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1. УВОД
1.1. Уводна разматрања
Према својој природи и пореклу, ванредне ситуације појављују се у облику
елементарних несрећа, које су последица неконтролисаних фактора у природи који нису
везани за човеково деловање (земљотреси, епидемије и пандемије и сл.). У другу групу долазе
катастрофе које је човек ненамерно изазвао (саобраћајни удеси, експлозије, пожари и др.). Ове
несреће су обично локализоване и нису праћене тежим и озбиљнијим хигијенскоепидемиолошким последицама и психолошким поремећајима у ширим размерама. Посебну
групу чине ванредне ситуације које је човек намерно изазвао (ратна разарања, с употребом
класичног, атомског и биолошког наоружања).
Поред елементарних непогода, са апекта управљања у ванредним ситуацијам битно је
нагласити и техничко-технолошке несреће које се најчешће везују за индустријске комплексе
и последицу неисправности, нестручног руковања одређеним уређајима од стране запослених
или друге разлоге који резултују угрожавањем људских живота, материјалних и културних
добара. Техничко-технолошке несреће се манифестују у облику пожара, експлозије,
нуклеарних акцидената и сл.
Основни циљ Процене ризика од катастрофа за правно лице ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
је препознавање, евалуација и начин поступања са ризиком (третман ризика) и предузимање
мера за умањење или уклањање ризика који може угрозити или оставити одређене последице
по штићене вредности, као и о потреби подизања капацитета за реаговање у случају
елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа.
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1.2. Одлука о учесницима у изради процене
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1.3. Процес израде Процене и прелиминарна идентификација опасности
Процес израде Процене
У овој Процени ризика од катастрофа правног лица биће сагледани сви аспекти
законских регулатива и то :
*
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/2018);
*
Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјекта у вези са израдом
процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања (Службени гласник РС бр,
102/2020);
*
Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и
плана заштите и спасавања бр. 01-10392/19-3, од 31. октобра 2019. године („Сл.гласник РС”,
бр.
80/2019).
Процена садржи основне податке о циљу који се треба остварити израдом процене,
како би се правно лице плански припремило за реаговање у случају елементарних непогода и
других катастрофа. Циљ израде Процене ризика од катастрофа је сагледавање опасности,
могућих ефеката и последица, процена угрожености-ризика, као и сагледавање снага,
средстава и превентивних мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и
другим несрећама.
• На основу Законa о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018) и у складу са Упутством о Методологији израде и
садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Службени
гласник РС“ број 80/19), стекли су се услови за израду Процене ризика од катастрофа
за ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, Ђердапска 19 , ГО Врачар.
Комуникација и консултација
Комуникација и консултацијa је континуирани и интерактивни процес који носилац израде
Процене спроводи да би обезбедио и поделио добијене информације и укључио у дијалог
заинтересоване стране у вези са управљањем ризиком. Стручно лице које обавља послове
заштите и спасавања, је одговорно за комуникацију и консултације.
Комуникација се врши перманентно унутар ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ и са надлежним
службама градске општине Врачар и Града Београда.
Консултације се врше по потреби са:
1) Штабом за ванредне ситуације Градске општине Врачар и Града Београда.
2) Надлежним службама општине.
3) Надлежном службом МУП СВС- УВС у Београду.
4) Привредним друштвима специјализованим за област управљања ризиком.
Одређивање контекста
У циљу одређивања контекста неопходно је дефинисати спољашње и унутрашње факторе који
се узимају у обзир приликом израде сценарија у смислу представљања потенцијалних, а у исто
време највећих и највероватнијих ризика. Организовани су стручни састанци стручног тима
за израду процене у циљу дефинисања потенцијалних опасности и њихових последица по
штићене вредности ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“. Представници ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ су
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представили евентуалне могућности угрожавања објекта и локације и заједно са стручним
тимом дали мишљење о потенцијалним ризицима. Анализама спољних и унутрашњих
фактора и бројних параметара се дошло до заједничког закључка и помоћи радној групи у
одлучивању за које опасности ће израдити Процену ризика од катастрофа. Закључено је да су
највеће опасности од земљотреса и пожара и експлозија.
Процена ризика
Кроз комуникацију и консултацију са члановима стручног тима утврђено је да постоји
опасност од пожара и земљотреса. Вероватноћа појављивања као и висина штете по штићене
вредности је већа у случају пожара. Процена ризика обухвата идентификацију, анализу и
евалуацију ризика.
Утврђивање ризика
• У следећој табели је приказана Прелиминарна идентификација опасности које могу
угрозити штићене вредности, на основу које се може закључити од којих опасности је
правно лице ОШ „Н.Х. Душан Дугалић “, Ђердапска 19, ГО Врачар угрожено.
Табела бр.1: Прелиминарна идентификација опасности
Штићене вредности
Ред.
број

Опасност

1. Земљотрес

Живот и
здравље

Економија/ Друштвена
екологија стабилност

Опасности
које
Вероватноћа угрожавају
/учесталост штићене
опасности
вредности

Могуће последице

+

2. Одрони, клизишта,ерозије

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

3. Поплаве

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

5. Град

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

6. Олујни ветрови

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

8. Епидемије и пандемије

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

9. Биљне болести

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

10. Болести животиња

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-

Могуће последице

+

4.

7.

Снежне мећаве, наноси и
поледица

Суша (недостатак воде за
пиће)

11.

Пожари
и експлозије,
пожари на отвореном

12.

