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Методологија за израду плана заштите и спасавања од несрећа и катастрофа и
процјене ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовних установа у босни и Херцеговини

1.
УВОД
Имајући у виду глобалну иницијативу за безбједне школе (енгл. Worldwide Initiative for Safe Schools
- WISS) која је намијењена државном нивоу за унапређење безбједних школа, организација Save the
Children се, на основу позитивних искустава у спровођењу пројеката у школама у Босни и Херцеговини
и указане потребе, опредијелила да сачини и публикује документ “Методологија за израду плана
заштите и спасавања од несрећа и катастрофа и процјене ризика, рањивости и капацитета васпитнообразовних установа - Свеобухватно планирање приправности”. Методологија је у потпуности
усаглашена оквиром UNISDR WISS иницијативе која дефинише безбједне васпитно-образовне установе
комбинујући сљедеће елементе:
• безбједни објекти/зграде за учење (инфраструктура отпорна на несреће),
• управљање несрећама у васпитно-образовној установи, и
• образовање о смањењу ризика од катастрофа и отпорности.
Методологија, односно садржај и начин израде Плана заштите и спасавања, чији саставни дио чини
процјена ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовне установе, произилази из прописа
донесних у Босни и Херцеговини на државном и ентитетском нивоу, а на основу којих се израђују
планови заштите и спасавања:
• Методологија за израду Плана заштите и спасавања од природних или других несрећа институција
и органа Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр.74/12);
• Уредба о садржају и начину израде плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/13); и
• Уредба о садржају и начину израде плана заштите и спасавања од природних и других несрећа
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 8/11).
Предметна Методологија је измијењена утолико да обезбиједи хармонизовану примјену у цијелој Босни
и Херцеговини и додатно прилагођена контексту васпитно-образовних установа, уз консултовање
актуелних међународних докумената релевантних за планирање и процјену ризика, укључујући
планирање континуираног извођења наставе и интеграцију смањења ризика од катастрофа у наставне
садржаје васпитно-образовне установе. Процјена ризика, рањивости и капацитета је увршћена као
саставни дио Плана заштите и спасавања, ради лакше примјене и планирања превентивних мјера.
Прва два горе наведена прописа заснована су на концепту свеобухватног планирања који је у Босни
и Херцеговини преузет кроз процес интензивне сарадње са Агенцијом за управљање ванредним
ситуацијама Краљевине Данске (енгл. Danish Emergency Management Agency - DEMA). Концепт
свеобухватног планирања је задржан и у овој Методологији, те допуњен Додатакима којима се План
заштите и спасавања додатно разрађује и допуњава у циљу поједностављења његове израде и примјене,
као и прилагођавања истог потребама и контексту сектора образовања.
Намјера Методологије је да: а) мотивише и усмјерава васпитно-образовне установе у изградњи
система за разумијевање ризика што је темељ за управљање ризицима; б) охрабри управе васпитнообразовних установа у Босни и Херцеговини за холистички приступ у димензионирању ризика од
несрећа (опасности, изложеност, рањивост, капацитети); ц) да надлежним министарствима образовања
и управама васпитно-образовних установа понуди практична упутства и усмјерења за смањење ризика
од несрећа и катастрофа.
С обзиром да је циљ Методологије да буде практичан алат за израду Плана заштите и спасавања,
она претаче прописе, дакле ријечи, у конкретне поступке - дјела изградње отпорности васпитнообразовних установа у Босни и Херцеговини нудећи алате за остварење резултата и потребних
промјена.
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Методологија за израду плана заштите и спасавања од несрећа и катастрофа и
процјене ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовних установа у босни и Херцеговини

1.1.

КОРИСНИЦИ МЕТОДОЛОГИЈЕ И
ФОРМИРАЊЕ ОДБОРА ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У
НЕСРЕЋАМА И КАТАСТРОФАМА

Корисници Методологије су надлежна министарства образовања, управе васпитно-образовних установа,
одбори за поступање у случају несрећа и катастрофа који се формирају у оквиру васпитно-образовних
установа, надлежни органи управе за цивилну заштиту уз учешће наставника, ученика и дјеце. Управа
васпитно-образовне установе формира одбор тј. тијело за поступање у несрећама и катастрофама
које може носити и други назив (нпр. радна група, јединица, тим и слично). Улога одбора васпитнообразовне установе за поступање у несрећама и катастрофама се огледа у изради, прилагођавању,
имплементацији, комуникацији и ажурирању Плана заштите и спасавања, процјене ризика и његових
саставних дијелова. Одбор се редовно састаје током школске/педагошке године и својим дјеловањем
утиче и, кроз интеграцију смањења ризика од катастрофа и заштите и спасавања у наставу, доприноси
развоју културе бебједности код дјеце, ученика и особља васпитно-образовне установе.
Одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и катастрофама чине директор,
помоћник директора, педагог, наставници, домар, представници вијећа ученика и вијећа родитеља и по
потреби се, а нарочито у поступку израде Плана заштите и спасавања, допуњава другим релевантним
чланова локалне заједнице, уз сталне консултације са општинском службом цивилне заштите, Црвеним
крстом/крижем, ватрогасном јединицом, полицијском управом, домом здравља, центром за социјални
рад и др.

1.2.

ШТА ЈЕ СВЕОБУХВАТНО ПЛАНИРАЊЕ
ПРИПРАВНОСТИ?

Планирање приправности представља планирање везано за несреће и катастрофе на које се не може
одговорити обичним ресурсима и рутинским дјеловањем. За сваку васпитно-образовну установу,
сврху планирања чини јачање њене способности у превенцији несрећа, када год је то могуће, као и
управљање несрећама, кад је то потребно. Другим ријечима, планирањем приправности васпитнообразовне установе теже да постану отпорне (енгл. resilient) на несреће и катастрофе. Планирање се
спроводи у шест области.
Одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и катастрофама је главни носилац
планирања.
Шест области за свеобухватно планирање приправности – кратко објашњење:
1. Основе планирања/процјена ризика – анализа на основу које се спроводи планирање у
осталим областима.
2. Превенција – мјере које могу спријечити несреће или умањити вјероватноћу настанка и
посљедице.
3. Тренинг, обуке, вјежбе – тренинзи и обуке се спроводе за запослене који су укључени
у одговор на несреће и кастастрофе у васпитно-образовној установи. Вјежбе се спроводе у
сарадњи са локалним партнерима.
4. Евалуација – Спроводи се у циљу коришћења поука извучених из несрећа, обука и вјежби.
5. Опоравак – Смањење или ограничавање негативног утицаја несреће или катастрофе на
ученике и особље васпитно-образовне установе.
6. Планови приправности за одговор на несрећу или катастрофу – објашњавају начин
на који особље васпитно-образовне установе треба да одговори на несрећу или катастрофу.
Тежња „свеобухватности“ у приступу планирању приправности васпитно-образовне установе значи
сљедеће:
• васпитно-образовна установа спроводи планирање у свих шест области;
• планске активности прилагођавају се потребама васпитно-образовне установе;
• планирањем треба обухватити све критичне функције које васпитно-образовна установа спроводи
као што су: безбједност и континуитет у извођењу наставе у случају несреће или катастрофе и
интеграција смањења ризика од катастрофа у наставни процес;
• управа васпитно-образовне установе активно је укључена у планирање;
• запослени именовани у одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и
катастрофама активно су укључени у цијели процес планирања;
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• у процес планирања треба укључити локалне партнере са којима сарађују и на које се ослањају у
извођењу наставе и за вријеме несрећа и катастрофа.
Свеобухватно планирање усмјерено је на изградњу капацитета који могу да заштите вриједности за
које се залаже васпитно-образовна установа, попут образовања, очувања живота, материјалних добара
- зграда/објеката, животне средине, угледа итд. и није ограничено само на одређене типове несрећа
или катастрофа. Свеобухватно планирање не спроводи се фазно, тако да једна област слиједи другу,
него су све области међусобно повезане и утичу једна на другу у планирању и правилном спровођењу
активности.

Планови
Приправностиодговора
Основе за
планирање

Опоравак
Васпитнообразовна
установа
Евалуација

Превенција
Тренингобразовање
вјежбе

Слика 1- Приказ свеобухватног планирања у 6 области
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2.

САДРЖАЈ И НАЧИН ИЗРАДЕ
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД НЕСРЕЋА
И КАТАСТРОФА И ПРОЦЈЕНЕ
РИЗИКА, РАЊИВОСТИ И
КАПАЦИТЕТА ВАСПИТНООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
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2.1.

ПОЗИВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПРОПИС,
ДОНОШЕЊЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ
НА СНАГУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

На самом почетку плана заштите и спасавања (у даљем тексту: План), одмах послије насловне
стране, наводи се члан закона или подзаконског акта који садржи информације о правном основу за
израду плана, односно одредби из којих произилази овлашћење за његово доношење. Позивање на
релевантне прописе представља процедурални пут којим план и његови саставни дијелови долазе до
своје извршне снаге.
Након позивања на прописе обавезно се наводи назив тијела, односно одбора васпитно-образовне
установе који доноси план, уз навођење пуног назива плана који укључује назив васпитно-образовне
установе. Испод тога се наводи да се план објављује на огласној плочи и када ступа на снагу (датум),
затим слиједи навођење броја протокола и датум као и простор са именом и презименом за потпис
предсједника одбора васпитно-образовне установе.

2.2.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗМЈЕНА

Да би корисницима плана био омогућен преглед измјена и допуна, сачињава се табела која садржи
редни број, датум уношења измјена и допуна (ажурирања), начињене измјене у дијелу документа наслов, страна и име и презиме особе која је извршила измјену и којим поводом уз навођење да је
табелу потребно ажурирати након значајних измјена у плану.

2.3.

УВОД У ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

У уводу плана истиче се 6 области планирања, као и коме је намијењен, уз навођење назива васпитнообразовне установе и адресе. Такође се наводи да се ради о документу који се усклађује са планом
заштите и спасавања и процјеном ризика општине на чијем се подручју налази васпитно-образовна
установа. Задужује се одбор васпитно-образовне установе да једном годишње а по потреби и чешће,
врши провјеру, ажурирање и одржавање плана уз консултовање планских докумената за подручје
општине/града на којем се васпитно-образовна установа налази.
У циљу обезбјеђења коришћења и промовисања заједничког разумијевања и употребе појмова од
значаја за примјену плана заштите и спасавања и област смањења ризика од катастрофа, наводе се
појединих појмови и њихова значења (појмови и дефиниције наведени су у примјеру Плана заштите
и спасавања који је дат у Додатку I ове Методологије (доступан на званичној интернет страници
организације Save the Children International, Сарајево1), али могу, по потреби, бити замијењени,
измијењени и допуњени). У даљем тексту Методологије дата је структура плана заштите и спасавања са
објашњењем садржаја који служе као водиља у изради плана и могу бити навођени у самом документу.

2.4.

СВРХА ПЛАНА И ЦИЉЕВИ

Сврха плана заштите и спасавања васпитно-образовне установе је да се утврди организација
активирања и дјеловања људства и употребе материјално-техничких средстава, те мјера и поступака за
спровођење заштите и спасавања прије, током и послије несреће или катастрофе, те ојача способност
васпитно-образовне установе у превенцији несрећа, када је то могуће, те адекватно управљање, када
је то потребно. План се односи на цијелу васпитно-образовну установу и пружа оквир за дјеловање у
случају несреће или катастрофе
.

1 Линк: https://nwb.savethechildren.net/bs/resources/smanjenje-rizika-od-karastrofa/t-57
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2.5.

ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА

ЈЕДНОСТАВНОСТ: План мора бити концизан. Улоге и одговорности морају бити јасно наведени.
Поступак у случају несреће или катастрофе који особље мора запамтити и спроводити своди се на
минимум.
ФЛЕКСИБИЛНОСТ: План мора бити флексибилан. Поступци у случају несреће или катастрофе
морају се спроводити и у случају одсуства кључног особља или ако је потребно промијенити руту
евакуације до мјеста окупљања јер је ходник запријечен.
СВЕОБУХВАТНОСТ: Наводе се аранжмани за основе планирања, превенције, обучавања, тренинга
и вјежбе, евалуације, опоравка и Додатаки.
ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА: У плану се описује процес доношења одлука у случају несреће
или катастрофе. Док се несреће могу мијењати, начин доношења одлука треба да остане конзистентан.
КОНСУЛТАЦИЈЕ: План мора бити резултат консултација у оквиру образовне заједнице на
различитим нивоима. Успјешност плана најизраженија је ако су учесници приликом његове израде или
на други начин допринијели његовом лакшем спровођењу.
ПРЕДОСТРОЖНОСТ: У ситуацијама у којима постоје нејасноће или доступне информације
нису потпуне, препоручује се подизање нивоа приправности на виши ниво јер би се ниским нивоом
приправности могао угрозити адекватна реакција. У случају мање пријетње, ниво приправности се може
лако спустити на нижи.
УПОЗНАВАЊЕ: Сви чланови школске заједнице морају да буду упознати са садржајем плана,
обучени и треба редовно да га увјежбавају. Осим образовној заједници, план се доставља и
родитељима, ученицима, тако да и они буду упознати са његовим садржајем.
АЖУРИРАЊЕ: План се мора редовно ажурирати, по могућности једном годишње или чешће
уколико постоји потреба, да би се обезбиједила његова функционалност и актуелност.
КООРДИНАЦИЈА: План заштите и спасавања школе се доставља општинској служби цивилне
заштите, ватрогасцима и другим службама спасавања. Његово спровођење координише се и увезује са
плановима свих релевантних актера на подручју општине.
ДОСЉЕДНОСТ: Планови морају бити у складу са законима у области заштите и спасавања и закона
о основном образовању. Не смију предвиђати мањи степен надзора над ученицима него што је то
законом предвиђено.
ОБИМ ОДГОВОРНОСТИ: Планом се описује обим и ограничења одговорности особља и ученика
васпитно-образовне установе. Школа је дужна да у сваком тренутку обезбиједи безбједност особља и
ученика за вријеме трајања несреће или катастрофе. Од особља и ученика не смије се очекивати да се
доводе у опасност током спровођења плана.
САРАДЊА: План такође треба да садржи дио који се односи на улогу васпитно-образовне установе
у пружању подршке хитним службама у општини (служба цивилне заштите, полиција, ватрогасци, хитна
помоћ, Црвени крст, итд.) које су законом овлашћене да управљају у случају несреће или катастрофе.

2.6.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТА ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

У овом дијелу се описују локација и зграде васпитно-образовне установе: година изградње, број
спратова, облик, димензије, у чијем је власништву, опис и распоред просторија по спратовима и опис
дворишта (да ли се ради о равном или стрмом терену, близина саобраћајнице, стање ограде, близина
привредних субјеката итд.). У опису се наводи од којег је материјала направљена зграда васпитнообразовне установе укључујући кров, у каквом стању је спољашња и унутрашња столарија, колико има
улаза и степеништа (да ли има безбједносно и евакуационо степениште) од којег се материјала састоје
конструкције, које су инсталације спроведене у грађевини (електрична енергија, водовод и канализација,
громобран, телефон, унутрашња и спољашња хидрантска мрежа, гријање, ИТ мрежа, топла вода),
као и стање инсталација и санитирних чворова. Опис локације и објекта су важни за разумијевање
идентификације и анализе ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовне установе.
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2.7.

БРОЈ ОСОБЉА И УЧЕНИКА ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

Важан податак за план, који захтијева редовно ажурирање, јесте број запослених и ученика, укључујући
ученике са тешкоћама у развоју, по разредима васпитно-образовне установе. Наглашава се потреба
адекваног распореда разреда које похађају учесници са тешкоћама у развоју.

2.8.

ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА - ПРОЦЈЕНА РИЗИКА
- РИЗИЦИ КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ
(ЗГРАДУ, ДЈЕЦУ, ОСОБЉЕ)

У првој области свеобухватног планирања приправности, основама планирања, васпитно-образовна
установа тј. одбор треба да размотри сљедеће:
• Које су критичне функције васпитно-образовне установе? Код планирање за случај несреће или
катастрофе, а везано за спровођење критичних функција, најважније би било спровођење наставе
у случају несреће или катастрофе, чиме би се наставио процес интеграције смањења ризика од
катастрофа у наставни процес и пружиле информације ученицима и њиховим породицама о
начину поступања у датој ситуацији.
• Који су ризици релевантни за васпитно-образовну установу?
• Опис сценарија ранијих несрећа и катастрофа - интензитет и посљедице.
• Које су најрањивије тачке васпитно-образовне установе и којим капацитетима располаже с
обзиром на релевантне ризике?
• Идентификација партнерских институција и организација са којима планира превентивне мјере и
мјере одговора и опоравка од несрећа или катастрофа, укључујући и оцјену њихових капацитета.
Процјену ризика спроводи одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и
катастрофама. На слици 2. су истакнути саставни дијелови плана.
Саставни дијелови плана
Идентификација ризика и
рањивости

Процјена утицаја
ризика на подручју
општине на
функционисање
васпитнообразовне установе

Анализа
структуралних
мањкавости
грађевине

Општи план дјеловања

Смањење
негативних
ефеката
ентифицираних
ризика

Анализа
неструктуралних
мањкавости
несрећа које се
могу догодити
у васпитнообразовној
установи

План
евакуације и
спашавања

Поступање
у случају
несрећа и
катастрофа

Слика 2 - Елементи плана заштите и спасавања

Приликом анализе и процјене ризика васпитно-образовне установе, у обзир се узима процјена ризика
од несрећа и катастрофа на подручју општине/града, који могу имати негативан утицај на васпитнообразовну установу (објекат, ученике или особље школе). У обзир треба узети догађаје у протеклих 50
година (земљотрес, поплава, олујни вјетар, шумски пожар, итд.), тј. историјски подаци, али и могућност
наступања ненаданих догађаја узрокованих климатским промјенама који могу проузроковати катастрофу
на подручју општине/града са негативним утицајем на васпитно-образовну установу.
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2.9.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РЕЛЕВАНТНИХ РИЗИКА

У пракси, идентификација релевантних ризика захтијева да одбор васпитно-образовне установе за
поступање у несрећама и катастрофама прикупи информације које показују сљедеће:
• карактер и каузалитет појединачне опасности;
• свеобухватну, тренутну слику опасности по васпитно-образовну установу;
• слику опасности и релевантних ризика за васпитно-образовну установу у блиској или даљој
будућности.
Неке опасности ће се релативно лако идентификовати и пратити јер се често манифестују у облику
несреће, док је у другим случајевима потребна одређена доза маште да се предвиде неочекивани
догађаји или нови аспекти кретања добро познатих опасности. Одбор васпитно-образовне установе
за поступање у несрећама и катастрофама може, путем систематизованих радионица или разговором
са партнерима из локалне заједнице, користећи се инструментима за процјену ризика приложених уз
Методологију, утврдиће приоритетне ризике који су неприхватљиви за васпитно-образовну установу.
Резултат процеса идентификације ризика је „каталог ризика“ (листа ризика који се јављају људским
дјеловањем, али могу имати природни или технолошки узрок). Идентификоване опасности уносе
се у матрицу ризика да би се одредила учесталост и могуће посљедице чиме се одређује ниво и
релевантност одређеног ризика. Матрица ризика дата је у додатку Iа. Релевантни ризици су они који
се налазе у црвеним, нараџастим и жутим пољима. Ризици смјештени у осталим пољима могу се по
потреби разматрати и разрађивати.

2.10.

АНАЛИЗА РИЗИКА, РАЊИВОСТИ И
КАПАЦИТЕТА

Укупна слика ризика и могућих посљедица је веома комплексна за многе васпитно-образовне установе,
нарочито због чињенице да ни практично ни економски није могуће ублажити/спријечити све ризике.
Сврха анализе ризика и рањивости је да се створи преглед могућих посљедица и слабости васпитнообразовних установа, одреде превентивне мјере, мјере одговора и релевантни партнери. На слици 3.
приказане су компоненте процеса процјене ризика. За релевантне ризике чије консеквенце могу имати
фаталне посљедице по васпитно-образовну установу могу да се, по узору на процјену ризика општине/
града, сачине сценарији којима се описују настанак и могуће посљедице, а с обзиром на процијењено
стање објекта и приправности васпитно-образовне установе.

Опасност

Рањивост /
капацитет

Одређивање
географске
локације,
интензитета и
учесталости

Одређује
подложност и
капацитета

Процјена ризика

Анализа ризика

Идентификација фактора ризика

Анализа ризика

Evaluacija rizika

Шта се може
догодити? Шта би
се могло догодити,
гдје и када, и шта
ако се нешто
промијени?

Шта се смије
догодити? Шта се не
смије догодити?Кога
ризик обухвата?
Ко доноси одлуку?

Управљање ризиком

Предвиђање нивоа ризика кроз
матрицу ризика

Шта треба радити?
Шта је могуће
урадити? Шта је
алтернатива?
Ко финансира?

Евалуација ризика
Утврђивање приоритета
прихватљивог ризика, превентивних
мјера и мјера одговора
Слика 3- Приказ компоненти процеса процјене ризика
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Анализа ризика и рањивости разрађује се у табеларном приказу и прилаже као додатак I уз план
заштите и спасавања. Анализа ризика и рањивости може бити одлична основа за предлагање мјера
кроз акциони план спровођења превентивних мјера за смањење утицаја опасности на васпитнообразовну установу. Анализа ризика и рањивости, односно додатак I, обухвата: назив ризика (нпр.
олујни вјетар, земљотрес, неисправне електричне инсталације итд.), посљедице (нпр. пожар, опасни
запаљиви продукти, паника итд.), рањивост (нпр. необученост особља, неизвођење вјежби евакуације,
недовољна опремљеност итд.), превентивне мјере (нпр. промјена столарије, крова, уградња нових
осигурача, ојачање носећих зидова, редовно контролисање инсталација итд.), мјере одговора (нпр.
евакуација, дојава надлежним службама, искључивање из погона уређаја и инсталација, измјештање
документације итд.) и колону у којој се наводе релевантни партнери за реализацију превентивних
мјера и мјера одговора (нпр. надлежно министарство образовања, служба цивилне заштите,
ватрогасна јединица, добровољно ватрогасно друштво, хитна медицинска помоћ - дом здравља,
електродистрибуција, невладине организације итд.).

2.11.

УПРАВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ

Узимајући у обзир да васпитно-образовна установа мора бити у стању да спроведе план и у случају
несреће или катастрофе, управа васпитно-образовне установе је одговорна за несметано спровођење
плана заштите и спасавања и у ту сврху обезбјеђује потребну организацију, опрему, особље, простор,
системе и друга средства. Управа је такође, у складу са идентификованим ризицима, одговорна за
планирање, одржавање и спровођење плана, као и за његову провјеру кроз вјежбе, обуке, несреће и
катастрофе.
Директор васпитно-образовне установе активира план заштите и спасавања и одлучује о покретању
евакуације. У одсуству директора, дежурни наставник преузима одговорност. Директор даје сагласност
за набавку потребних средстава неопходних за адекватан одговор на несрећу или катастрофу и
обезбјеђује подршку надлежног министарства образовања и других партнерских институција и
организација, стара се о континуитету извођења наставе те о интеграцији смањења ризика од
катастрофа и заштите и спасавања у наставне и ваннаставне активности у складу са планом.

