броју случајева одговорност за збрињавање и има највише служби и људства 

који могу да реагују непосредно после несреће. Друштвена заједница то чини преко 

Савета за безбедност, Кризног штаба и службе за ванредне ситуације. 

Савет за безбедност је стално широко тело које се периодично састаје, води бригу о 

глобалним проблемима везаним за безбедност и деловање у ванредним ситуацијама. 

На челу Савета је Градоначелник а чланови су руководиоци хитних служби и служби 

од посебног значаја за безбедност и деловање у ванредним ситуацијама. Чланови 
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Савета су представници локалне самоуправе, полиције, жандармерије, ватрогасне 

службе, хитне медицинске помоћи, болнице, домова здравља, војске, представници 

медија, судства, просвете и спортских савеза. Глобални задаци Савета су: дефинисање 

безбедносних проблема и ризика, одређивање превентивне стратегије и подела 

овлашћења у том правцу, подношење извештаја и вршење допуна и измена. У случају 

катастрофа – стратегијски ниво, Савет делује као стратешки кризни штаб.  

Кризни штаб – уже оперативно тело које се састаје периодично и у ванредним 

ситуацијама. Има своје стално језгро а по потреби се могу укључивати и стручњаци 

различитих профила. У случају масовних несрећа (тактички ниво), делује као тактички 

кризни штаб. Стално језгро чине припадници полиције, ватрогасаца, хитне помоћи, 

представници војске и локалне заједнице.  

Служба за ванредне ситуације – служи као јавни сервис за грађане локалне заједнице 

и координациони сервис између градских служби за хитне интервенције и градског 

кризног штаба.  

Задаци и улоге службе: 

 Банка података за кризни штаб и хитне службе града 

 Информативна улога у реалном времену 

 Координациона улога 

 Превентивна улога                                                                          

                                                                             

5. Улога здравственог система  у масовним несрећама и акцидентним 

ситуацијама 

 

      Здравствене установе су у редовним условима рада организоване и раде на три нивоа:  

 примарном,  

 секундарном и  

 терцијалном.  

У случају масовних несрећа и акцидентних ситуација активира се онај ниво 

здравствене заштите који је одређен нивоом акцидента.   

Хитна медицинска помоћ у масовним несрећама има прву и најважнију улогу у 

оквиру здравственог система и она преузима задатак да усмерава примарни одговор 

здравствене службе на лицу места. 

Болнице као секундарни ниво здравства су унапред одређене за прихват и даље 

збрињавање до коначног опоравка повређених. 

Јавно превентивно здравство преузима улогу контроле инфективних болести и 

упозорења целе заједнице о ризицима који проистичу из акцидената. 

Примарно здравство има значај у масовним несрећама јер располаже великим бројем 

здравствених радника различитог образовања и профила који могу бити употребљени 

нешто касније од избијања акцидента, а нарочито у фази опоравка. Примарно 

здравство преузима бригу о становништву које није непосредно захваћено несрећом. 
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6. Заједничко деловање, команда, координација и контрола на месту догађаја 

 

Основни циљеви заједничког одговора кључних организација и осталих служби на 

масовне несреће и акцидентне ситуације су:  

 сачувати и заштитити људски живот 

 умањити патњу 

 заштитити имовину 

 дати јавности праве информације 

 ограничити ширење несреће 

 подићи хитне службе на одговарајући ниво 

 подићи остале службе на одговарајући ниво 

 заштитити здравље и живот спасилаца 

 заштитити природну околину 

 сачувати материјалне доказе о узроцима несреће 

 промовисати самопомоћ и опоравак 

 вратити стање на нормално што је пре могуће 

 анализирати ток збрињавања 

 уочити грешке и извући поуке из тога. 