Техничко-технолошке
несреће

Наведена опасност не угрожава штићене вредности

-
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Анализа ризика
На основу резултата прелиминарне анализе, изведен је закључак, да се врши процена ризика
од следећих опасности:
1. Пожари и експлозије, пожари на отвореном - прелиминарном анализом је утврђен
висок ниво ризика.
2. Земљотреси - прелиминарном анализом је утврђен висок ниво ризика.
Евалуација ризика
- Прелиминарном евалуацијом ризика од пожара утврђено је да је неопходно вршити
третман ризика.
- Прелиминарном евалуацијом ризика од земљотреса утврђено је да је неопходно
вршити третман ризика.
Поступање са ризиком
Предузимањем мера за умањење или уклањање ризика који може угрозити или оставити
одређене последице по штићене вредности, као и предузимање мера за подизање капацитета
за реаговање у случају елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа се ризици
модификују - редукују, односно минимизирају. Према прелиминарној процени биће потребно
извршити третман ризика од пожара.
Мониторинг ризика
Мониторинг ризика је стална провера, надзор, критичко посматрање или утврђивање статуса,
како би се идентификовале очекиване или потребне промене свих параметара на којима се
заснива Процена. Процена је документ који захтева стално дограђивање и ажурирање. То се
постиже на основу праћења стања на терену и евидентирања свих критичних тачака (објеката,
инсталација, постројења, и др.) тј. појава нових чинилаца који поспешују или изазивају
одређену опасност. Такође врши се стално праћење научних и стручних достигнућа која могу
бити од користи за допуну и ажурирање Процене.
Одговоран за мониторинг ризика је руководилац ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ у сарадњи са
запосленима.
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2. ОПШТИ ДЕО
2.1. Опис
2.1.1. Назив
Пун назив:
Основна школа „Н.Х. Душан Дугалић“,
Скраћени назив:
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“.
2.1.2. Делатност
Овлашћења и делокруг рада Основне школе „Н.Х. Душан Дугалић“ (у даљем тексту:
школа) су утврђена Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), Законом о основном образовању и васпитању
("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019) и Статутом школе.
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и
остварује се као јавна служба.
Образовно-васпитни рад у смислу овог закона обухвата наставу и друге облике
организованог рада са ученицима.
У складу са основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад
Школе подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције. Преко управног спора
судови надзиру законитост појединачних коначних аката Школе у управним стварима.
Средства за рад Школе обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Школа делује на начин прописан Законом о основама система образовања и васпитања и
Законом о основном образовању и васпитању. У складу са чланом 13. ст. 1, 3 и 4 Законa о
основама система образовања и васпитања:
«Делатност образовања и васпитања обавља установа.
На оснивање и рад установе из става 1. овог члана примењују се одредбе овог закона и
прописа о јавним службама.
Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је овим законом и
посебним законима.»
Школа верификује свој рад актом Министарства просвете у складу са законом и чланом
52. Статута школе.
-

-

Школа је основана решењем Народног одбора Града Београда број 10569/54 од
19.07.1954. године и уписана у судски регистар код Привредног суда у Београду,
регистрациони уложак број 5-402-00.
Школа је уписана у мрежу основних школа Одлуком о мрежи основних школа у
Београду („Службени лист града Београда“ број 6/12, 23/12, 37/13, 57/13, 61/14, 66/14,
38/15, 61/16, 79/16 и 87/16).
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-

Матични број школе код надлежног органа за статистику је 07004338. Порески
идентификациони број школе је 101602245.

Табела бр. 2: Матични број, ПИБ, датум оснивања, шифра делатности

Правна форма

Просветна установа

Матични број
ПИБ
Датум оснивања
Основна
шифра делатности

07004338
101602245
15.12.1961.
8520 – Основно образовање

2.1.3. Подаци о седишту (општина, место, назив улице и број, број телефона, број факса, емајл)
Адреса седишта:
Општина: Врачар
Место: 11000 Београд - Врачар
Улица, број и слово: Ђердапска бр. 19
Телефон:
+381 (011) 28-36-838;
Е- mail:
timozes@osdugalic.edu.rs;
Сајт:
http://osdugalic.edu.rs/
Подаци о одговорном лицу:
Директор: Ђорђе Живановић
Оснивач:
Град Београд.
2.1.4. Структура привредног друштва ( организационе целине (објекти)
Основна школа „Н.Х. Душан Дугалић“ делатност у целости обавља на локацији Ђердапска 19
на Врачару.
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра,
а завршава се 31. августа наредне године. Образовно-васпитни рад школе се организује у два
полугодишта, према школском календару. Време почетка наставе, распоред смена, време
почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада
школе. Настава се изводи у две смене, које се смењују недељно, по распореду часова, који
утврђује директор школе, у сарадњи са стручним органима школе, за сваку школску годину.
Прву смену похађају ученици првог, трећег, петог и седмог разреда. Другу смену похађају
ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда.
Унутрашње уређење – Организациона шема рада школе
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Организациона шема

Орган управљања - Школски одбор
Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су
организовање, састав и надлежности прописани Законом. Орган управљања у школи је
школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из
своје надлежности без накнаде. Школски одбор чине по три представника из реда запослених
у школи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Школски одбор именује и разрешава Скупштина града
Београда, у складу са Законом. Чланове школског одбора из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем на
конститутивној седници.
Орган руковођења - директор школе
Директор Ђорђе Живановић руководи радом школе сходно члану 126. Закона о основама
система образовања и васпитања.
Саветодавни орган - савет родитеља
Школа има савет родитеља, ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у
остваривању образовно-васпитних задатака школе У савет родитеља школе бира се по један
представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. У
школи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан
савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце,
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односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Представници савета родитеља
бирају се сваке школске године.
Стручни органи
Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну
наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој
школског програма и други стручни активи и тимови. Седницама стручних органа школе могу
да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања. Стручни органи
доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе; прате остваривање школског
програма; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција;
вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада
ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања
и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
2.1.5. Намена и капацитет објеката
Комплекс ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ лоциран је у ГО Врачар, у улици Ђердапска бр.
19 - која је и основна саобраћајница за прилаз правном лицу, на катастарској парцели бр.
4599/1 површине 2.235 m2 КО Врачар.
Распоред и намена објеката су у складу са потребама школе. Школа располаже са
адекватним просторима за реализовање свих активности и послова школе: учионицама,
кабинетима, библиотеком, салом за физичко васпитање, свечаном салом, амбулантом,
зборницом , канцеларијама, канцеларијом за рад педагошко-психолошке службе.
Школу чине 3 зидана објекта која су пасарелама повезани у једну функционалну
целину. Унутар школе је двориште.
Носеће конструкције свих објеката, а добрим делом и фасаде су армирано-бетонских
елемената.
Табела бр.3: Намена и површина просторија
Назив објекта