2.12.

ПРЕВЕНЦИЈА

Васпитно-образовна установа мора да реализује превентивне инцијативе и интегрише их у своје
планске иницијативе. Циљ је потпуно избјећи несреће - смањити вјероватноћу да се могу десити или смањити посљедице на прихватљив ниво, када се оне могу ријешити редовним оперативним
процедурама, тј. без активирања плана заштите и спасавања. Препоручује се стављање акцента на
сљедећа три питања:
• Које посљедице васпитно-образовна установа настоји да спријечи?
• На који се начин посљедице могу спријечити?
• На који начин превенција може да се интегрише у планске иницијативе васпитно-образовне
установе?
На основу одговора на дата питања, васпитно-образовна установа може одлучити да донесе акциони
план спровођења превентивних мјера за смањење утицаја опасности којим одређује будуће активности
везане за превенцију одабраних ризика. Табеларни приказ акционог плана прилаже се као додатак II..
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2.12.1 Које посљедице васпитно-образовна установа
треба настојати да спријечи?
Превенција претпоставља ажуриран преглед опасности са којима се сусреће васпитно-образовна
установа, као и ризика који су с њима повезани. Идентификација опасности, анализа ризика и
рањивости, као и други облици прикупљања искустава могу помоћи да се добије адекватан преглед.
Одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и катастрофама може да изврши
евалуацију на основу сљедећих питања: I) Који ризик је неприхватљив за васпитно-образовну установу?
Да ли је ниво ризика за дату опасност неприхватљив на основу вјероватноће и могућих посљедица
због којих се опасност може претворити у несрећу?; II) На које од неприхватљивих ризика васпитнообразовна установа може утицати – кроз мјере које смањују вјероватноћу наступања несреће или кроз
мјере које ограничавају могуће посљедице који могу наступити? Превентивне мјере често ће имати
ефекта у смањењу вјероватноће и посљедица.
Приликом избора ризика који су неприхватљиви за институцију, треба се фокусирати на оне који
су релативно ријетки, али имају потенцијално најозбиљније посљедице. У обзир се морају узети и
опасности које се чешће јављају, али само уколико за резултат имају неприхватљиве посљедице у
одређеном временском периоду. Многе васпитно-образовне установе живе са ризицима чији би ниво
могле релативно лако смањити, али их ипак прихватају, јер када се ризици посматрају одвојено, не
схватају се као опасност. Васпитно-образовна установа треба у обзир да узме концепт смањења ризика
од катастрофа какав промовише Оквир за смањење ризика од катастрофа из Сендаија за период 2015–
2030. године, а који је усвојен на Трећој свјетској конференцији УН-а одржаној у Сендаију у Јапану, 18.
марта 2015. године.
На слици 4. приказана је матрица ризика која помаже при одабиру релевантних ризика за васпитнообразовну установу. Циљ превенције и акционог плана (као додатак II) је смањење нивоа ризика
чинећи га прихватљивим за васпитно-образовну установу, у складу са контекстом одређене локалне
заједнице.
Vrlo visoka
vjerovatnoća
(5)

Mraz i niske
temperature

Vjerovatnoća

Visoka
vjerovatnoća
(4)
Prosječna
vjerovatnoća
(3)
Niska
vjerovatnoća
(2)

Kalamitet biljnih
bolesti i štetočina

Olujni vjetar
Hem. i biološko
zag. zraka, vode,
zemljišta i namirnica
b. porijekla

Tuča (grad i led)

Suša
i NUS

Nesreće prilikom
transporta ekspl. i
lako zap. mat.
Rušenje i
prelijevanje vode na
akumulacijama

Potres/zemljotres
Velike nesreće u
dr. i zr. pr. i tr.

Slijeganje tla zbog
eksploatacije ruda

Ekspanzije i ekspl.
opasnih materija

Epidemije i epizotije
Vrlo niska
vjerovatnoća
(1)

Vrlo visok rizik
Visok rizik
Prosječan rizik

Ograničen (1)

Poplave
Veliki požari

Snježni nanosi i
lavine

Osrednji (2)

Ozbiljan (3)

Rudarske nesreće

Jak (4)

Utjecaj/Posljedice

Nizak rizik
Vrlo nizak rizik

Слика 4 - Приказ опасности чија се вјероватноћа и посљедице требају свести на што мањи могући ниво
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2.12.2 На који се начин несреће могу спријечити?
Код разматрања које ће иницијативе бити најефикасније у погледу издвојених опасности и које ће
произвести гарантовани ефекат препознају се двије категорије:
• структурне мјере, и
• неструктурне мјере.

2.12.2.1 СТРУКТУРНЕ МЈЕРЕ
Ова технички оријентисана категорија превенције за циљ да има објекте, системе и опрему васпитнообразовне установе заштити или учини отпорним. Постоји широк спектар мјера. Структурним мјерама
могуће је:
• усмјерити се на превенцију једне конкретне врсте опасности (нпр. детектори дима и
противпожарна врата) или на неколико различитих врста опасности паралелно;
• постићи заштиту од поплава, нпр. путем физичких препрека и слично;
• обезбиједити пожарни и приступни пут ватрогасним и спасилачким службама и др.
Превенција структурним мјерама често се регулише легислативом, упутствима, техничким прописима,
итд., а у неким областима представља предмет сталне контроле (нпр. инспекције, контрола хране, итд.).
У одређеним околностима, васпитно-образовна установа треба да размотри да ли је у њеном интересу
да усвоји строжије мјере него што је предвиђено. У сваком случају, неопходна је блиска сарадња са
партнерским институцијама и организацијама ради обезбјеђивања кохерентног приступа.

2.12.2.2 НЕСТРУКТУРНЕ МЈЕРЕ
Овај тип превенције усмјерен је на изградњу, одржавање или промјену знања и ставова особља
васпитно-образовне установе, ученика, њихових родитеља и старатеља, а тиме и њиховог понашања.
Важна посредна намјера је јачање способности сваке особе да спријечи или адекватно реагује на
нежељене догађаје. То се може постићи кроз обуку, вјежбе особља али и вјежбе поступања и евакуације
ученика и интегрисање смањења ризика од катастрофа и заштите и спасавања у наставне садржаје.
То могу бити и иницијативе за измјенама и допунама релевантних законских или подзаконских аката,
обезбјеђивање финансијских средстава и капацитета, скретање пажње на потребе за обучавањем и
оспособљавањем, различите кампање, едукативни материјали, тематски дани, итд.

2.12.3 На који се начин превенција може интегрисати у
друге области планирања?
Област превенције у свеобухватном планирању мора да се посматра у блиској вези са планирањем
васпитно-образовне установе за оперативни одговор на несреће и катастрофе. Превенција може
драстично умањити трошкове и зависност од капацитета за оперативни одговор. С друге стране,
потреба за капацитетима оперативног одговора на несреће указује на чињеницу да се опасности
никада не могу потпуно избјећи, упркос улагању у превентивне мјере. Стога се рад у области
превенције употпуњава приправношћу васпитно-образовне установе да одговори на несреће. Надаље,
многе иницијативе имају квалитете које су релевантни како за превенцију, тако и за оперативни
одговор, а што указује на непостојање јасне линија разграничења ових двију области планирања
приправности. Генератор се, на примјер, може у исти мах посматрати као превентивна мјера којом се
ограничавају посљедице нестанка електричне енергије, али и као дио опреме који може бити коришћен
у оквиру оперативног одговора на нестанак електричне енергије.
Превенцију је, кад год је то могуће, потребно сагледати кроз стандарде квалитета и трошковне
ефикасности у свим активностима планирања васпитно-образовне установе. Акциони план спровођења
превентивних мјера за смањење утицаја опасности се прилаже уз план заштите и спасавања у виду
додатка II, у ком се ово поглавље додатно разрађује.
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2.13.

ТРЕНИНГ /ОБУКЕ И ВЈЕЖБЕ

Свака васпитно-образовна установа мора да обезбиједи да њени запослени који чине дио капацитета,
односно приправности за несреће и катастрофе, посједују потребне компетенције/способности за
обављање својих задатака. То важи за све запослене, без обзира на њихову функцију.
У циљу развоја и одржавања релевантних способности запослених, управа васпитно-образовне
установе и одбор морају систематично размотрити три питања:
• Какаве способности васпитно-образовна установа мора имати на располагању?
• Ко треба да буде увјежбан/обучен, а ко мора побољшати своје способности?
• На који начин треба да се одвија и одржава побољшање способности?

2.13.1 Које вјештине васпитно-образовна установа
треба да има на располагању?
Васпитно-образовна установа првенствено треба да стекне генерални увид у вјештине које мора
имати на располагању приликом планирања приправности и управљања несрећама и катастрофама.
То укључује разматрања о томе да ли особље које има одређене вјештине мора да буде запослено у
васпитно-образовној установи или може да буде ангажовано из спољашњих извора.
Васпитно-образовна установа на основу тога може да креира програм тренинга, обука и вјежби које
особље мора апсолвирати. Комплетно особље које је укључено у приправност за несреће и катастрофе
треба да располаже солидним знањем о начину поступања у примјени плана заштите и спасавања. У
том погледу, посебан нагласак треба да буде на свијести особља - чланова одбора васпитно-образовне
установе за поступање у несрећама и катастрофама.
Појединцима који су одговорни или су укључени у општу приправност васпитно-образовне установе
могу бити од користи специјалистичке обуке на теме као што су:
•
•
•
•
•
•
•

анализа ризика и рањивости;
превенција;
планирање вјежби;
евалуација оперативног одговора током несрећа и катастрофа и вјежби;
пружање медицинске прве помоћи;
коришћење одређене опреме попут апарата за гашење почетног пожара;
спасавање повријеђених и др.

2.13.2 Које запослене треба тренирати/обучити?
На основу идентификације потреба у погледу компетенција/вјештина, васпитно-образовна установа тј.
одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и катастрофама мора одабрати особље
којем треба да понуди специјализоване тренинге за приправност за несреће и катастрофе. Тренинг
треба да укључује иницијалну обуку нових запослених, као и одржавање и побољшање вјештина стално
запослених. Приликом планирања обука, неопходно је узети у обзир измјене особља, смјене и функције
сарадника, итд.
Без обзира на функцију коју запослени треба да савлада, тренингом би требало, колико је то могуће,
допуњавати његове постојеће способности/компетентности, тако да се расположиво вријеме за
тренинг не користи за обраду тема које су му већ познате.
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2.13.3 На који начин би требало спроводити и
одржавати обуке?
Тренинзи/обуке могу да обухватају широк спектар: од кратких, интерних уводних курсева о
организацији и приправности васпитно-образовне установе за несреће и катастрофе, до дужих, којим
се добија квалификовано образовање. Избор облика тренинга зависи, између осталог, од захтјева
и способности запослених (може бити одређено од неке друге институције или установе у којој је
запослен), амбиција и расположивих финансијских средстава.
Курсеве на тему управљања несрећама и катастрофама често организује јавни сектор, али и
специјализоване приватне компаније или невладине организације.
Теме које се односе на приправност су често обухваћене предметима на универзитетима, факултетима
и другим образовним институцијама. У неким земљама постоје чак и магистарски студији који су
посвећени приправности за несреће и катастрофе. Обука се, осим тога, може одржавати кроз програме
учења на даљину (енгл. distance learning) и учење преко интернета (енгл. е-learning). Васпитно-образовна
установа може побољшати знање својих запослених путем препоручене литературе.
Обучавање запослених такође се спроводи њиховим учешћем на различитим форумима,
конференцијама, семинарима, радионицама, вјежбама итд.
Коначно, велики дио обука треба да се одржава на послу (енгл. learning-by-doing). Задавањем задатака
које запослени треба да рјешавају на иновативне начине, васпитно-образовна установа омогућава
развој нових знања и вјештина. Васпитно-образовна установа може нпр. да повећа број запослених са
потребним способностима везаним за несреће и катастрофе уколико их укључи у ажурирање плана
заштите и спасавања; да у вјежбе укључује запослене са мање искуства; да подстиче блиску сарадњу
нових запослених са искусним старијим колегама и тиме повећа број запослених који би једно друго
могли замијенити у случају неке несреће.