 

7. Нивои заједничког деловања 

 

Нивои заједничког деловања произилазе из нивоа масовних несрећа и акцидентних 

ситуација и деле се на: 

 Операциони ниво 

 Тактички ниво 

 Стратегијски ниво 

На почетку сваке несреће без најаве активира се операциони ниво, а свака ескалација 

или претња од погоршавања ситуације може захтевати прелаз на виши ниво – тактички 

или стратегијски. Опште је прихваћено да први припадник хитне службе који стигне на 

лице места треба да изврши брзу процену ситуације и проследи информацију Служби 

за ванредне ситуације. Прва информација треба да садржи  следеће  податке : 

 место догађаја 

 обим и врста несреће 

 које службе су потребне. 

Служба за ванредне ситуације која прима прву информацију, у складу са претходно 

прихваћеним планом, алармира хитне службе и друштвену заједницу на ниво који је 

потребан. 

Операциони ниво – главни учесници у заједничком збрињавању су Служба за 

ванредне ситуације, ватрогасна служба, полиција, а по потреби и остале специфичне 

службе. 

Тактички ниво – уколико дође до ескалације несреће прелази се на виши ниво. Сада 

се у збрињавање укључују у зависности од врста несреће и други учесници, односно, 
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повећава се број спасилаца, обим и врста опреме, појављује се потреба за спасиоцима 

обученим за специфичне ситуације. 

Стратегијски ниво – подразумева учешће друштвене заједнице на свим новоима. С 

обзиром да је овде угрожена целокупна заједница, укључујући и њен здравствени део, 

помоћ треба тражити и од других држава и међународних организација. У суштини све 

почиње од операционог нивоа са брзим преласком на тактички и стратегијски ниво. 

Сада се укључује целокупно здравство, Војска Србије у целини, Жандармерија, 

волонтерске организације, цивилна заштита и држава. 

 

 

УЛОГА ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ (ИОРС)  У 

МАСОВНИМ НЕСРЕЋАМА И АКЦИДЕНТНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

ИОРС се налази  у урбаном делу града у улици Пастерова број 14 у Београду. На 

основу просторне смештености КБЦ“Звездара“ представља матичну и 

најраспрострањенију установу здравствене заштите и због тога у случају масовних 

несрећа и акцидентних ситуација има улогу од посебног значаја.  

ИОРС   обавља научну, стационарну и специјалистичко поликлиничку установу 

на секундарном и терцијарном нивоу. ИОРС  обавља наставно-образовну и 

научно-истраживачку делатност, у складу са законом.   

У оквиру своје делатности, ИОРС се састоји од следећих клиника,служби и 

одељења: 

1. Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику 

2. Клиника за онколошку хирургију 

3. Клиника за медикалну онкологију 

4. Служба за научноистраживачку и образовну делатност 

5. Служба за педијатријску онкологију 

6. Служба за патохистологију и цитологију 

7. Служба за техничке и друге сличне послове  

8. Одељење апотеке 

9. Одељење за специјалистичко консултативне прегледе 

10. Одељење епидемиологије и превенције 

11. Одељење за образовање и рехабилитацију. 

 

ИОРС делује у свим фазама развоја природне катастрофе. 

Мобилне екипе се формирају од постојећег кадра тако да могу самостално и стручно да 

обављају рад и на терену. Мобилне екипе могу да буду и мешовитог састава. 

 

1. Задужења по клиникама ,службама  и одељењима:  

У случају масовних несрећа и акцидентних ситуација ИОРС ће деловати на бази 

постојеће организације, што значи да ће у спровођењу мера бити укључени сви 

расположиви капацитети. 
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2. Систем руковођења 

У ИОРС ће се користити постојећа хијерархија у руковођењу. Колегијум на челу са 

директором чини кризни штаб који сачињавају Директори Клиника/Служби. 

Директори Клиника/Служби дају задужења начелницима, шефовима, главним и 

одговорним сестрама и вођама мобилних екипа. 

Обим и врсте мера биће донети на основу елемената за процену величине катастрофе. 

 

ПРОЦЕНЕ 

 

1. Процена хигијенско – епидемиолошке ситуације 

 

Да ли ће доћи до погоршања хигијенско – епидемиолошке ситуације у потпуности 

зависи од епидемиолошке ситуације у миру. 