Број
просторија

Површина
m2

Учионица

8

400,25

Кабинети

1

45,75

Фискултурна сала са свлачионицом

1

207,10

Просторија за продужени боравак

1

70,00

Учионица за информатику

1

40,00
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Наставничка зборница

1

52,00

Канцеларија директора

1

34,70

Канцеларијe психолога – педагога и логопеда

2

34,95

Простор за учила

1

15,95

Цвећара

1

80,15

Канцеларија секретара, рачуноводство

2

40,85

Трпезарија

1

42,30

Ходнички простор

2

92,20

Подстаница

1

32,15

Приручна кухиња

1

15,00

Санитарно-хигијенски простор

30,50

Слика бр.1: Ситуација на локацији ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ – план евакуације
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Слика бр.2: Ситуација на локацији ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ – план евакуације

2.1.6. Број запослених
На почетку школске 2021/2022. године школа има 90 ученика. Број запослених је 40.
У ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ постоји служба физичко техничке заштите која је у надлежности ДВД
Врачар. Радно време је 06:00 до 20:00 радним данима. Нема обезбеђења током државних празника и
распуста сходно школском календару.
Класификациони периоди:
У школској години има четири класификациона периода који су равномерно распоређени.

Табела бр.4: Број запослених према организационим деловима у привредном друштву
Ред. бр.

Назив

Број запослених

1

Секретар школе

1

2

Директор школе

1

3

Помоћник директора школе

1
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4.

Шеф рачуноводства

5.

Стручни сарадник - психолог

6.

Сервирка

7.

Медицински техничар

2

8.

Домар

1

9.

Спремачица

3

10

Наставник

28

1
1
1

Табела бр.5: Структура запослених према полу у привредном друштву
Запослени према полу
Жене

Мушкарци

32

Укупно

8

40

Табела бр.6: Старосна структура запослених у привредном друштву
Старосна структура запослених у фирми

Жене
Мушкарци

20-30

31-40

41-50

Преко 50

3
0

9
1

13
7

7
0

Укупно
32
8

Табела бр.7: Школска спрема запослених у привредном друштву
Без школске
Завршена
Средње
Више
Високо
Укупно
спреме
ОШ
образовање образовање образовање
Жене

0

2

2

0

28

32

Мушкарци

0

0

2

0

6

8

Укупно

0

2

4

0

34

40

Табела бр.8: Радни стаж запослених у привредном друштву
До 5
година 5 до 10 10 до 15 15 до 20 20 до 25 25 до 30 30 до 35 Преко 35
Запослени

11

7

7

5

5

1

4

Укупно

11

7

7

5

5

1

4

0
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2.1.7. Основне карактеристике окружења и повредиви објекти
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ лоцирана је у ГО Врачар, у улици Ђердапска број 19, на
катастарској парцели бр. 4599/1 КО Врачар (N: 4960062 E: 459314), углу улица Ђердапска и
Јужни булевар. У њеној близини налазе се две школске установе, Дом здравља Врачар,
Градски центар за социјални рад, две приватне здравствене установе, банке. Према попису из
2011. године на територији ГО Врачар живи око 56.333 становника.
Ђердапска улица је основна саобраћајница за прилаз ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, док је улаз
за возила из улице Јужни булевар, а преко које је даље општинским улицама повезана са
аутопутем Е - 75.

Слика бр.3 : Зона од 1.000 m удаљености у односу на локацију комплекса ОШ „Н.Х. Душан
Дугалић“
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Сликa бр. 4: Микролокација комплекса комплекса ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
Повредиви објекти
Повредиви објекат се дефинише као место на коме људи живе, раде, окупљају се или бораве,
и то су: стамбени објекти, игралишта, паркиралишта, рекреативне површине, паркови,
спортски терени реке, језера, плаже, као и природна добра. У непосредном окружењу
комплекса ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ лоцирани су:
- Стамбени објекти у ГО „Врачар“, 100-1000 метара, око 18,777 становника по km2;
- Банка Поштанска штедионица, на удаљености око 300 метара, око 400 лица;
- Комерцијална банка, на око 400 метара удаљености, око 300 лица;
- Болница „ СГБ Теофановић“, на удаљености око 500 метара, око 200 лица;
- Бензинска станица NIS PETROL, на око 550 метара удаљености, око 60 лица;
- „Друга економска школа“, на удаљености око 600 метара, око 450 лица;
- Бензинска станица MOL, на удаљености око 600 метара, око 50 лица;
- Пошта 11118 Београд 32, на удаљености око 650 метара, око 65 лица;
- Кошаркашки савез Србије, на удаљености око 650 метара, око 30 лица;
- Дом здравља Врачар, на удаљености око 700 метара, око 500 лица;
- Болница „ Др Ђоковић“, на удаљености око 750 метара, око 250 лица;
- Основна школа „Краљ Петар II Карађорђевић“, на удаљености око 750 метара, око 350 лица;
- Основна школа „ НХ Синиша Николајевић“, на удаљености око 900 метара, око 300 лица;
- Центар за ваздухопловно моделарство, на удаљености око 1.100 метара, око 90 лица;
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- Београдско драмско позориште, на удаљености око 1.100 метара, око 500 лица;
- Градски центар за социјални рад, на удаљености око 1.300 метара, око 50 лица;
- МУП РС, ПС Врачар, на удаљености око 2.100 метара, око 100 лица;
2.2. Критична инфраструктура
2.2.1. Eнергетска инфраструктура
Tериторија ГО Врачар, као и ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, се снабдева електричном
енергијом преко Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Дистрибутивно подручје Београд - огранка ЕД Центар, преко постојећих трафостаница.
Преносна мрежа реализована је преко високонапонских водова 110, 220 и 400 kV са
одговарајућим трансформаторским станицама и разводним постројењима. На предметном
подручју реализовани су следећи електроенергетски објекти напонског нивоа 400 и 220 кV:
ТС 400/220 кV „Београд 8”, инсталисане снаге 800 MVA, ТС 220/110 Кv, „Београд 3”,
инсталисане снаге 350 MVA, ТС 220/110 кV „Београд 17”, инсталисане снаге 750 МVА и ТС
220/110 кV „Београд 5”, инсталисане снаге 900 МVА.
Табела бр.9: Преглед просечне месечне потрошње електричне енергије за март и април и
инсталисане снаге у кW по објектима у ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
Редни
број
1
2