2.13.4 Вјежбе
Васпитно-образовна установа, у циљу што бољег управљања несрећама и катастрофама те испуњавања
прописаних обавеза, треба редовно да спроводи вјежбе. Сврха вјежбе је провјера и развој:
• способности запослених;
• планова и процедура;
• опреме и сарадње са екстерним партнерима.
Најбољи начин за постизање тог циља је провођење интерних вјежби, као и учешће у вјежбама у
којима учествује особље из партнерских институција и организација на општинском/градском нивоу, са
фокусом на сарадњу током несрећа и катастрофа.
Имајући у виду горе наведено, васпитно-образовна установа треба примарно да размотри сљедећа три
питања у планирању вјежби:
• Који су циљеви вјежбе?
• Ко треба да учествује у вјежбама?
• На који начин васпитно-образовна установа треба да спроведе вјежбу?

2.13.5 Који су циљеви вјежби?
Садржај вјежби треба да буде осмишљен у складу са потребама васпитно-образовне установе и у
складу са опасностима са којима се она сусреће. Обично се вјежбе фокусирају на провјеру способности
васпитно-образовне установа да се избори са неком несрећом.
Оно што би васпитно-образовна установа требало да увјежба зависи од њених потреба за
напредовањем и новим знањем у достизању отпорности на несреће и катастрофе. Вјежбама се може
открити шта добро функционише те стога треба да се одржава, а шта не функционише и треба да
се промијени. Вјежбама може да се побољша приправност за несреће тестирањем нових техника,
процедура, итд. у контролисаном окружењу.
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Уколико васпитно-образовна установа увјежбава само функције које већ познаје или добро спроводи, вјежбе
се претварају у представе са ограниченом користи у погледу тренинга или новог знања.
Вјежбе се обично спроводе у контролисаном окружењу, али морају, као што основно правило налаже,
бити што реалистичније. Реалистичност може бити побољшана заснивањем вјежби на несрећама које
су се догодиле у прошлости или на инцидентима за које институција сматра да би могле наступити
у будућности. Надаље, мора да постоји усаглашеност између дјеловања током вјежби и дјеловања у
случају стварних несрећа и катастрофа.

2.13.6 Ко треба да учествује у вјежбама?
У вјежбе бити морају укључени чланови одбора васпитно-образовне установе за поступање у
несрећама и катастрофама који учествују у управљању оперативним одговором током стварних несрећа.
Међутим, група потенцијалних учесника варираће у зависности од садржаја одређене вјежбе и од тога
да ли је у питању само интерна или заједничка вјежба која укључује више институција или организација.
Да би се обезбиједило да одговарајуће особе учествују у одређеној вјежби, потребно је обратити
посебну пажњу на измјену особља до које је дошло након посљедње сличне вјежбе.

2.13.7 На који начин васпитно-образовна установа
треба да изведе вјежбу?
Зависно од циљева, амбиција и расположивих средстава, васпитно-образовна установа може бирати
између различитих облика вјежби. Овдје дијелимо вјежбе на 3 типа: вјежбе процедура, вјежбе
управљања у случају несреће или катастрофе и потпуне вјежбе (енгл. full scale exercises). Треба имати на
уму да се вјежбе могу организовати и другачије, уз праћење ове методологије.
Васпитно-образовна установа може имати користи од израде програма спровођења тренинга, обука и
вјежби (примјер програма даје се у додатку III плана заштите и спасавања), у ком се наводе ресурси
намијењени за сваки од три наведена типа вјежби у периоду од неколико година.

2.13.8 Вјежбе процедура
Сврха ових вјежби јесте да провјере да ли једна или више процедура у приправности васпитнообразовне установе за несреће функционише како је то предвиђено или су потребна побољшања.
Вјежбе процедура се обично изводе без компликованог планирања или великих издатака. У својој
најкраћој форми, имају функцију теста који показује да ли са члановима одбора васпитно-образовне
установе за поступање у несрећама и катастрофама може бити успостављена веза путем телефона или
других средстава везе. У својој проширеној форми, имају функцију теста који треба да покаже да ли се
запослени могу физички појавити на мјесту предвиђеном планом. У том погледу, васпитно-образовна
установа може обезбиједити адекватност процедура, потпуност и ажурираност података, као и
функционалност комуникационе технологије за упозоравање.
Још једна варијанта вјежбе процедура је евакуација, током које васпитно-образовна установа провјерава
да ли ће ученици, особље и гости напустити школску зграду довољно брзо и уредно у случају ватре,
земљотреса или друге озбиљне опасности релевантне за подручје на којем се налази објекат васпитнообразовне установе.

2.13.9 Вјежбе управљања несрећама
Током вјежби управљања несрећама учесници провјеравају своју задату улогу током несреће, у оквиру
свог радног мјеста. Учесници обично не знају унапријед у којем обиму треба да учествују у вјежби, а
уједно морају да обављају своје свакодневне обавезе и послове. Вјежбе управљања несрећама стога могу
тестирати практичне аспекте управљања у несрећама, иако се одлуке доносе само на папиру, односно
- ништа се не дешава на терену. Још једна значајна предност је то што учесници боље упознају људе
у самој васпитно-образовној установи са којима морају сарађивати током стварне несреће. Вјежбе
управљања несрећама захтијевају обимно планирање, укључујући, између осталог и процедуре вјежбе,
сценарио вјежбе, одбор васпитно-образовне установе за поступање у несрећама и катастрофама и по
један тим евалуатора и посматрача. Ове вјежбе могу да варирају у својој величини.
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2.13.10 Потпуне вјежбе (енгл. full scale exercises)
Ове вјежбе су усмјерене према оперативном нивоу и обично укључују активности одговора на несреће
на локацијама на којима се врши симулација (нпр. гашење пожара, отклањање препрека, евакуација
повријеђених ученика и запослених, итд.). Потпуне вјежбе су примарно релевантне за сарадњу са
институцијама и организацијама које спроводе оперативне задатке током стварних несрећа.
Потпуна вјежба садржи све елементе који су релевантни у контексту оперативног одговора на несрећу,
укључујући узбуњивање (алармирање), ангажовање особља/спасилаца и опреме; координисање
активности неколико различитих институција/организација током фазе одговора. Потпуне вјежбе стога
пружају најинтензивнији тренинг и провјеру особља. Међутим, ово је истовремено и тип вјежбе који
захтијева много ресурса (финансијских, логистичких и потреба у људству, укључујући и статисте који
играју повријеђене на локацијама на којима се врши симулација), као и обимно планирање.

2.14.

ЕВАЛУАЦИЈА

Васпитно-образовна установа треба увијек да процијени своје дјеловање – управљање несрећама и
оперативни одговор на несреће те свој учинак након свих вјежби – интерних, али и након учешћа у
заједничким вјежбама које организују други. Сврха евалуације је да истовремено открије елементе који
су добро функционисали током несреће или вјежбе те треба да буду одржавани, али и елементе који
нису функционисали и треба да буду промијењени или побољшани у наредном извођењу.
Три су питања на која институција/организација треба да се фокусира у вези са евалуацијом:
• Шта васпитно-образовна установа жели да постигне евалуацијом?
• На који начин могу да се иницирају и врше евалуације?
• На који се начин кроз евалуације може стећи знање?

2.14.1 Шта васпитно-образовна установа жели да
постигне евалуацијом?
Евалуација дјеловања током несрећа и вјежби може да пружи корисне инпуте за друге области
свеобухватног планирања базиране на искуству. Евалуацијом, васпитно-образовна установа може да
трага за одговорима на питања попут:
• Да ли су превентивне мјере биле покренуте или постоји боља алтеренатива?
• Да ли су запослени заиста стекли потребне способности кроз тренинг, вјежбе и праксу?
• Да ли су плану заштите и спасавања и пратећим додацима потребне измјене?
• Да је опрема функционисала како је то било предвиђено?
Када нека васпитно-образовна установа врши евалуацију, фокус треба бити на „учењу“ прије него на
„описивању“. Квалитетни документи који се користе у евалуацији дају одговор на питања: ко је шта
урадио, када, како и са каквим учинком?. Међутим, овај опис се пружа како би се идентификовале
потребне тачке учења, а не само ради давања одговора.
Евалуација приправности за несреће је систематско испитивање дјеловања током неке несреће или вјежбе са тачно
формулисаном сврхом, циљаним прикупљањем података, фокусираној анализи, и независна процјена дјеловања у складу
са одређеним критеријумима, који се унапријед утврђују. Кратки писани извјештај и усмено информисање током којег
учесници разговарају о својим искуствима могу бити дио евалуације, али сами по себи не представљају евалуацију.

У циљу процјене конкретног потенцијала за побољшање, евалуације морају да идентификују рањиве
тачке у приправности васпитно-образовне установе за несреће. На примјер, уколико се током вјежбе
покажу значајна одступања од поступака предвиђених у Плану заштите и спасавања или уколико је
неко направио озбиљну грешку у одговору на стварну несрећу. Другим ријечима, васпитно-образовна
установа мора настојати да призна своје слабости како би приправност за несреће могла бити
побољшана и ојачана.
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2.14.2 На који начин могу да се иницирају и врше
евалуације?
Евалуација отпочиње истовремено са несрећом или вјежбом, а завршава непосредно након ње. Разлог
томе јесте што је квалитет евалуације већи када су искуства учесника свјежа и чињеница је да они који
доносе одлуке неће прихватити закључке и препоруке уколико прође много времена након несреће
или вјежбе.
Како би се смањило вријеме реакције, васпитно-образовна установа може имати користи од припреме
општег концепта евалуације са смјерницама којим се описује начин предузимања и спровођења
евалуације (Примјери образаца за евалуацију вјежби и обука који се могу по потреби прилагођавати
циљевима који се желе постићи вјежбом или обуком, наводе се у додацима IVа и IVб плана заштите
и спасавања). Аспекти које васпитно-образовна установа треба да узме у обзир у току израде општег
концепта евалуације укључује:
• Ко треба да изврши евалуацију? Евалуацију могу обављати особе које обављају одређене задатке
током несреће. Постоје и препоруке да евалуацију обаве сарадници који нису били директно
укључени у активности припремања вјежбе или обуке (да би се избјегло пристрасност). На крају,
у неким случајевима би било корисно користити спољне партнере (тиме се гарантује формална
независност, оптимизација ресурса или, када је потребно, знање одређеног стручњака).
• Критеријум евалуације. Процјена одрживости, ефикасности, итд. могу се повезати са многим
аспектима дјеловања током несреће или вјежбе.
• Процес евалуације. Сваки вид евалуације мора да буде усклађен са несрећом или вјежбом која је
предмет евалуације. Различитим елементима процеса се може приступати на различите начине.