Ширење заразне болести карактерише изненадно (нагло) појављивање великог броја 

оболелих људи, што треба имати у виду приликом организовања службе пријема и 

тријаже ове врсте оболелих – инфицираних. На основу ових сазнања неопходно је 

организовати хигијенско – профилактичке мере у циљу спречавања појаве односно 

ширења заразних болести.  

 

У систем хигијенско – профилактичких мера спадају:  

 здравствено васпитање 

 хигијенска контрола снадбевања становништва здравом пијаћом водом 

 хигијенска контрола исхране и квалитета намирница 

 хигијенска контрола и обезбеђење општих услова хигијенског живота код 

различитих видова привременог смештаја људи 

 стручна санација терена и отклањање отпадних материјала 

 специјалне мере заштите здравља људи путем редовних и ванредних 

вакцинација, серопрофилакса и хемиопрофилакса. 

 

2. Процена потреба за специјалистичко поликлиничким капацитетима 

 

Претпоставља се да ће значајни део повређених и оболелих своје лечење завршити у 

Дому здравља, што не значи да ће се број долазака смањити, јер се предвиђа да ће 

обољења и повреде бити теже и изискивати веће задржавање и ангажовање лекара и 

осталог здравственог особља. Важан задатак ових служби је, што ће оне обављати 

комплетну дијагностику пре хоспитализације код оних повређених и оболелих који ће 

захтевати болничко лечење. 

 

3. Оперативни капацитети  

 

Сматра се да ће ИОРС радити својим пуним капацитетима и да ће задовољити 

захтевима и потребама стања на терену. 
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4. Снадбевање лековима 

 

Служба за медицинско снадбевање поред медицинског снадбевања врши и израду 

инфузионих раствора и галенских препарата за сопствене потребе. 

 

 

Начин организације 

 

 

1. Организација медицинских служби у ИОРС 

 редован рад и редовна дежурства 

 градска дежурства 

 по позиву 

 ванредне екипе (по позиву, приправност) 

 

2. Организација немедицинских служби у ИОРС 

 

3. Витални објекти опрема (високе и ниске температуре) које немају систем грејања 

топлана у ванредним ситуацијма 

* агрегати, 

* централни довод гаса, 

* рад система за дијализу 

* апотека – погон за растворе и магацин лекова 

* деминерализација воде и стерилизација 

* медицински отпад 

* кухиња и магацин намирница 

* магацин веша. 

 

 

Обезбеђивање услова за рад 

 

1.Техничка исправност уређаја, опреме, возила, грађевински и санитарно – 

хигијенски  услови у свим објектима ИОРСа 

Обавеза Техничке службе ИОРС је да: 

 Одржавање у редовним условима 

 Набавка довољне количине резервних делова 

 Резерве горива у случају несташице 

Задужен: Директор  Техничке службе 

 

2.  Кадрови 
У случају масовних несрећа и акцидентних ситуација користиће се постојећи кадрови. 

Потребна је стална обука кадрова у редовним условима како би њоме били обухваћени 

новопримљени радници и како би се иновирала потребна знања (курс ургентне 

медицине и сл.). 
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Задужени: Директори свих Клиника/Служби за своје кадрове. 

 

3.  Медицинска опрема (дијагностичка и терапијска) 

У редовним условима одржавати исте у исправном стању са довољном количином 

резервних делова. 

Задужени: Директор Техничке службе и Директори свих Клиника/Служби за своје 

кадрове.  

 

4.  Резерве лекова, санитетског и завојног материјала 

Ове резерве се чувају и редовно обнављају по истеку рока трајања у магацину лекова,  

Служба за медицинско снадбевање и инфузионе растворе  

Задужење: Директор Апотеке 

 

5. Материјална средства 
Обезбеђују се из редовног система финансирања, а ванредна из помоћи Републике, 

других општина, радних организација, хуманитарних организација, донација и др. 

   

 

 


