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ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ У 
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У 

СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

Елементарна непогода је догађај хи дроме
теоро лошког, геолошког или биолошког поријек
ла про узро кован дјеловањем при родних сила као 
што је поплава, пожар, земљотрес, сњежни на носи 
и лавина, епи демија за  разних бо лести и друго, а 
представља не посредну или оз биљну опасност на 
здравље и живот људи, ма теријална добра и жи
вот ну сре дину.



•  4  •

1. ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈА

Превентивне активности заштите и спа
савања су:

а)  израда процјене угрожености од мо
гућих ризика од опасности,

б)  израда планова заштите и спасавања,

в)  уређење простора и објеката у функ цији 
заштите и спасавања,

г)  успостављање система заштите и спа
савања и

д)  ангажовање лица и обезбјеђивање ма 
те  ријалних и других средстава за из вр
шење планираних задатака.

Руководилац предшколске установе би 
требало да се састане са различитим надлежним 
институцијама (ватрогасно друштво, органи је
динице локалне самоуправе) ради израде пла
нова поступања у ситуацијама изазваним еле
ментарним непогодама и са тим упозна све за
послене у установи са истим. Исти органи мо гу 
организовати вјежбе за запослене ради руко
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вања ватрогасним апаратима, хидрантима, ком
плетима за прву помоћ и ради демонстрације 
поступања у случају опасности, као што је брза 
евакуација дјеце кроз најближе излазе из обје
кта и сл. Свака предшколска установа мора да 
има довољан број комплета за прву помоћ и 
противпожарних апарата.

1.1. Обука особља

Сви запослени треба да буду обучени за 
евакуацију  из  објекта установе, тј. да буду упо
знати са процедурама за евакуацију из објекта 
прије него што било ко од њих преузме улогу 
одговорне особе у ванредној ситуацији. Свака 
одрасла особа у установи требало би да зна 
гдје се налазе излази за најбржу евакуацију, 
од носно гдје су најближи излази за сваку поје
ди начну просторију у вртићу, гдје се налазе 
ком плети за прву помоћ и гдје су постављени 
противпожарни апарати и хидранти.Такође, по
требно је познавати знакове за узбуњивање и то: 
упозорење за надолазећу опасност, непо средну 
опасност и престанак опасности.
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1.1.1. Вјежбе евакуације

Потребно је редовно изводити вјеж бу ева
куа ције са особљем како би се осигурало да сваки 
запослени зна шта се ради у случају елементарне 
непогоде и евакуације из просторија вртића и 
које су његове појединачне дужности, са ци
љем што брже и дјелотворније евакуације и 
избје гавања панике. Овакве вјежбе ће помоћи 
да се процијени, модификује и ажурира план 
евакуације.
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1.1.2. Појединачни задаци

Потребно је додијелити особљу појединачне 
задатке, тј. одговорност у случају евакуације по 
принципу једна особа/једно задужење за сље
деће:

•	 Звати хитну помоћ/ватрогасну службу

•	 Звати директора установе

•	 Звати родитеље

•	 Пружити прву помоћ (само овлаштено/
стручно лице)

•	 Понијети прибор за прву помоћ и залихе 
лијекова

•	 Понијети педагошку документацију и 
“re ady to go” листу

•	 Искључити струју и воду у објекту

Такође, потребно је водити рачуна да особа 
задужена за дјецу нема додатних задужења.

Главна брига сваког васпитача (и осталих 
запослених) током евакуације је да изведе сва
ко дијете из објекта установе на сигурно мје сто, 
које је унапријед одређено.
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У случају елементарне 
не  погоде и евакуације дјеце 
из предшколске установе на 
другу локацију директор уста
нове тре ба да донесе одлуку 

о мје сту премијештања дјеце. 
По доношењу ове одлуке потребно је одмах оба
вијестити надлежне институције (МУП, јединицу 
локалне самоуправе).

1.2. Обука дјеце

Подучавање дјеце о заштити од еле мен
тарних непогода је од суштинског значаја. 

Дјеца радо уче нове ствари и они ће слу
шати одрасле у које имају повјерења када им 
објасне зашто је нпр. ватра опасна и како могу 
да се заштите. Дјецу је пожељно барем два пута 
годишње упознати са овом темом, а вјежба 
евакуације са дјецом из просторија вртића је од 
пресудног значаја за што безбједније дјеловање 
у случају опасности. 