Локација
Ђердапска 19
Ђердапска 19

Број места
мерења
4313603607
4313603615

Потрошња
835 kWh
953 kWh

Инсталисана
снага у кW
17.25
17.25

Начин загревања радног простора:
У објектима је инсталирано централно грејање, у надлежности је ЈКП „БЕОГРАДСКЕ
ЕЛЕКТРАНЕ“. Снабдевање објекта топлотном енергијом за потребе грејања објекта врши се
из топлотне подстанице, смештене у нивоу приземља у објекту.
Просторија топлотне подстанице се вентилира природним путем преко прозора који се
отварају и преко решетки у металним вратима топлотне подстанице. У обе топлотне
подстанице су постављени по један S6 и CO2-5 ПП апарат.
Вентилација и проветравање просторија у објектима се врши природним путем, постоје и
клима уређаји.
2.2.2. Саобраћајна инфраструктура
2.2.2.1. Друмски саобраћај
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ лоцирана је у ГО Врачар, у улици Ђердапска, која је и
основна саобраћајница за прилаз објектима. Окружена је улицама Јужни булевар са северне
стране, улицом Генерала Хорватовића са источне стране, и са јужне стране Господара Вучића,
а преко којих је повезана са осталим општинским и државним саобраћајницама.
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Бициклистички саобраћај се у највећој мери одвија у склопу саобраћајница. Чињеница је
евидентно мали проценат реализације бициклистичких трака и/или бициклистичких стаза
планираних урбанистичким плановима у претходном периоду, како у регулацији градских
саобраћајница, тако и као самосталних регулација.
Поменуте саобраћајнице и приступни путеви могу издржати оптерећење и најтеже
ватрогасне технике. Прилаз је без препрека и у току зимског периода се чисти.
Интерне саобраћајнице које служе за интервенцију ватрогасних возила су ширине
најмање 6 метара за двосмерни саобраћај и 3.5 за једносмерни, и асфалтиране, намењене за
кретање великих камиона и носивости више од 13 kN, тако да задовољавају неопходне услове
по питању ширине и носивости.
Стационарни саобраћај
У оквиру комплекса постоји 12 простора за паркинг места.
2.2.2.2. Железнички саобраћај
У зони 1.000 m ширине нема железничког саобраћаја.
2.2.2.3. Ваздушни саобраћај
У зони 1.000 m ширине нема аеродрома.

2.2.2.4. Речни пловни путеви и луке
У зони 1.000 m од ширине нема пловних путева и лука.
2.2.2.5. Гранични прелази
У зони 1.000 m од ширине нема граничних прелаза.