2.14.3 Како се кроз евалуацију може стећи знање?
Као засебна област свеобухватног планирања приправности, евалуација не представља само почетак
једног новог пројекта, него подстиче особље васпитно-образовне установе да се присјети како да
користи знање стечено у ранијим евалуацијама. Када се врши нова евалуација, између осталог се
препоручује прегледање ранијих извјештаја о евалуацији, у циљу систематизације искустава, закључака
и препорука у погледу дјеловања током несреће и у вјежбама. Васпитно-образовна установа ће често
извући вриједне поуке читањем извјештаја и докумената других, било домаћих или међународних,
субјеката.

2.15.

ОПОРАВАК - ПЛАНИРАЊЕ ОПОРАВКА
ПРИЈЕ НЕСРЕЋЕ ИЛИ КАТАСТРОФЕ

Планирање опоравка прије несреће или катастрофе се састоји од низа одлука и активности које треба
предузети прије или послије несреће или катастрофе да би се:
• идентификовали и успоставили заједнички циљеви и стратегије опоравка - како би се усмјерило
доношење одлука, треба обезбиједити да активности помоћи и опоравка буду у складу са
дугорочним развојним циљевима и повећавају отпорност на будуће несреће;
• развили и имали на располагању капацитети за планирање, покретање и управљање – ефикасан,
прилагодљив и координисан опоравак, усмјерен према циљевима опоравка.
У оперативном смислу, планирање опоравка прије несреће се састоји од три главне компоненте:
1. Развијање циљева и адекватног приступа односно плана за опоравак послије несреће или
катастрофе - одређивање резервне локације и објекта за извођење наставе, континуитет извођења
наставе итд.;
2. Креирање организационе структуре која одређује улоге и одговорности након несреће или
катастрофе;
3. Планирање и имплементација активности прије несреће или катастрофе убрзава планирање и
имплементацију послије несреће или катастрофе.
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Планирање прије, не замјењује планирање послије несреће или катастрофе. Оно служи за усмјеравање
и уношење поука извучених из ранијих несрећа у планирање за будуће несреће или катастрофе.
Информације из прве руке показују стање након неке несреће у којем особе задужене за управљање
несрећом или катастрофом морају прикупљати критичне информације, доносити тешке одлуке које
имају комплексне реперкусије, доносити и примјењивати дугорочне планове за опоравак. Да би се
омогућио ефикасан, одржив опоравак доносиоци одлука и планери морају:
• радити на подизању свијести и изградњи консензуса о циљевима опоравка, као што је повећање
отпорности на несреће;
• развијати нове стратегије, структуре координације, регулаторне оквире и алате за процјену
потреба, мобилизацију ресурса, обезбјеђење одговорности, и координацију широког круга актера
за опоравак;
• организовати одговарајуће обуке и
• вршити мониторинг утицаја који настају и који могу проузроковати нове препреке за опоравак.
Планирање опоравка прије несрећа је једно од најефикаснијих средстава која се односе на изазове
планирања и примјене успјешног опоравка од несрећа и катастрофа. Планирање опоравка, прије
него што несрећа или катастрофа наступи, омогућава да се изгради консензус о циљевима опоравка
и стратегијама, прикупе критичне информације, дефинишу улоге и одговорности и развију потребни
капацитети за имплементацију како би се могло ефикасно управљати операцијама опоравка. То, у другу
руку, доприноси иницијативама опоравка на сљедећи начин:

2.15.1 Убрзава опоравак
Када одговарајуће структуре опоравка постоје и добро су схваћене прије несреће или катастрофе,
онда би требало да, након несреће, планери, доносиоци одлука и оперативци модификују општи план
за опоравак избјегавајући израду новог. То омогућава да укључени иницирају ангажовање снага за
опоравак брже и ефикасније.

2.15.2 Смањује ризик од будућих несрећа
Општа прихваћеност смањења ризика од катастрофа и планирање опоравка обично су на врхунцу
након несреће или катастрофе. То ствара опортуни простор у који се могу интегрисати мјере
ублажавања и опоравка и активности за дугорочни опоравак. Међутим, тај простор остаје отворен
само кратко вријеме. Уколико се прије саме несреће употријебе концепт и мјере планирања опоравка,
васпитно-образовне установе ће бити боље припремљене за коришћење опортуног простора у циљу
побољшања своје отпорности на будуће несреће.

2.15.3 Oмогућава опоравак у складу са потребама
Један од најчешћих примјера ирелевантног поступања власти при опоравку је неукључивање погођених
васпитно-образовних установа у планирање и имплементацију иницијатива опоравка. Оправдавајући
своје дјеловање хитношћу, они који управљају активностима опоравка не консултују погођено особље
васпитно-образовних установа, тако да, умјесто стварних потреба, расположива помоћ усмјерава
процесе утврђивања приоритета. Планирање прије несреће омогућава локалној заједници да дефинише
своје приоритете и стратегије прије несреће, што омогућава њихово учешће и након што се догоди
нека несрећа или катастрофа.

2.15.4 Смањење трошкова опоравка
Проактиван приступ опоравку у којем се очекиване потребе и услуге заједно анализирају и
идентификују прије несреће, знатно ограничавају трошкове ирелевантних пројеката који се спроводе
након несреће. Надаље, предвиђањем потешкоћа и изазова прије несреће смањују се трошкови
покретања активности опоравка.
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2.15.5 На којем нивоу се спроводи планирање прије
несреће?
Планирање прије несреће је најкорисније када се спроводи на више нивоа. То омогућава ефикаснији
одговор на несреће које се дешавају са различитим утицајем и омогућава јединствен приступ када
је неопходна сарадња више нивоа власти. Планирање на локалном нивоу помаже кантоналном и
ентитетском нивоу да усмјере локалне потребе, приоритете и дугорочно планирање које покреће
процесе опоравка, када је потребна помоћ са државног нивоа или међународна помоћ. Планирање на
ентитетском нивоу помаже када су локални капацитети преоптерећени. Помоћ може бити пружена у
виду грантова, обезбјеђења земљишта или изградње инфраструктуре. Када је ентитетски ниво исцрпио
капацитете, државни ниво пружа подршку. Државно планирање прије несреће или катастрофе помаже
ентитетима, кантонима и општинама. Добро осмишљен план за опоравак, у комбинацији са ефикасном
координационом структуром и јасним разумијевањем постојећих капацитета и недостатака може
усмјерити помоћ која се тражи од спољашњих партнера који омогућавају међународну помоћ, као и да
се она користи ефикасно и у складу са плановима.

2.15.6 Како се врши планирање прије несреће?
Планирање прије несреће се разликује од већине других планских процеса, јер је базирано на
сценаријима несрећа, а не на тренутном стању. Претпостављањем потенцијалних опасности и
идентификацијом рањивости у основама планирања, може се створити слика о условима који ће
наступити и циљевима, стратегијама и активностима које треба да буду предузете. На примјер,
један дио Босне и Херцеговине се налази у активној сеизмичкој зони. Са аспекта науке и на основу
историјских података, може се процијенити вјероватноћа будућих земљотреса. Постојећи планови
којима се планира опоравак били би ревидирани тако да опоравак може почети у кратком року након
фазе одговора и не би се морало планирати након земљотреса што би одуговлачило процес. Јасна
организациона структура и расподјела улога и одговорности институцијама и васпитно-образовним
установама омогућили би брзо дјеловање.

2.15.7 Континуитет наставка образовања током и након
несреће или катастрофе
Несреће и катастрофе попут поплава, земљотреса, клизишта и других имају озбиљне посљедице на
локалне заједнице и друштво, а посебно погађају дјецу и омладину. Поштовање права на образовање
је нарочито угрожено у таквим временима. Образовање није само основно људско право, него и алат
за опоравак. Искуства на глобалном нивоу показала су да континуитет образовања не само да помаже у
опоравку школства, него помаже цијелој локалној заједници да се боље и брже опорави.
Корист континуитета извођења наставе током несреће или катастрофе је вишеструка. Током несрећа,
особље васпитно-образовних установа брине о дјеци чиме се спречава њихова злоупотреба и
злостављање. Успостављањем дневне рутине, континуитет образовања помаже да се поврати осјећај
свакодневнице а васпитно-образовне установе постају простор за терапију онима који су оштећени
несрећом или катастрофом. Родитељи добијају простор да организују своје животе и наставак
породичног живота. UNICEF, који брине о квалитету стандарда дјеце и омладине, сматра образовање
интегралним дијелом одговора на несрећу или катастрофу и једнако важним као што су то храна, вода,
смјештај, хигијена и здравствена заштита.
Ефикасно дугорочно планирање може обезбиједити да погођене васпитно-образовне установе
развију отпорност и буду адекватно опремљене, а особље обучено да се носи са несрећама и
катастрофама. Континуитет наставка образовања током и послије несреће или катастрофе карактеришу:
1) обезбјеђење што ранијег повратка великог броја дјеце у токове образовања током или након
несреће или катастрофе; 2) брзо достављање едукативних материјала у циљу наставка образовања; 3)
успостављање привремене инфраструктуре за учење у комбинацији са брзом поправком школских
објеката; 4) интензивно залагање, комуникација и покретање друштвених напора усмјерених
према владама, заједници, донаторима и партнерским (владиним и невладиним) организацијама.
Наставак образовања подразумијева да се дјеци и наставном особљу на располагање ставе адекватна
психосоцијална помоћ и здравствене услуге.
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План заштите и спасавања у овом поглављу описује на који начин васпитно-образовна установа настоји
да обезбиједи континуитет образовања, при чему се узима у обзир сљедеће.
• у сарадњи са надлежним министарствима образовања и локалним партнерима се одређују
резервне локације и објекти у којима је могуће континуирано извођење наставе, а с обзиром на
исказане ризике одређеног подручја. Грађевине/објекти треба да имају све потребно што дјеци
и омладини пружа осјећај сигурности и нормалног живота (образовање, могућности рекреације,
заштита, психосоцијална подршка, брига, санитарни чворови, сигурне руте доласка и , итд).
• мобилизација локалне заједнице и локалних ресурса на чијем се подручју налази васпитнообразовна установа у правцу опоравка постојећих објеката оштећених током несреће или
катастрофе на начин да се омогућен наставак образовања.
• да би се смањило вријеме реакције, васпитно-образовној установи може користити благовремена
припрема акционог плана за набавку материјала неопходних за одржавање континуитета
образовања. То могу бити сетови направљени за извођење наставе који омогућавају млађој дјеци
да се играју, забаве и размишљају као што су: слагалице и игре, књиге, бојице, сапуни и посуде са
водом за учење о важности хигијене. Сваки од сетова садржи упутства за правилно коришћење
у одређеној ситуацији. То могу бити сетови за рекреативну терапију који садрже реквизите за
тимске спортове (лопте за различите игре, прслуке у боји за разликовање тимова, пиштаљку и
таблу за приказивање резултата). То могу бити и комплети који садрже материјале за наставнике
за извођење наставе у првих неколико дана током или након несреће као што су: оловке, гумице,
шиљала, маказе, књиге те зависно од узраста, карте, дрвени сат и коцке, постери, табла и креде.
Предност посједовања оваквог комплета је у томе што ће наставно особље лакше успоставити
образовну динамику на мјестима на којима је могуће окупити већи број дјеце.
• обезбјеђивање довољног броја наставника током или након несреће или катастрофе. Наставници
могу обучити појединце из локалне заједнице да изводе наставу уколико постоји мањак наставног
кадра у односу на број дјеце.
• благовремено достављање материјала на мјеста извођења наставе.

