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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ВЈ=Ватрогасна јединица 

ОЈ=Организациона јединица 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за спровођење 

евакуације болесника и запослених у случајевима масовних несрећа и акцидентних 

ситуација.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ И ЦИЉ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су све организационе јединице у ИОРС.  

Циљ процедуре је скратити време реаговања и правилно организовати евакуацију у случају 

пожара и осталих акцидентних  ситуација. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену процедуре одговорни су сви запослени. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У случају настанка пожара, земљотреса или других масовних несрећа и акцидентних 

ситуација у ИОРС, неопходно је придржавати се следећег: 

1. Када пожар, земљотрес или друга акцидентна ситуација настане и када се процени да 

је то неопходно, приступа се организованој евакуацији свих лица (болесника, 

запослених и посетилаца).  

2. Евакуација се изводи организовано, под руководством руководилаца организационих 

јединица, који врше обавештавање и усмеравање радника и спречавање настанка 

панике. 
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3. Руководилац организационе јединице или његов заменик, одмах наређује да се 

престане са давањем  услуга.  

4. Запослени  престају са радом, отварају излазе и одржавају ред у току изласка особа. 

5. Наређење за евакуацију по правилу издаје командир ватрогасне јединице 

 

5.1.1. Организација евакуације болесника и радника 

Када запослени  добију наређење да се евакуишу - напусте просторије, у обавези су да:  

1. Одмах прекину рад, искључе уређаје и затворе прозоре 

2. Визуелно прегледају просторију и своје радно место, узму личне ствари и угасе 

светло и вентилацију (ако су укључени); 

3. Изађу из просторије, затворе врата и убрзаним кораком одређеним правцима и кроз 

излаз напусте зграду, без галаме и панике. 

4. Извршавају сва наређења непосредног руководиоца и командира ватрогасне 

јединице.  

5. Главни инжењер заштите на раду (лице задужено за заштиту од пожара), прати 

спровођење евакуације и сарађује са непосредним руководиоцима организационих 

јединица у току евакуације.  

6. Проверава стање на зборним местима и интервенише, по потреби, ради остваривања 

успешности евакуације.  

7. У одсуству главног инжењера заштите на раду, ове задатке обавља ватрогасац.  

У организованој евакуацији учествују запослени  са посебним одговорностима 

овлашћењима и имају следећа задужења: 

У радно време преподневне смене 

Главни инжењер заштите на раду – Лице задужено за заштиту од пожара: 

 По добијању обавештења о насталој акцидентној ситуацији, одлази на лице места. 

Портири: 

 Поступају по налогу ватрогасне службе која је већ стигла на лице места и дежурног 

ватрогасца, како морају спроводити евакуацију, зависно од посебних услова који 

евентуално могу настати. 

Дежурни ватрогасац: 

 Извршава наређења добијена од командира интервенције ВЈ и о томе редовно 

обавештава Шефа службе. 
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Одговорни  радник Службе за техничке и друге сличне послове:  

 Искључује напајање електричном енергијом објекта ИОРС 

 Искључује напајање електричном енергијом лифтова и проверава рад 

акумулаторског напајања истих 

 Проверава да ли су спратни разводни ормари медицинских гасова затворени 

 

Помоћник директора за здравствену делатност: 

 Преноси главној сестри-техничару ИОРС добијено наређење за спровођење и 

организовање  евакуације објекта; 

 Сарађује са главном сестром-техничарем ИОРС, одговорним радником Службе за 

техничке и друге сличне послове, дежурним ватрогасцем и осталим руководиоцима 

организационих јединица ИОРС код спровођења евакуације. 

 

Главна сестра- техничар  ИОРС: 

 Врши надзор у спровођењу евакуације, помаже и сарађује са спратним и одељенским 

главним медицинским сестрама 

 Врши проверу стања на спратовима и у собама по изведеној евакуацији 

 Извештава помоћника директора за здравствену делатност о току извођења 

евакуације и у току рада користи распоред попуне болесничких соба 

 Просторије напуштају последњи, после извршеног прегледа стања просторија после 

евакуације. 