2.2.3. Водопривредна инфраструктура
Водоснабдевање у ГО Врачар, као и у ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, врши се преко мреже
водоводно-дистрибутивног система града Београда које је у надлежности одржавања ЈКП
''Београдски водовод и канализација'' Делиградска 28, Београд. Београдски водовод годишње
произведњу врши у пет производних погона: Макишу, Белим водама, Бановом брду, Бежанији
и Винчи.
Хидрантска мрежа
За почетно гашење пожара инсталисана је унутрашња хидрантска мрежа која се састоји од 2
зидна хидранта.
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2.2.4. Снабдевање храном
У ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ постоји организована исхрана за ученике, кухиња са
трпезаријом у приземљу објекта (приземље-управа). Капацитета је 280 оброка дневно, храна
се не припрема у објекту, врши се достава оброка. Запослени за потребе припреме и спремања
кафе и напитака користе чајну кухињу, односно храну доносе сами или поручују већ
припремљену храну из оближњих ресторана. Клијентима се послужује пиће и храна из
кетеринга.
2.2.5. Здравствена критична инфраструктура
У случају ванредне ситуације на територији ГО Врачар у којој је стационирана ОШ
„Н.Х. Душан Дугалић“ налазе се објекти здравственог обезбеђења (установе и центри који се
налазе на територији ГО Врачар) и који су носиоци извршења задатка цивилне заштите - хитне
медицинске помоћи.
Запослени се лече у складу са територијалном поделом надлежних здравствених установа.
У склопу Дома Здравља ''Врачар'' (Адреса: Велимира Бате Живојиновића 16, Врачар,
Телефон: Централа 011/3402-522, 3402-680, Факс: 011/6458-822, office@dzvracar.org.rs,
dzvracar@yubc.net ) функционишу следеће службе и амбуланте: Служба опште медицине,
Служба за здравствену заштиту жена, Служба за здравствену заштиту деце и омладине,
Стоматолошка служба, Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике, Лабораторија,
Служба медицине рада, Специјалистичко-консултативна служба, Одељење за ментално
здравље, Одељење физикалне медицине и рехабилитације, Одељење интерне медицине,
Одељење оториноларингологије, Одељење офталмологије, Служба социјалне медицине,
Служба поливалентне патронаже, Служба кућног лечења и неге, Здравствена станица “Луј
Пастер”(др. Иван Милутиновић), Амбуланта у ОШ “Свети Сава”, Амбуланта у ОШ
“Владислав Рибникар”
Универзитетски клинички центар Србије, јединствена здравствена установа, у свом
саставу има укупно 41 организациону јединицу: 23 клинике, девет центара, поликлинику и
девет служби за услужне делатности.
2.2.6. Финансије
Средства за рад школе обезбеђују се у буџету Републике Србије. Буџет школе за 2021.
годину износи 2.961.696,00 динара.
Не постоје Полисе осигурања лица од последица несрећног случаја за запослене и ученике и
полиса осигурања имовине.
2.2.7. Телекомуникациона и информациона критична инфраструктура
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ користи телекомуникациону инфраструктуру ГО Врачар која
припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) Врачар. Мобилна
телефонија „Телекома Србије” у потпуности покрива територију ГО Врачар и ГСМ и 3Г
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мрежом. Поред основних фиксних телекомуникационих и услуга мобилне телефоније,
„Телеком Србије” (ИЈ „Врачар”) пружа корисницима и услуге интернета, услуге преноса
података, телематске услуге, услуге са додатном вредношћу ИСДН услуге, услуге
интелигентне мреже, фиксне сателитске услуге, фиксне услуге за коришћење стандарда DECT
и мултимедијалне услугe.
Поред наведеног ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ поседује и сопствену информатичку
инфраструктуру. Између сектора телекомуникација и великог броја елемената осталих
инфраструктура постоји веома велика повезаност. OШ „Душан Дугалић“ поседује фиксну
централу, и приступна мрежа реализована је класичним бакарним водовима.
У подручју мобилне телефоније најзначајније су ГСМ мреже мобилне телефоније, јер
њихове услуге користи највећи број корисника. У мрежама мобилне телефоније заступљене
су GSM и UMTS базне станице и одговарајући антенски системи, као и радио-релејне станице
са одређеним радио-релејним правцима. Запослени у ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, користе
услуге сва три провајдера мобилне телефоније.
Интернет мрежа на територији ГО Врачар, представљена је провајдерским станицама, а
присутне технологије су: “Dial up", "ADSL", кабловски интернет, бежични интернет и у новије
време присутан мобилни интернет. Интернет ресурси се у последње време користе и за пренос
података у виду говорне комуникације што је омогућио развој тзв. “VoIP” телефоније.
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ приступ интернету остварује преко YUNET WEBMAIL
интернет провајдера.
На локацији ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ постоји систем видео надзора, 8 камера којим су
покривени ходници у школи и простор око школе.
У ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ није инсталиран алармни – противпровални систем.
У ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ не постоји инсталација ручне дојаве пожара. У објектима је
инсталисана противпанична расвета.
2.2.8. Заштита животне средине (производња и складиштење опасних материја)
У складу са чланом 5 и чланом 29 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016,
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у остваривању система заштите животне
средине правна лица одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање
и услови у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у
складу са законом.
Управљање опасним материјама врши се под условима и на начин којим се обезбеђује
смањење ризика од њихових опасних својстава по животну средину и здравље људи и то у
процесу производње, складиштења, коришћења и одлагања.
Правно лице које управља опасним материјама дужно је да планира, организује и
предузима све потребне превентивне, заштитне, сигурносне и санационе мере којима се ризик
по животну средину и здравље људи своди на најмању могућу меру.
Количине присутних опасних материја су такве да ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ према
одредбама из Правилника о врсти и количини опасних супстанци којим се дефинише обавеза
израде Плана заштите од удеса, нема обавезу израде истог.
Од опасних материја ако, а које су присутне у врло малим количинама за разматрање,
присутне су само гориве материје.
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Присутне материје у објекту:
- канцеларијска опрема: канцеларијски намештај (радни и конференцијски столови,
столице, витрине, ормани, полице и рафови и сл.), рачунарска опрема (компјутери
фиксни и преносиви, штампачи, скенери...), факс, телефони (фиксни, мобилни), копир
апарати, струњаче, лопте (материјал: дрво, папир, текстил, пластика и метал)
Количина запаљивог материјала мање од 50 Kg/m 2
Табела бр.10: Присутне материје по просторијама објеката ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
Објекат или
технолошки
процес
ОШ „Н.Х. Душан
Дугалић“

Материја
1. дрво
2. папир
3. пластика
4. текстил

Количина
950 kg
455 kg
75 kg
30 kg

2.2.9. Функционисање органа државне управе и хитних служби
Табела бр.11: Преглед органа државне управе и хитне службе
Локална
самоуправ
Ватрогасно Р. а на којој спасилачка јединица
бр. се налазе

1. ГО Врачар

Ватрогасно-спасилачка
бригада Београд,
Адреса: Мије Ковачевића
бр. 2-4
11000 Београд,
Телефон: 193
(+381)11 2812 011

Полицијска
станица

Здравствена установа

Дом здравља Врачар,
Полицијска
станица Адреса: Велимира Бате Живојиновића
16, Врачар,
„Врачар“
Адреса: Радослава Грујића Телефон: 011/3402-522, 3402-680, Факс:
011/6458-822,
14
office@dzvracar.org.rs, dzvracar@yubc.net
Телефон: 192,
Универзитетски клинички центар Србије
(+381) 011 3440643;
Пастерова 2 11000
Београд
mediacentar@kcs.ac.rs
Контакт центар - све информације о раду
медицинских служби Поликлинике
УКЦС
011/360 9999
Централа КЦС
011/361 7777