Како дјеци представити вјежбу евакуације 
из просторија вртића на начин који неће иза
зивати страх?



•  9  •

Аларми за узбуну су гласни. Већина дјеце 
предшколске доби ће се уплашити када их из
ненада чује. Најбољи начин припреме дјеце за 
ову појаву је навикавање на гласан звук једном 
мјесечно или најмање једном у шест мјесеци.

У ту сврху може послужити нпр. звиждаљка 
која производи најсличнији звук. Рецимо, вас пи
тачи могу креирати игру постројавања, најпожељ
није у јутарњим часовима, гдје се након гласног 
звиждука дјеца брзо редају у колону, и то без 
трчања и гурања. На овакав начин временом ће 
се изгубити тај „страх од непознатог“ и дјеца неће 
реаговати у паници у случају оглашавања аларма 
за узбуну. Након тога организовати активност 
упознавања дјеце са правим знаковима за узбу
њивање. Такође, кроз игру, дјецу је потребно на
учити како изаћи из просторија. Рецимо, игра се 
може звати „Пратимо нашег вођу“ гдје се дјеца 
држе за руке или за конопац или плахту увезану у 
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чворове и мирно прате свог васпитача. У случају 
евакуације дјеце потребно је обратити посебну 
пажњу на дјецу са потешкоћама у развоју.

1.3. Најнеопходније ствари које морају 
бити припремљене

“Ready to go” листа – документ који садржи 
основне инфор мације о сваком дјетету које се 
редовно ажу рирају и који, како му само име 
каже, носи са собом задужени васпитач у случају 
евакуације из објекта или у случају склањања 
дјеце у самом објекту (ако одговорна особа 



•  11  •

процијени да је безбједније остати у објекту). 
Овај документ од 12 странице обухвата:

•	 имена дјеце,

•	 имена родитеља и контакт информације,

•	 имена особа овлашћених за преузимање 
дјеце из установе и имена особа које 
нису овлашћене да преузму одређено 
дијете,

•	 битне здравствене информације о дје
тету, као што су алергије или лијекови 
које оно узима.

Овај документ би требао да се чува у 
пластичној кеси са затварачем. Такође, имајте на 
уму да је ово повјерљив документ!
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Потребно је направити план дјеловања 
установе у вези са предајом дјеце након ева
куа ције како би се спријечила предаја дјеце не
овлашћеним лицима (ускладити Уговор о упису 
дјетета у установу са овим захтјевом).

Залихе хране и лијекова – препоручује се 
да се припреме залихе за најмање три дана. С 
обзиром да ово није увијек могуће обезбиједити 
(недостатак средстава, простора за складиштење 
итд.) потребно је обезбиједити приоритетне 
артик ле за дјецу. Нпр. ако дијете редовно узи
ма одређени лијек, онда је потребно увијек 
има ти тај лијек у резерви. Такође, приоритет је 
и вјештачко млијеко за бебе. Исто тако, важније 
је имати довољно питке воде него хране. Од 
хране, најбоље је имати намирнице које не 
захтијевају хлађење, припрему или кување, нпр. 
конзервисане намирнице.

Припрема у случају елементарних непогода 
у вртићу подразумијева и залихе бочица, цуцли, 
пелена за дјецу, влажних марамица, дека, ка
баница за одрасле и гумених чизама.
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Обезбиједите залиху најважнијих лијекова 
за минимум три дана.

Задужите особу из реда особља вртића 
за особу одговорну за лијекове и такође, још 
једну особу из вртића за резервну одговорну 
осо бу за исто, у случају да задужена особа није 
доступна у тренутку непогоде. Чувајте лијекове 
у фрижидерима, уколико је то потребно. Такође, 
са залихом лијекова чувајте и кашичице за 
дозирање истих и осталу неопходну опрему, као 
што су то шприце за инсулин и сл.

Не давати лијекове дјеци без претходне 
кон султације са родитељем и/или доктором/ме
дицинским особљем.
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1.4. Установа треба да:

•	 осигура симулирање евакуације свака 
три мјесеца у којој ће учествовати сви 
запослени у установи и исту доку мен
товати 

•	 осигура приказ евакуације на јасно вид
љивим мјестима у установи

•	осигура приказ бројева телефона хитних 
служби на јасно видљивим мјестима у установи
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•	 осигура  означено мјесто на ком се налазе 
комплети за прву помоћ и апарати за 
гашење пожара

•	 осигура редовну провјеру исправности 
опреме и читаве инфраструктуре

•	 осигура  ажурираност и доступност  листе 
контаката дјеце у хитним случајевима

•	 осигура дефинисане процедуре за дје
ловање у случајевима нестанка струје 
или воде у установи.