2.16.

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ И
НЕСРЕЋЕ ПО АНАЛИЗИРАНИМ РИЗИЦИМА

2.16.1 Начин откривања опасности, дојава и
узбуњивање
Откривање и дојаву пожара и поремећаја на објектима, опреми и инсталацијама, који би могли изазвати
опасност по живот и здравље особа и имовину, врше сви запослени и ученици. Дојаву обављају лично
или телефоном и то: дежурном запосленом - дежурном наставнику - директору. Они даље процјењују
ситуацију и предузимају потребне мјере (дојаву, узбуњивање, евакуацију, позивање спољашњих актера и
сл.).
Исти поступак спроводи се и у случају појаве опасности од било које несреће.
Начин обавјештавања:
• усмено;
• телефоном;
• мобилним телефоном.
Дојаву о несрећи треба обавити на сљедеће бројеве телефона:
• канцеларија секретара, тел:
• канцеларија директора, тел:
• мобилни телефон
За дојаву о пожару у згради васпитно-образовне установе користе се системи за рано откривање
пожара који детектују дим и топлоту. Информације се даље просљеђују до противпожарне централе
која провјерава вјеродостојност сигнала на основу којег се активира аларм. Аларм се може огласити
помоћу сирене или путем телефонске централе према ватрогасној јединици. Васпитно-образовне
установе треба да настоје да инсталирају овакве системе како би обезбиједили адекватну дојаву о
пожару или другој несрећи и ван радног времена, током ноћи тј. када нико не борави у објекту.
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2.16.2 Начин оглашавања узбуне
1. За узбуну на локацији у случају несреће користи се школско звоно или други вид узбуњивања
као што је мобилна сирена или разглас, водећи рачуна да звук узбуне допире до свих
просторија васпитно-образовне установе. За случај узбуне морају се хитно одредити особе које
ће обићи све просторије у објекту и системом мобилне везе обавити узбуњивање.
2. Наредбу за узбуњивање даје директор, особа која га у одсуству мијења и/или особље које је
оспособљено за руковођење евакуацијом и спасавањем.
3. Слика знакова узбуњивања са дужином трајања оглашавања опасности је налијепљена поред
прекидача за звоно или микрофона за разглас. Знакови узбуњивања дају се у додатку VIII
плана заштите и спасавања.
4. Имајући у виду да се васпитно-образовна установа у одговору на несрећу ослања на спољашње
актере и њих је потребно на вријеме информисати и обезбиједити им слободан приступ
згради. Контакт-подаци институција, служби и предузећа који је, зависно од ситуације, потребно
обавијестити у случају несреће наводе се у додатку IX плана заштите и спасавања.

2.16.3 Поступање приликом несреће у васпитнообразовној установи
Васпитно-образовне установе су изложене различитим ризицима од настанка несрећа, зависно од
локације на којој се налазе и стању објеката. У наставку је наведен начин поступања у случају најчешћих
опасности: пожара, експлозије, земљотреса и олујног времена, с тим да их по потреби треба допунити
и образложити начин поступања.

2.16.3.1 ПОЖАР
У случају избијања пожара потребно је:
• угасити пожар ако се то може учинити без опасности за себе или друге особе;
• гашење пожара, евакуацију и спасавање обављати истовремено, у складу с начелима ватрогасне
тактике, а уколико затечено стање то не омогућава, акција евакуације и спасавања има приоритет
над гашењем;
• приликом евакуације, придржавати се знакова и упозорења водитеља евакуације и спасавања;
• уколико се пожар не угаси одмах, позвати ватрогасну јединицу на телефонски број 124 или
општинску службу цивилне заштите на телефонски број 121;
• удаљити се што је више могуће од центра пожара (ако сте заточени у објекту), затворити сва врата
између себе и центра пожара, мокрим крпама спријечити продирање дима у просторију, ако је
могуће отворити прозоре и привући пажњу на себе дозивањем и махањем кроз прозор;
• приликом спасавања слиједити упутства особа које спроводе спасавање;
• одјевне предмете у пламену гасити прекривањем уз помоћ ћебета или осталих одјевних предмета
(ваљањем по поду); ако једино преостаје гашење расхлађивањем, вода се смије користити само
након поузданог искључивања електричне енергије на дијеловима зграде и у довољној удаљености
од осталих дијелова који су под напоном; након затварања вентила испред мјеста пуштања плина
приступити гашењу пожара.
• програмом спровођења тренинга, обука и вјежби потребно је планирати редовну обуку свих
запослених васпитно-образовне установе за руковање противпожараним апаратима и увјежбавање
поступка евакуације како би се обезбиједило што ефикасније дјеловање у случају пожара.

2.16.3.2 ЕКСПЛОЗИЈА
Ако дође до експлозије, потребно је предузети сљедеће:
• по могућности, искључити из погона уређаје и електро-инсталације да не би дошло до нове
експлозије;
• обавијестити надлежне службе, којима треба дати што детаљније информације о експлозији и
осталим присутним опасностима;
• напустити угрожени простор и склонити се изван зоне могуће опасности, те приступити
евакуацији зграде.
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2.16.3.3 ЗЕМЉОТРЕС
Код првих подрхтавања тла:
• сачувати присебност и не паничити јер је паника погубна;
• одмах напустити објекат и удаљити се на безбједно мјесто.
Код снажног подрхтавања тла:
• остати унутар објекта, брзо се склонити на безбједнија мјеста унутар просторија (испод носећих
зидова зграде, под довратак, испод столова);
• одмакнути се што даље од стаклених површина и преградних зидова.
Након престанка потреса:
• када престану први потреси, напустити просторије на најпогоднији начин;
• у случају останка под рушевинама дозивати у помоћ лупањем чврстим предметом по зидовима,
инсталацијама или на други начин скренути пажњу на себе;
• помоћи страдалима, али не помјерати тешко повријеђене;
• искључити електричну енергију на главној склопки, те затворити плин и воду на главном вентилу;
• поступати према упутствима управе и одбора васпитно-образовне установе.

2.16.3.4 ОЛУЈНО НЕВРИЈЕМЕ
Код појаве олујног невремена као што су олујни вјетрови, гром, град потребно је:
• склонити се у безбједнији простор унутар зграде (у средишње, односно унутрашње просторије),
одмакнути се од прозора и пролаза с прозорима те од већих застакљених површина, а врата и
прозоре на згради добро затворити;
• искључити из погона електричне уређаје и инсталације те, према потреби, и друге инсталације и
уређаје.

2.16.4 Опасности изван школских просторија
У случају свих опасности које долазе изван просторија васпитно-образовне установе потребно је
предузети сљедеће:
• укључити радио или ТВ пријемник и саслушати саопштење о врсти опасности и мјерама које је
потребно предузети у случају несреће или катастрофе;
• предузети мјере заштите које ће помоћи у припреми за опасност;
• смјестити се у најбезбједније унутрашње просторије зграде;
• чврсто и по могућности непропусно затворити све спољашње отворе на згради;
• искључити све инсталације и уређаје који би могли изазвати одређене опасности.
За организацију боравка у згради задужени су водитељи евакуације и спасавања и особе обучене за
пружање медицинске прве помоћи (види обрасце додатака VIа, VIб и VII).

2.16.5 Начин евакуације и спасавања
На знак узбуне о несрећи, сви ученици и особље васпитно-образовне установе дужни су да се
евакуишу у складу са одредбама плана, односно према упутствима особа задужених за руковођење
евакуацијом и/или наставног особља које се тренутно налази на настави у појединим учионицама и
другим мјестима унутар зграде.
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2.16.5.1 НАЧИН ЕВАКУАЦИЈЕ ПРИЗЕМЉА ЈЕ СЉЕДЕЋИ:
a) евакуација од мјеста боравка ученика и радног мјеста или другог мјеста у згради васпитнообразовне установе на којем се ученик или радник затекао, у случају узбуне обавља се у
пролазима и ходницима до излаза (вањских врата);
b) задужене особе су дужне хитно обићи сва спољашња врата и провјерити да ли су закључана те
привремено учврстити крила врата у отвореном положају;
c) у случају да је један излаз блокиран, особа задужена за руковођење евакуацијом, без панике,
упућује ученике и особље на други излаз;
d) у случају да су излази блокирани, нужна евакуација може се извршити преко прозора у
приземним просторима зграде;
e) по изласку из објекта, ученици и особље се окупљају се на зборним мјестима, гдје од
руководиоца евакуације и спасавања добијају даља упутства.

2.16.5.2 НАЧИН ВРШЕЊА ЕВАКУАЦИЈЕ СА СПРАТОВА
ЗГРАДЕ:
a) евакуација од мјеста боравка ученика и радних мјеста са спратова на којима се ученици или
особље затекну у случају узбуне обавља се ходницима до степеништа, степеништем се силази у
приземље, гдје преко хола, пролаза и ходника у приземљу долазе до излаза (спољашња врата),
b) у случају да је један излаз са спратних просторија блокиран, руководилац евакуације и спасавања
без панике упућује ученике и особље на друго степениште,
c) након изласка са спратних простора, односно из зграде, ученици и особље се окупљају на
зборним мјестима на отвореном простору гдје од руководиоца евакуације и спасавања добијају
даља упутства.
Руте евакуације, смјерови кретања и излази приказани су у нацртима тлоцрта грађевине, који се
дају у додатку V плана и истичу на сваком спрату зграде и поред врата учионице. Руте евакуације
обиљежени су наљепницама које показују одговарајући смјер кретања из сваке просторије у васпитнообразовној установи.
Кључеви врата просторија и излазних врата зграде налазе се у секретаријату васпитно-образовне
установе и код помоћно-техничког особља.

2.16.5.3 У ФАЗИ ПРИПРЕМЕ И ЕВАКУАЦИЈЕ СВАКИ
НАСТАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА:
• окупи ученике;
• упозна ученике с појавом несреће, предузме мјере за уклањање панике ито без узбуђења и
страха;
• изда кратка и јасна наређења за евакуацију, усмјеравајући ученике ка тачно одређеном пролазу и
на одређено зборно мјесто;
• усмјери ученике да се крећу према излазима у реду на тих и брз начин; свако трчање треба
строго забранити;
• наложи да се степеништем креће десном страном, тако да се спасиоци и ватрогасци могу
кретати својом десном страном у супротном правцу;
• организује помоћ при изласку неповријеђеним ученицима, а повријеђеним ученицима уз помоћ
наставног особља обученог за пружање медицинске прве помоћи;
• провјерити да ли су сви ученици и особље напустили објекат (канцеларије, кабинете, читаонице,
санитарне просторије, салу и др.).
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Остало особље на знак узбуне о несрећи мора да уради сљедеће:
- у првој фази:
• упути ученике према најближим излазима за евакуацију из зграде;
• надзире ток евакуације ученика;
• помаже повријеђеним ученицима при излазу;
• у случају да је неки излаз блокиран упути ученике на најближи сљедећи излаз;
• својим понашањем дјелује тако да се не ствара паника;
• обави брзи преглед како би се утврдило да ли су сви ученици напустили зграду.
-у
•
•
•
•

другој фази:
искључи из рада опрему и уређаје и прекине доток електричне енергије;
након што су зграду напустили сви ученици, изврши властиту евакуацију;
током евакуације извршава наредбе особа задужених за руковођење евакуацијом;
након изласка из објекта доћи на зборно мјесто, гдје ће добити даља упутства.