2.2.10. Наука и образовање
Овлашћења и делокруг рада Основне школе „Н.Х. Душан Дугалић“ је основно образовање и
васпитање - делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.
Образовно-васпитни рад у смислу овог закона обухвата наставу и друге облике организованог
рада са ученицима.
24

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА за
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, ул. Ђердапска 19, Београд, Врачар

3. ПОСЕБНИ ДЕО
3.1. Идентификација опасности од елементарних непогода и других несрећа
3.1.1. Пожари и експлозије
3.1.1.1. Општи део
Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље
људи, материјална добра и животна средина. Пожари су најчешће опасне ситуације (ванредне
прилике, мањег или већег обима) са којима се сусрећемо у готово свим срединама и у готово
свим временским ситуацијама. Пожари настају као природна појава (удари грома, високе
температуре у време суша, итд.) или као техничко технолошки удес (настао у процесу неке
производње, акцидента, људском непажњом или из неког другог разлога). Већина пожара
како пољских, шумских, индустријских, саобраћајних, привредних, пожара у стамбеним,
привредним и другим објектима најчешће настају због грешке човека (намерног паљења или
немара). За одвијање процеса сагоревања потребни су одређени услови и то: присуство гориве
материје, присуство оксиданса и присуство извора паљења одређене енергије. Уколико није
присутна било која од ове три компоненте, до сагоревања неће доћи. Ово се може приказати
троуглом:

Слика бр. 3. Троугао потребних компоненти за развој пожара
У односу на досадашња искуства, може се указати на неколико могућих узрока пожара:
-Људска непажња, немар, нехат или намерно паљење;
-Атмосферско пражњење електрицитета (муња или гром);
-Потрес који би изазвао кидање високо-напонске мреже, електричних инсталација, рушење
грејних тела;
-Трење (као механички узрочник пожара, а јавља се на разним машинама при чему се
најчешће пали гориво и мазиво);
-Удар (као механички узрочник пожара или експлозије, при чему настаје варница која пали
лако запаљиви материјал);
-Самозапаљење неког материјала као последица биолошких, физичких и хемијских реакција
тог материјала у одређеним условима (велика количина ускладиштене робе без довољно
вентилације; гомила ситног материјала на отвореном простору);
С обзиром на проценат пошумљености територије ГО Врачар, на постојање делатности
са великим ризиком од пожара, територија локације ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ може бити
угрожена мање пожарима на отвореном простору, а више пожарима у затвореном простору.
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Надлежна Ватрогасно спасилачка бригада Београд покрива територију на којој се
налази и комплекс ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“. У случају потребе активирају се све подручне
ватрогасно спасилачке јединице које се налазе на територији Града Београда. Ако се ради о
пожару великих размера ангажује се и Војска Србије и јединице цивилне заштите као и друге
јединице Министарства унутрашњих послова, жандармерија, хеликоптерска јединица.
Постојеће снаге задовољавају потребе противпожарне заштите. Удаљеност Ватрогасно
спасилачка бригада Београд од комплекса објеката ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ је око 3 km
друмским саобраћајем, а време доласка је 12 минута код уобичајеног оптерећења саобраћаја.

Слика бр.5: Траса ватрогасног возила код уобичајеног оптерећења саобраћаја
Уоквиру комплекса постоји неколико проширења – платоа који могу послужити као
окретнице за ватрогасна возила.
Експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица употребе запаљивих
течности и гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити експлозивну
смешу, праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом температуре,
као и наглог разарања плашта посуда услед непланираног или неконтролисаног ширења
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флуида и разлетања делова уређаја, технолошке опреме или објеката, којим се угрожавају
живот и здравље људи и материјална добра. Експлозија је процес сагоревања који се одвија
великом брзином и при томе се ослобађа велика количина енергије која је повезана са
стварањем притиска. Основ експлозивног сагоревања су хемијске реакције и овде се хемијска
енергија претвара у топлотну. Процес ослобађања топлотне енергије је веома брз (одвија се у
десетим, стотим и хиљадитим деловима секунде). У оваквим реакцијама се јавља и притисак
и прасак. Превентива представља основну активност за спречавање настанка експлозија.

3.1.1.2. Списак објеката I и II (и III) категорије угрожености од пожара
На основу Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије
угрожености од пожара (Сл. Гл. РС број 76/2010), Решењем о категоризацији бр. 217.10-133/17
од 25.10.2017. године, издатим од стране МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
ванредне ситуације у Београду, објекат ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Н.Х. ДУШАН ДУГАЛИЋ“, Ул.
Ђердапска бр. 19, ГО Врачар, Београд, разврстан је у категорију угрожености од пожара
III.1 и поткатегорију 6 угрожености од пожара.
3.1.1.3. Списак субјеката у којима постоји опасност од пожара и експлозија
У ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ места у којим постоји опасност од пожара су библиотека,
кухиња, кабинет за информатику, узрок настанка пожара може бити и квар на
електроинсталацијама.
3.1.1.4. Шумски комплекси (врста шума уређеност, проходност, начин експлотације,
величина животињског фонда)
У близини ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ нема шумских комплекса.
3.1.1.5. Производња и складиштење експлозивних материја и материје које могу да
формирају експлозивну атмосферу
На предметној локацији ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ од опасних супстанци, а које су
присутне у врло малим количинама за разматрање, присутне су само запаљиве материје
(папир, дрво, ПВЦ, прехрамбене намернице). Количина присутних материја у складу са
параметрима из Правилника о врстама и количинама опасних материја (на основу којих се
дефинишу обавезе израде плана заштите од удеса) одређује да ли се оне могу сматрати
опасним или не. Од опасних материја, а које су присутне у врло малим количинама за
разматрање, присутне су само гориве материје.
3.1.1.6. Идентификација локација са заосталим неексплозивним убојним средствима
У комплексу ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ није било и нема неексплодираних убојних
средстава.
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3.1.1.7. Густина насељености
Густина насељености зоне удаљености од 1.000 метара од ОШ „Н.Х. Душан Дугалић “
је 18.477 ст/км2.
3.1.1.8. Угроженост заштићених културних и материјалних добара
Заштићена културна и материјална добара су на безбедној удаљености, већој од 4 m те
не постоји могућност преношња пожара, и нису угрожена ни на који начин у односу на објекте
и локацију објеката ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“.