Одељенске медицинске сестре: 

 Обавештавају болеснике о насталим опасностима и потреби напуштања објекта, 

односно евакуације 

 Усмеравају болеснике на правце евакуације 

 Старијим лицима и особама из категорија које то захтевају, помажу у току   

евакуације или им одређују пратиоца 

 Спречавају настанак панике и стварање нереда 

 Врше проверу да ли су сва лица напустила болесничке собе и проверу стања у 

собама, па се и саме евакуишу истим правцима 

 Извештавају главну сестру-техничара ИОРС или руководиоца, односно 

одговорног радника Службе за техничке и друге сличне послове или дежурног 

ватрогасца о току и изведеној евакуацији. 
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Изван радног времена (послеподне и ноћу) 

 Дежурни радници Службе за техничке и друге сличне послове по добијању 

обавештења о насталом пожару, одмах задужују лице које ће обавестити и позвати 

главног референта заштите на раду (лице задужено за заштиту од пожара), а сам 

обавештава дежурног ватрогасца 

 Одржавају ред у току спровођења евакуације и усмеравају лица према зборним  

местима 

 Забрањују прилаз месту пожара, лицима која не учествују у гашењу и спасавању - 

дежурни радник службе заштите од пожара – дежурни ватрогасац  

 Издају наређење и упутства за спровођење евакуације, уколико процене да је 

неопходна;  

 Телефоном обавештавају главне медицинске сестре 

Клиника/Служби/Одељења/Одсека да започну буђење  болесника;  

 Извршавају добијена наређења од стране командира интервенције ПВЈ; 

 Проверава или задужује лице за проверу стања противпожарних врата.   

Главни референт заштите на раду (Лице задужено за заштиту од пожара): 

 Одмах по пријему позива одлази у објекат ИОРС 

 По доласку у објекат укључује се у складу са својим дужностима у организацију 

напуштања објекта који је захваћен акцидентном ситуацијом 

Дежурни радник Службе за техничке и друге сличне послове: 

 Искључује напајање електричном енергијом објекта ИОРС 

 Искључује напајање електричном енергијом лифтова и проверава рад акумулаторског 

напајања истих; 

 Проверава да ли су спратни разводни ормари медицинских гасова затворени; 

Дежурни лекари организационих јединица: 

 Преносе сервисној сестри добијено наређење за спровођење организоване евакуације 

објекта 

 Сарађује са сервисном сестром, дежурним радником Службе за техничке и друге 

сличне послове и ватрогасцем код спроводења евакуације. 

Сервисна сестра: 

 Преноси наређење одељенским медицинским сестрама да започну буђење болесника 

 Врши надзор у спровођењу евакуације, помаже и сарађује са одељенским 

медицинским сестрама 
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 Врши проверу стања на спратовима и у собама по изведеној евакуацији 

 Извештава лице које је издало наредбу, о току и после изведене евакуације и у току 

рада користи распоред попуне болесничких соба 

 Просторије напушта последња, после извршеног прегледа стања просторија после 

евакуације.   

Одељенске медицинске сестре:  

 Врше буђење и обавештавање болесника о насталим опасностима и потреби 

напуштања објекта, односно евакуације 

 Усмеравају болеснике на правце евакуације 

 Старијим лицима и особама из категорија које то захтевају, помаже у току евакуације 

или им одређују пратиоца 

 Спречавају настанак панике и стварање нереда 

 Врше проверу да ли су сва лица напустила болесничке собе и проверавају стање у 

собама, па се и саме евакуишу истим правцима 

 Извештавају сервисну сестру, односно дежурног радника Службе за техничке и 

друге сличне послове или ватрогасца о току и изведеној евакуацији. 

По изласку из објекта, евакуисана лица се окупљају на одређена зборна места  и чекају даље 

информације од стране главног референта заштите на раду (лица задуженог за заштиту од 

пожара) или у његовом одсуству, одговорног радника Службе за техничке и друге сличне 

послове или ватрогасца. 

 

ЗА СВА ОДЕЉЕЊА ПОСТОЈИ ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СМЕРА КРЕТАЊА 

ПРИЛИКОМ ЕВАКУАЦИЈЕ! 

 Прати шему евакуације која се налази постављена на ходницима објекта. 

 

6. ДОКУМЕНТA 

 План заштите од пожара 

 Правила заштите од пожара 

 Процедура поступања у случају масовних несрећа и елементарних непогода. 

 


