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Последњих година активности Сектора за ванредне ситуације усмерене су ка 

институционалном јачању капацитета Сектора и јачању позиција Сектора на националном 

и међународном нивоу. Дана 29. децембра 2009. године, Народна Скупштина Републике 

Србије усвојила је Закон о ванредним ситуацијама као и велики број подзаконских аката. У 

складу са овим законом, Сектор координира активности свих државних институција које се 

баве ванредним ситуацијама.                                                                         

Дом здравља Панчево, одређен као субјект од значаја за заштиту и спасавање за град 

Панчево, средином године започиње процес израде Плана заштите и спасавања.   

 

Први део израде Плана подразумевао је израду Процене ризика од катастрофа, за коју смо 

добили решење о сагаласности МУП-РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 

ванредне ситуације у Панчеву број 01-3094/22 дана 24.08.2022. године. 

 

Именовани су повереници и заменици повереника цивилне заштите у Дому здравља 

Панчево и формирани тимови, и то:  

 

- Кризни тим за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним 

ситуацијама у ДЗ Панчево, 

- Тим за деловање у ванредној ситуацији и курира ДЗ Панчева. 

 

По добијању сагласности на Процену ризика од катастрофа решењем Министарства 

унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације – Оделења за ванредне ситуације у 

Панчеву, Дом здравља  израдио је План заштите и спасавања у складу са чланом 17. став 

3. и 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ , број: 87/18). План заштите и спасавања добио је решење о сагаласности 

МУП-РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву број 

217-19297/22-1 од 01.12.2022. године. 

 

 

ШТА ЈЕ ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

 

Процена ризика од катастрофа је основни полазни документ за израду Плана 

заштите и спасавања. Проценом се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, 

могући ефекти и последице, врши процена ризика, сагледавање снага, средстава и 

превентивних мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама, заштиту и 

спасавање живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине. За 

евидентирање идентификованих опасности, прелиминарну анализу потенцијалних 

опасности и процену ризика, примењују се одредбе прописане Уредбом о садржају, начину 

израде и обавезама субјекта у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова 

зашите и спасавања („Сл.гласник РС“, бр. 102/2020). 

   

Процена представља полазну основу и осигурава једну од најзначајнијих претпоставки за 

успешно планирање и спровођење мера заштите и спасавања, ублажавања и отклањања 

последица деловања елементарних непогода и других несрећа. Управо од тога у коликој су 
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мери, у процесу израде Процене, обухваћени и сагледани сви значајни статистички подаци 

о људским, материјалним и другим ресурсима којима располаже Дом здравља Панчево, као 

и могуће врсте и степену угрожавања, у истој ће бити могуће предвидети одговарајуће 

потребне и објективно предвидиве мере и поступке, којима ће се на најефикаснији начин, 

првенствено превентивно, моћи супротставити уништавајућим или штетним ефектима 

деловања свих врста угрожавања. 

 

У Процени за Дом здравља Панчево, унети су доступни подаци и анализе које треба да 

осигурају сагледавање:  

 

- У којој мери је Дом здравља Панчево, у могућности да што брже, организованије и 

ефикасније, пређе са рада у нормалним условима, на рад у ванредним ситуацијама 

изазваним елементарним непогодама и другим несрећама.  

- У којој је мери исто у могућности да се сврсисходно, ефикасно и координирано 

ангажује, те у одређеној врсти угрожености, употреби све потенцијале заштите и 

спасавања на подручју Јужнобанатског управног округа, сходно степену опасности 

и угрожености, како би се у што већој мери избегло угрожавање и губитак људских 

живота и материјалних добара. Процена је основни документ на основу кога ће се 

израдити План заштите и спасавања за Дом здравља Панчево. Приликом израде 

Процене узети су у обзир стандарди урбанистичко – планске регулативе, техничко – 

технолошке документације и статистички подаци о свим елементима потребним за 

израду исте.  
 

ШТА ЈЕ ТО ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Планом заштите и спасавања планирају се мере и активности за спречавање и умањење 

последица катастрофа, снаге и средства субјеката система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и 

деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и 

културних добара и обезбеђења основних услова за живот. 

 

План заштите и спасавања обавезно садржи следеће целине: 

 

•  Рано упозоравање и приправност (спремност), 

•  Мобилизација и активирање, 

•  Заштита и спасавање по врстама опасности, 

•  Мере цивилне заштите, 

•  Употреба снага и субјеката заштите и спасавања.  

 

План заштите и спасавања израђује се на основу процене ризика и усваја најкасније 90 дана 

након усвајања процене ризика, а редовно се усклађује са изменама процене ризика. 

 

План заштите и спасавања се периодично ажурира у складу са потребама и новим 

околностима, у целини се поново израђује и доноси сваке треће године, а уколико су се 

околности у значајној мери промениле и раније у складу са проценом ризика од катастрофа. 
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План заштите и спасавања су дужни да израде и донесу сви субјекти који имају обавезу 

израде процене ризика од катастрофа. 

 

План заштите и спасавања израђује лице правно лице које има овлашћење за израду Плана. 

Носиоци израде плана формирају стручни тим за израду плана, који се састоји од 

компетентних стручњака по врсти делатности. 

 

План заштите и спасавања за Дом здравља Панчево израдило је правно лице,  „ПИН 

БЕЗБЕДНОСТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Зрењанина. 

 