2.16.5.4. РУКОВОДИОЦИ ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАЊЕ ЗА
ВРИЈЕМЕ ЕВАКУАЦИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА
• надзиру и координишу акције у сврху евакуације,
• с обзиром на развој догађаја током евакуације, издају наређења појединим наставницима и
другим одговорним особама за предузимање посебних мјера у вези са насталим промјенама;
• предузимају додатне мјере посебно у случајевима када евакуација није у цијелости извршена.

2.16.6 Поступци након извршене евакуације
Након извршене евакуације и окупљања ученика и особља на зборним мјестима, руководиоци
евакуације и спасавања, процјењују ситуацију у оквиру које:
• са наставним особљем провјеравају да ли су сви ученици и особље напустили зграду;
• одређују радње које треба предузети на нужном санирању посљедица несреће (гашење пожара и
сл.);
• одређују радње, које треба предузети ради спровођења акције спасавања особа које су блокиране
у дијеловима објеката (коришћење опреме за извођење спасавања, одређивање распореда и
редослиједа спасавања и сл.);
• воде евиденцију и отпуштају кућама особе које не могу учествовати у даљим акцијама.

2.16.7 Начин спровођења спасавања
У свим случајевима када евакуација ученика и особља није у потпуности спроведена, приступа се
акцији спасавања преосталих особа.
У овој акцији учествују:
•
•
•
•

особе које одреде руководиоци евакуације спасавања;
припадници ватрогасне јединице или добровољног ватрогасног друштва;
припадници јединица цивилне заштите и служби заштите и спасавања; и
према потреби стручне особе предузећа или невладиних организација.
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Руководиоци евакуације и спасавања, у оквиру свог дјелокруга рада, утврђују, путем извиђања, сљедеће:
• колико је особа угрожено и гдје се оне налазе;
• каква им непосредна опасност пријети;
• да ли је наступила паника; и
• који су ходници и степеништа непроходни.
Истовремено оцјењују која средства су потребна за спасавање и која су лична и колективна заштитна
средства потребна за особље које спроводи активности спасавања.
До доласка ватрогасне јединице, у границама могућности, користе се властита средства за спасавање.
Након доласка ватрогасне јединице, користи се њена опрема за спасавање, а руковођење преузима
командант смјене ватрогасне јединице.

2.16.7.1 СПАСАВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
У случају избијања пожара морају се најприје спасавати угрожене особе, а тек онда се отпочиње са
акцијом коначног савладавања пожара. Руководиоци евакуације и спасавања одређују начин спасавања
особа у случају пожара.
Руководиоци евакуације и спасавања, у сарадњи са наставним особљем, одређују мјеста на којима ће
се прикупити средства за гашење пожара, како би се у што краћем времену спасиле особе заостале у
запаљеној згради.
У сваком случају се позива ватрогасна јединица.
У случају пожара који отежава спасавање ученика и радника, потребно је:
• да ватрогасци приступе гашењу пожара одмах, упоредо с осталим радњама спасавања;
• искључити инсталације које представљају опасност (електрична енергија, систем гријања);
• приликом напуштања угрожене просторије затворити прозоре и врата;
• отворити врата и прозоре на ходницима, степеништима и просторијама у којима се обавља
евакуација, односно спасавање, ради одвода дима и врелине;
• одредити пробијање зидова, стропова/плафона и слично, како би се заобишла угрожена мјеста и
обавило спасавање блокираних особа, те побољшали ефекти гашења пожара.

2.16.7.2 СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА
Претраживање рушевина и спасавање затрпаних особа обављају руководиоци евакуације и спасавања,
припадници ватрогасне јединице и радници који су за то одређени.
У случају рушења зграде или њеног дијела неопходно је одмах:
• искључити струју, воду, систем гријања и др.;
• утврдити критична мјеста на која је потребно обратити пажњу;
• утврдити мјеста одакле се јављају затрпани и повријеђени;
• утврдити дијелове зграде који би се током спасавања могли срушити, те предузети мјере
отклањања опасности од рушења.
Спасавање особа из рушевина треба обављати крајње опрезно, како не би дошло до повреда особа
или нових озљеда већ повријеђених особа. При спасавању треба користити намјенски алат и опрему, а
у крајњем случају и грађевинску механизацију под надзором грађевинских стручњака.

2.16.8 Зборна мјеста евакуисаних особа
У случају несреће, сви ученици и особље, након изласка из зграда, морају да се окупе на зборним
мјестима одређеним за окупљање на отвореном простору. Ученици и особље обавезни су доћи на
зборна мјеста у случају свих опасности, осим у случају олујних вјетрова, града и ширење облака опасних
материја у спољашњем простору.
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У тим случајевима треба поступити према сљедећем:
• не напуштати зграду васпитно-образовне установе;
• смјестити се у најбезбједније унутрашње просторије;
• чврсто и по могућности непропусно затворити све спољашње отворе на згради, односно у
просторијама;
• у сарадњи и по наредби руководиоца евакуације и спасавања и/или наставника искључити из
употребе све инсталације, машине и уређаје који би могли изазвати опасне ситуације;
• по престанку опасности поступити према упутствима руководиоца евакуације и спасавања.
Зборна мјеста се одређују на отвореном простору у близини зграде васпитно-образовне установе:
Нпр. Зборно мјесто 1: Слободан простор игралишта;
Нпр. Зборно мјесто 2: Травњак десно од зграде.
По потреби, а узимајући у обзир различите опасности које су карактеристичне за простор на ком
се налази зграда васпитно-образовне установе, одредити и треће зборно мјесто. Већи број зборних
мјеста неопходан је због могућих начина настанка несреће, па је потребно, у складу са принципом
флексибилности, адекватно одреаговати и збринути ученике и наставно особље, а истовремено
спасилачким службама оставити маневарски простор. Зборна мјеста се обиљежавају на тлоцрту
васпитно-образовне установе и повезују са рутом евакуације (види додатак V).
Након окупљања, потребно је да ученици и особље:
• мирно сачекају даља наређења и упутства;
• не стварају панику;
• не разилазе се нити се на други начин самовољно понашају;
• не враћају се у грађевине док не добију потврду руководиоца евакуације да је улаз безбједан.
На зборном мјесту руководиоци евакуације треба да:
• утврде да ли су сви ученици и радници напустили грађевину;
• предузму акције тражења и спасавања ако ученици и особље нису на броју;
• обаве координацију даљег дјеловања с другим руководиоцима евакуације и спасавања, наставним
особљем и командантом професионалне ватрогасне јединице општине/града;
• организују пружање прве помоћи повријеђенима, а теже повријеђене упуте у медицинске установе
(хитна помоћ, дом здравља, болница).
Попис особља оспособљеног и задуженог за спасавање даје се у додатку VI, а попис особља
обученог и задуженог за пружање медицинске прве помоћи у додатку VII плана.

2.16.9 Руководиоци евакуације и спасавања
Оспособљавање за евакуацију и спасавање обавља се практично, у три дијела:
• оспособљавање руководилаца за евакуацију и спасавање;
• упознавање особља с начином евакуације и спасавања;
• извођење практичних вјежби евакуације и спасавања.
За вршење евакуације и спасавања потребно је одредити и оспособити особље које је прошло обуке,
које се наводе у додатку III - програм спровођења тренинга, обука и вјежби.
Код избора особља које ће бити оспособљено за руководиоце евакуације и спасавања у случају
наступања опасности потребно је водити рачуна да то буде особље које ће, с обзиром на своје
физичке, психофизичке и здравствене способности, моћи да обави предвиђене радње, те да су по
могућности већ укључени у јединицу цивилне заштите, добровољно ватрогасно друштво, невладину
организацију која се бави спасавањем (горска служба спасавања) и слично.
Распоред рада руководилаца евакуације и спасавања треба бити извршен на начин да обезбиједи да су
они заступљени у свакој организационој цјелини и у свакој смјени рада.
Попис особља оспособљеног за руковођење евакуацијом и спасавањем налази се у Додатку VIа
Плана.
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Васпитно-образовна установа тј. одбор дужан је обезбиједити да се најмање једном годишње
организује практична вјежба евакуације и спасавања (по могућности два пута годишње; једном са
надлежним службама са подручја општине/града, а други пут без њих).
Практичну вјежбу евакуације и спасавања обављају и изводе руководиоци евакуације и спасавања у
сарадњи с наставним особљем, ватрогасцима, Црвеним крстом/крижем, домом здравља, невладиним
организацијама и др.

2.17.

САРАДЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ СА ОДЈЕЉЕЊЕМ/СЛУЖБОМ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ/ГРАДА

Васпитно-образовна установа може, са својим ресурсима, стајати на располагању одјељењу/служби
цивилне заштите општине/града. Најпрактичнији простор за смјештај евакуисаних особа које су
остале без крова над главом, имовине и средстава за живот јесу фискултурне сале. Друге просторије
треба препустити васпитно-образовној установи, како би се могао наставити процес извођења
наставе. Да би сале могле послужити за смјештај особа, потребно је да санитарни чворови буду за то
прилагођени а под сале заштићен од евентуалних оштећења. Такође, потребно је набавити вреће за
спавање, постељину, кревете и столове на склапање и друге потрепштине које се могу ускладиштити
у просторијама васпитно-образовне установе уколико за то постоје услови. Сарадња се може
проширивати и на друге капацитете васпитно-образовне установе, али никако на уштрб извођења
наставе.
Одјељење/службе цивилне заштите општине/града помаже управи васпитно-образовне установе тј.
њеном одбору приликом израде процјене ризика, рањивости и капацитета, Плана заштите и спасавања,
планирања и спровођења превентивних мјера и организовања вјежби, обука и тренинга. Сарадња се
може проширити и у погледу стављања на располагање ресурса и капацитета за интеграцију смањења
ризика од катастрофа и заштите и спасавања у наставне планове и програме. Под ресурсима и
капацитетима подразумијевају се људски, материјални и финансијски ресурси. То могу бити: запослени
тј. предавачи из локалне управе, цивилне заштите и Црвеног крста/крижа, полицајци, ватрогасци,
медицинско особље, затим ватрогасна возила, возила хитне медицинске помоћи и др.

2.18.