ВАТРОГАСНИ
АПАРАТ 
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2. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ                 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

Успјех евакуације зависи од низа фактора:

•	 Брзог откривања узрока и утврђивања 
мје ста елементарне непогоде

•	 Давања благовременог знака за узбуну

•	 Обиљежених праваца за евакуацију

•	 Проходности евакуационих путева  и 
довољног броја излаза
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2.1. Кораци које треба слиједити:

1. Позвати хитне службе и обавијестити ди
ректора о новонасталој ситуацији

2. Пребројати дјецу и запослене; При ева
куацији дјеце из објекта, пребројати 
дјецу и упоредити број и имена са по
дацима из Радне књиге о присуству 
дјеце (Прозивник)

3. При евакуацији, имати информације 
о сваком дјетету (“ready to go” листа) и 
осо бљу

4. Понијети комплете за прву помоћ, при
прем љене лијекове за дјецу, храну и 
воду, уколико се дјеца и особље пре
мијештају на неку сигурну локацију

5. Понијети мобилни телефон за позиве 
хит ним службама, родитељима и над
ле жним институцијама и за праћење 
развоја догађаја.
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Закон и подзаконски акти који уређују ову 
област и који могу бити од користи:

Закон о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (Службени гласник Републике Срп
ске број 121/12)

Правилник  о узбуњивању и поступању гра
ђана (Службени гласник Републике Српске број 
53/ 13)

Упутство о тражењу, пружању и прихватању 
помоћи заштите и спасавања у ванредним си
туацијама (Службени гласник Републике Српске 
број 53/ 13)

Уредба о садржају и начину израде плана 
заштите од елементарне непогоде и друге не
среће (Службени гласник Републике Српске број 
68/ 13)



Важни телефони

Цивилна заштита  121
         (евакуација)  

Полиција  122

Ватрогасци  123

Хитна помоћ  124



УПОЗОРАВА НА НАДОЛАЗЕЋЕ 
ПРИРОДНЕ И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ: 
надолазећи водни талас, пожар који 
се приближава одређеном подручју, 

приближавање олује, загађивање животне средине и слично.
УКЉУЧИТЕ РАДИО ИЛИ ТВ ПРИЈЕМНИК!
Информишите се о догађају из поузданих извора!
Слушајте саопштења о врсти надолазеће опасности и мјерама које је 
потребно предузети!
Предузмите мјере заштите које ће вам помоћи у припреми за опасност!

УПОЗОРАВА НА НЕПОСРЕДНУ ОПАСНОСТ 
ОД ПОЖАРА, ПОПЛАВА, ПУЦАЊА НАСИПА, 
РАДИОЛОШКИХ ИЛИ ХЕМИЈСКИХ НЕСРЕЋА, 
ВОЈНИХ НАПАДА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
УКЉУЧИТЕ РАДИО ИЛИ ТВ ПРИЈЕМНИК!

Информишите се о догађају из поузданих извора!
Слушајте саопштења о врсти опасности и мјерама које је потебно предузети!
Хитно предузмите мјере заштите из саопштења!

УПОТРЕБЉАВА СЕ КАДА СЕ ПРОЦИЈЕНИ ДА 
СУ ОПАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ ПРЕСТАЛЕ:
МОЖЕТЕ ПРЕСТАТИ СПРОВОДИТИ МЈЕРЕ ИЗ
САОПШТЕЊА!
У случају потребе, помозите у акцијама 

спасавања које спроводе снаге заштите и спасавања!
Овај знак се користи и за провјеру исправности система за узбуњивање.

ДОДАТНИ ЗНАК ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 
ВАТРОГАСНИХ И ДРУГИХ ЈЕДИНИЦА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОСТАНИТЕ МИРНИ!
Знак за узбуњивање односи се на 

припаднике ватрогасних и других јединица заштите и спасавања које 
одмах треба да поступе према утврђеним правилима.

Извор: ПРAВИЛНИК О УЗБУЊИВАЊУ И ПОСТУПАЊУ ГРАЂАНА У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ 
(Службени гласник Републике Српске број 53/13)