3.1.1.9. Могућност генерисања других опасности
Мала је вероватноћа да услед пожара у неком од објеката ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ дође до
неке друге опасности осим до експлозије, и то под одређеним околностима.
3.1.1.10. Могући развој догађаја – сценарио 1 – Највероватнији нежељени догађај за пожар
Табела бр.12 : Садржај највероватнијег нежељеног догађаја за пожар и експлозије
ПАРАМЕТАР
Опасност

ОПШТА ПИТАЊА
•
•

Пожар
Квар на кухињској опреми – несавесно руковање

Појављивање

• ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ Ђердапска бр.19, део објекта – кухиња у
приземљу

Просторна димензија

• Кухиња, 35,3 m2;

Интензитет

• Пожар слабијег интенизитета;

Време

• око 10:55 часова, 11. април. 2022, понедељак;
• узрок: несавесно руковање електричним решоом;

Ток

• У понедељак око 10:55 часова у ОШ „Душан Дугалић“, Ђердапска бр.19 на
Врачару, у кухињи, која се налази у приземљу објекта, избио је пожар. Пожар
је настао приликом горења џезве која је заборављена на електричном решоу.
Спремачица је услед немара оставила укључен електрчни решо и напустила
кухињску просторију. У кухињи, у наредним минутима нико није боравио.
Прво се појавио густ дим, а убрзо и пламен који има тендецију брзог ширења.
Дим је прво уочила спремачица која је назвала Ватрогасно спасилачку
јединицу на број 193 и убрзано кренула да обавештава остале запослене, како
би се брзо реаговало и како не би дошло до веће катастрофе. Ватрогасци су
дошли на место догађаја и брзом реакцијом угасили пожар који је претио да се
прошири. Брзи долазак ВСЈ је спречио ширење пожара и довођење деце и
запослених у опасност. Прликом немилог догађаја евакуисано је 2 ученика и
двоје запослених који су били у трпезарији и налазили се у близини кухиње,али
нико није задобио повреде. Ангажовано је једно возило ватрогасне службе.

Обзиром да није било више људи у објекту, спречио се утицај штете по
здравље већег броја људи, будући да се сагоревањем издваја дим који
садржи угљен моноксид, угљен диоксид и сличне гасове чије удисање
представља опасност по људско здравље.
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Трајање

• Tрајање у року од 8 минута, од 10:55 до 11:03 часова, (најизраженији директан
утицај је на кухињу); оштећене су боје зидова и кухињски елементи.

Рана најава

• Нема ране најаве;

Припремљеност

• Запослени су прошли посебне обуке на пољу заштите и спасавања у случају
настанка пожара.
Државни органи су у оквиру своје делатности спремни су за реаговање у
случају настанка ове опасности:
обавештавање,
узбуњивање и евакуација из објеката,
позивање службе 112, хитне помоћи, полиције, ватрогасаца
пружање прве помоћи, итд.
Штићене
вредности

Живот и
здравље људи

Приказ утицаја замишљеног сценарија
Укупан број људи захваћених неким процесом у
оквиру сценарија:
-мртви........................................................................ 0
-повређени (тровање димом, опекотине)............... 0
-оболели .................................................................... 0
-евакуисани .............................................................. 4
-збринути.................................................................. 0

-склоњени.................................................................. 0
Укупно...................................................................... 4

Утицај

Економија/
екологија

Укупна материјална штета по економију и екологију,
трошкови (РСД):
-здравственог збрињавања и лечења.............. 0
- свих непосредних хитних мера
(реконструкција кухиње): отклањање оштећења
на опреми уређајима, молерско-фарбарски
радови)...............................................................80.000
- набавка кухињских елеманата..................... 0
- еколошке обнове .......................................... 0
- вредности исплаћених премија
осигурања ....................................................... .0
Укупно ............................................................ 80.000

Критична
инфраструктура

Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови (РСД):
- Укупно ................................................................ 0

* напомена: Средства за рад школе обезбеђују се у буџету Републике
Србије, буџет школе за 2021.годину износи 2.961.696,00 РСД
Генерисање других
опасности

• Нема генерисања других опасности;

Референтни инциденти

• У објектима ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ није било инцидената;
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Информисање јавности

• Предметни комплекс има разрађену процедуру информисања јавности у
случају ванредних догађаја (повереник, заменик повереника, дежурни радници,
руководство).
Информисање јавности се врши интерним средствима (телефон, веб сајт), и
преко средстава јавног информисања (од стране представника ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“ који ће у случају нужности дати званичну изјаву о последицама на
објектима јавног предузећа).