ИНТЕГРАЦИЈА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА И ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У НАСТАВНИ ПРОЦЕС

Несреће и катастрофе се не могу спријечити, али се кроз активан приступ јачању свијести,
приправности и отпорности може утицати на становништво да размишља и проактивно дјелује чиме
се доприноси смањењу ризика од катастрофа. То је нарочито значајно када су у питању дјеца, јер се
ради о једној од најрањивијих категорија становништва. Имајући и то у виду израђене су Смјернице
за реализацију програма заштите и спасавања у основним школама које су настале као резултат
интензивне сарадње организације Save the Children International, Сарајево, Министарства безбједности
БиХ, Министарства цивилних послова БиХ и представника институција из сектора образовања и
заштите и спасавања.
Циљ Смјерница је да се обезбиједи системски приступ изградњи отпорности на катастрофе код
дјеце школског узраста у Босни и Херцеговини, али и омогући изучавање тема из области заштите и
спасавања кроз постојеће предмете унутар наставних планова и програма. Кроз увођење наставних
садржаја из области заштите и спасавања у постојеће наставне планове и програме утемељене на
исходима учења, наставно особље може омогућити да ученици изграде потребна знања, вјештине
и ставове за адекватно реаговање у ванредним ситуацијама које захтијевају заштиту и спасавање, те
да буду оспособљени за препознавање, процјену, управљање ризицима и опасностима у различитим
околностима. У ту сврху, организација Save the Children International, Сарајево издала је Приручник за
васпитаче у предшколским установама и наставно особље у основним и средњим школама под називом
Интегрисање смањења ризика од елементарних непогода и других несрећа у наставне и ваннаставне
активности.
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С тим у вези, план заштите и спасавања садржи и план интеграције смањења ризика од катастрофа и
заштите и спасавања у наставни процес - табеларни приказ даје се у додатку X.
Интеграција у наставне планове смањења ризика од катастрофа и заштите и спасавања се може
вршити на више начина. Један од њих је холистичком инфузијом у различите предмете, вертикално
и хоризонтално, интердисциплинарно и систематично, омогућавајући школској дјеци и омладини да
смањење ризика од катастрофа и заштиту и спасавање посматрају из различитих перспектива. Тиме се
постиже највећи ефекат јер се школска дјеца конзистентно и континуирано сусрећу са овом тематиком
и допуњавају знање у различитим областима. То захтијева велику посвећеност, ресурсе и сталну везу
између наставног плана и програма и стручњака и локалних ресурса из области смањења ризика од
катастрофа и заштите и спасавања који га надзиру и допуњавају.
Смањење ризика од несрећа и катастрофа и заштита и спасавање се могу обрађивати кроз наставне
и ваннаставне активности као што су одјељенске заједнице, секције, сједнице стручних органа школе
(наставничко вијеће, вијеће родитеља, вијеће ученика), слободне активности, изложбе, медијске и друге
кампање подизања свијести, такмичења, вјежбе евакуације и сл., те посебне догађаје посвећене овој
теми
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3.
ДОДАЦИ КОЈИ
ДОПУЊАВАЈУ И
РАЗРАЂУЈУ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА

• Додатак Ia - Анализа репрезентативних ризика, рањивости и капацитета - табеларни приказ
• Додатак Iб - Матрица ризика
• Додатак II - Акциони план за спровођење превентивних мјера за смањење утицаја опасности на
васпитно-образовну установу
• Додатак III - Програм спровођења тренинга, обука и вјежби
• Додатак IVа и IVб - Примјери образаца за евалуацију вјежбЕ и обукЕ
• Додатак Vа - Тлоцрт васпитно-образовне установе са уцртаном рутом евакуације и зборним
мјестима
• Додатак Vб - Карта локалне заједнице са уцртаном локацијом васпитно-образовне установе и
размјештајем снага заштите и спасавања релевантних за одговор на несрећу и катастрофу
• Додатак VIа - Особље обучено и задужено за спасавање
• Додатак VIб - Обучени руководиоци евакуације и спасавања
• Додатак VII - Особље обучено за пружање медицинске прве помоћи
• Додатак VIIIа - Знакови за узбуњивање у Републици Српској
• Додатак VIIIб - Знакови за узбуњивање у Федерацији Босне и Херцеговине
• Додатак VIIIц - Знакови за узбуњивање у Дистрикту Брчко
• Додатак IX - Контакт подаци институција, служби и предузећа која се морају или их по потреби
треба обавијестити у случају опасности или несреће
• Додатак X - План интеграције смањења ризика од катастрофа и заштите и спасавања у наставни
процес - табеларни приказ
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Ризик

Посљедице

Превентивне
мјере

Мјере одговора

Релевантни партнери

3.1

ДОДАТАК IA - АНАЛИЗА
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ РИЗИКА, РАЊИВОСТИ
И КАПАЦИТЕТА - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
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3.2

ДОДАТАК IБ – МАТРИЦА РИЗИКА
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Ризик

Мјера2

Задатак/Циљ

Показатељ

Рокови

Носиоци

Финансијски
трошкови

Релевантни
партнери

3.3

ДОДАТАК II - АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗА
СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА ОПАСНОСТИ НА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ

2

2 Под мјерама се подразумијевају мјере из додатка Ia.
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3.4

ДОДАТАК III – ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА
ТРЕНИНГА, ОБУКА И ВЈЕЖБИ

Опасност

Тренинг, обука,
вјежба

Евалуација

Рокови

Носилац

Финансијски
трошкови

Релевантни
партнери

Тренинзи, обуке и вјежбе које васпитно-образовна установа планира и организује у циљу побољшања
приправности за несреће.
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3.5

ДОДАТАК IVA – ОБРАЗАЦ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ
ВЈЕЖБЕ
НАЗИВ ВЈЕЖБЕ
Вријеме одржавања: од ___ до___
- Упитник за евалуацију -

A. Цијела вјежба
П1 Организација вјежбе
Одлично
Добро

Просјечно

Лоше

Веома лоше

Просјечно

Лоше

Веома лоше

Просјечно

Лоше

Веома лоше

Коментари:

П2 Мјесто одржавања
Одлично

Добро

Коментари:
П3 Трајање вјежбе
Одлично

Добро

Коментари:

П4 Да ли имате додатне коментаре, сугестије за побољшање – укупан утисак?
Одлично

Добро

Просјечно

Лоше

Веома лоше

Коментари:
B. Укупна оцјена вјежбе: Како оцјењујете вјежбу у цјелини?
П5 Трајање вјежбе
Одлично

Добро

Просјечно

Лоше

Коментари:
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3.6

ДОДАТАК IVB – ОБРАЗАЦ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ
ОБУКЕ
НАЗИВ ОБУКЕ
- Упитник за евалуацију -

П1 Сматрате ли да је ова обука значајно унаприједила ваше професионалне вјештине?
Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Коментари:

П2 Да ли су вас презентоване теме мотивисале да учите више у овој области?
Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Да, мало

Не, никако

Коментари:

П3 Да ли су предавачи били јасни и разумљиви?
Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Коментари:

П4 Да ли је постојао добар баланс између предавања и вјежби?
Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Коментари:
ли да ће Вам знање стечено на овој обуци помоћи да идентификујете
П5 Сматрате
области у вашој институцији/организацији у којима је потребно побољшање?
Да, врло
Да, довољно
Да, дјелимично Да, мало
Не, никако
Коментари:
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П6

Да ли су се предавачи на исти начин опходили према свим учесницима обуке, тј.
мушкарцима и женама?

Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Коментари:

П7

Да ли је сарадња међу учесницима била добра?

Да, врло

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Да, довољно

Да, дјелимично

Да, мало

Не, никако

Лош

Веома лош

Коментари:

П8
Да, врло
Коментари:

Закључак3
П9

Као бисте оцијенили обуку у цјелини?

Садржај
Одличан

Добар

Просјечан

Наведите своја позитивна искуства током обуке:

Наведите своја негативна искуства током обуке, ако их је било:

Наведите чиме се овај тип обуке, по вашем мишљењу, може унаприједити:

3

3 Упитник се по потреби може мијењати и допуњавати
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3.7

ДОДАТАК VA - ТЛОЦРТ ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ СА УЦРТАНОМ
РУТОМ ЕВАКУАЦИЈЕ И ЗБОРНИМ МЈЕСТИМА
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3.8

ДОДАТАК VБ - КАРТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СА УЦРТАНОМ ЛОКАЦИЈОМ ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И РАЗМЈЕШТАЈЕМ
СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋУ И
КАТАСТРОФУ
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Р. број

Име и презиме

Радно мјесто (функција)

Телефон

Мобилни телефон

Адреса

3.9

ДОДАТАК VIA – ОСОБЉЕ ОБУЧЕНО И
ЗАДУЖЕНО ЗА СПАСАВАЊЕ
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Р. број

Име и презиме

Радно мјесто (функција)

Телефон

Мобилни телефон

Адреса

3.10

ДОДАТАК VIБ – ОБУЧЕНИ РУКОВОДИОЦИ
ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАЊА
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Р. број

Име и презиме

Радно мјесто (функција)

Телефон

Мобилни телефон

Адреса

3.11

ДОДАТАК VII – OСОБЉЕ ОБУЧЕНО ЗА
ПРУЖАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
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3.12

ДОДАТАК VIIIA – ЗНАЦИ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
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3.13

ДОДАТАК VIIIБ – ЗНАКОВИ ЗА
УЗБУЊИВАЊЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

46

Методологија за израду плана заштите и спасавања од несрећа и катастрофа и
процјене ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовних установа у босни и Херцеговини

3.14

ДОДАТАК IX - КОНТАКТ ПОДАЦИ
ИНСТИТУЦИЈА, СЛУЖБИ И ПРЕДУЗЕЋА
КОЈИ СЕ ОБАВЕЗНО ИЛИ ПО ПОТРЕБИ
ОБАВЈЕШТАВАЈУ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ
ИЛИ НЕСРЕЋЕ

Р. број

Назив

Број телефона

1.

Општинско/градско одјељење/служба за
цивилну заштиту/оперативни центар

121; директни број
телефона:

2.

МУП –Полицијска управа

121; директни број
телефона:

3.

Станица саобраћајне полиције

122; директни број
телефона:

4.

Ватрогасна јединица

123; директни број
телефона:

5.

Добровољно ватрогасно друштво

директни број телефона:

6.

Хитна помоћ

124; директни број
телефона:

7.

Болница/Дом здравља

директни број телефона:

8.

Eлектродистрибуција

директни број телефона:

9.

Водовод и канализација - дежурна служба

директни број телефона:

10.

GSM оператер

директни број телефона:
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Р.бр.

Предмет

Тема

Наставник
(Име и презиме)

Број
ученика

Разред

Индикатор
потребног знања у
складу са узрастом
ученика

Датум и
вријеме
(час/сат)

3.15

ДОДАТАК X - ПЛАН УВОЂЕЊА СМАЊЕЊА
РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА У НАСТАВНИ ПРОЦЕС ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
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4.

ПРИМЈЕР ПЛАНА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ КОЈИ
ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ
МЕТОДОЛОГИЈЕ4

4 Примјер Плана заштите и спасавања васпитно-образовне установе који произилази из Методологије је доступан у .doc
формату на: https://nwb.savethechildren.net/bs/resources/smanjenje-rizika-od-karastrofa/t-57
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процјене ризика, рањивости и капацитета васпитно-образовних установа у босни и Херцеговини

5.
ИЗВОРИ
• Закон о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ФБиХ
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 39/03, 22/06 и 43/10)
• Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 121/12)
• Закон о заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа у
Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине („Сл. гласник БД БиХ“, бр. /16),
• Правилник о обучавању лица у оквиру основног и средњег образовања о опасностима и заштити
од елементарне непогоде и друге несреће („Службени гласник Републике Српске”, бр, 74/14)
• Правилник о заштити од пожара грађевина за јавну употребу („Службене новине Федерације
БиХ“, бр. 86/11)
• Методологија за израду Плана заштите и спасавања од природних или других несрећа институција
и органа Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 74/12)
• Уредба о садржају и начину израде плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 68/13)
• Уредба о садржају и начину израде плана заштите и спасавања од природних и других несрећа
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 8/11)

Публикације
• Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама (Save the
Children), 2015.
• Интегрисање смањења ризика од елементарних непогода и других несрећа у наставне и
ваннаставне активности : приручник за одгајатеље у предшколским установама и наставно особље
у основним и средњим школама (Save the Children), 2017.
• Минимални стандарди за отпорност васпитно-образовних установа на несреће и катастрофе (Save
the Children), 2017.
• Words into Action Guidelines, Governance System, Methodologies and Use of Results, 2017.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_Back_To_School_Guide_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/612515/Methodology_note_
the_risk_assessment_of_good_and_outstanding_maintained_schools_and_academies.pdf
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