3.1.1.10.1. Одређивање нивоа ризика ( процена вероватноће и последица за највероватнији
нежељени догађај за пожар)
Процена вероватноће – пожар
ИСКАЗИВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ
Категорија

Вероватноћа или учесталост

(а) Вероватноћа

(б) Учесталост

(ц) Стручна
процена

1

<1%

1 догађај у 100
година и ређе

Занемарљива

2

1-5%

1 догађај у 20
до 100 година

Мала

3

6 - 50 %

4

51- 98 %

5

> 98 %

1 догађај у 2 до
20 година
1 догађај у 1 до
2 године
1 догађај
годишње или
чешће

Одабрано

☑

Средња
Велика
Изразито велика

* процена верватноће је извршена на основу критеријума (а) вероватноћа;
Процена последица – пожар
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

1

Величина
последица
Минимална

2

Мала

5-20

3

Умерена

21-50

4

Озбиљна

51-150

5

Катастрофална

>150

Категорија

Критеријум

Одабрано

<5

☑

Напомена:
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 4
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ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЕКОНОМИЈУ/ЕКОЛОГИЈУ
Категорија

Величина
последица

Критеријум

Одабрано

1

Минимална

од 0,1-1% буџета

☑

2

Мала

од 1.1-3% буџета

3

Умерена

од 3.1-7% буџета

4

Озбиљна

од 7.1-10% буџета

5

Катастрофална

чији износ прелази
10% буџета

Напомена:
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се
упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са
наведеним критеријумима.
25.000 x 100 = 0,84 %
2.961.696

Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок
Висок

Послдеице

Озбиљна

Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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1

1 Матрица 2. Ризик по економију/екологију
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Матрица 3. Укупан ризик

Последице: 1+1 = 1 категорија 1
2
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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Слика бр. 6: Карта дела Града Београда, ГО Врачар (локација ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“) са
уцртаном знаком опасности за пожар и експлозије и зоном угрожености са ниским нивоом
ризика од пожара и експлозија
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3.1.1.11. Могући развој догађаја – сценарио 2 – Нежељени догађај са најтежим могућим
последицама за пожар
Табела бр.13: Садржај нежељеног догађаjа са најтежим могућим последицама за пожар и
експлозије
ПАРАМЕТАР
Опасност

•
Пожар;
•
Услед квара на електроинсталацијама избио је пожар у кабинету са
компјутерском опремом на етажи I спрат;

Појављивање

• ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“, Ђердапска бр.19, етажа „I спрат“

Просторна димензија

• Кабинет са компјутерском опремом 40 m2;

Интензитет

• Пожар великог интенизитета;

Време

•
око 11:30 часова, 08.септембар 2023, петак;
•
узрок: услед квара на ел. инсталацијама дошло је до прегревања
компоненти, варничења и затим паљења;

Ток

У петак око 11:30 часова у Основној школи „Н.Х.Душан Дугалић“ у улици
Ђердапска бр.19, етажа „I спрат“ у кабинету са компјутерском опремом долази до
појаве пожара.
Услед неквалитетно израђених електричних компоненти, које се могу наћи на
нашем тржишту може доћи до процеса паљења који се у основи састоји из прелаза
енергије од извора паљења на пожарни објекат, односно запаљиву материју. Ова
енергија је најчешће топлотна, тако да извор паљења врши неопходну припрему
за избијање пожара. Пожар је захватио велики део компјутерске опреме, каблове
који су изазвали спојеве и подстакли интензитет пожара. Струјним
преоптерећењем компоненте електричних инсталација су се загревале до високих
температура, што је довело и до настанка почетног пожара. У рачунарском
кабинету се у том тренутку нико није налазио. Домар, који је био у обиласку
комплекса је првио осетио мирис паљевине и одмах по уочавању пожара, 10 мин
од настанка, позвао ВСЈ на број 193. Домар је почео да дејствује са S9 ручним
апаратом који се налазио на улазу у кабинет, будући да је пожар био већ у
разбукталој фази дејствовање је било могуће са извесне удаљености. Дошло је до
тровања димом у току покушаја гашења пожара S6 апаратом од стране домара.
Успешно је спроведена евакуација 95 ученика из објекта, а након тога и 16
запослених је напустило зграду, домар је повређен. ВСЈ је на локацију комплекса
стигла 10 минута од настанка пожара, пожар је угашен 30 минута од настанка.
Долази до прекида снабдевањем електричном енергијом на кратко време.

Трајање

• Tрајање у року од 30 мин, од 11:30 часова до 12:00 часова, (најизраженији
директан утицај на на кабинет са рачунарима). Штета коју је ватрена стихија
оставила за собом је велика. Опрема и паркет су битно оштећени или деструисани.
Дошло је до прекида снабдевања електричном енергијом. Зидови су претрпели
огромна оштећења и потребна је детаљна реконструкција. Наведена оштећења
проузрокују прекид у нормалном функционисању објекта од око 20 дана колико
је процењено санирање насталих последица.

Рана најава

• Нема ране најаве

Припремљеност

• Запослени су прошли посебне обуке на пољу заштите и спасавања у случају
настанка пожара.
Државни органи су у оквиру своје делатности спремни за реаговање у случају
настанка ове опасности:
обавештавање,
узбуњивање и евакуација из објеката,
позивање службе 112, хитне помоћи, полиције, ватрогасаца,
пружање прве помоћи, итд.
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Штићене вредности Приказ утицаја замишљеног сценарија

Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Утицај

Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру
сценарија:
-мртви....................................................0
-повређени (тровање димом, опекотине првог и другог
степена)..................................................1
-оболели ................................................0
-евакуисани ..........................................111
-збринути...............................................0
-склоњени..............................................0
Укупно................................................................112
Укупна материјална штета по економију и екологију,
трошкови (РСД):
-здравственог збрињавања и лечења.............. 20.000
- свих непосредних хитних мера (реконструкција
кабинета са рачунарском опремом: отклањање
оштећења на опреми уређајима/набавка нових,
гипсарски, молерскофарбарски радови,
подополагачки
радови).............................................................. 260.000
- прекид привредних активности.................... 0
- еколошке обнове ........................................... 0
- вредности исплаћених премија
осигурања ......................................................... 0
Укупно ............................................................ 280.000

Критична
инфраструктура

Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови (РСД):
- прекид

снабдевања електричном енергијом.............. 50.000

- Укупно ......................................................................... 50.000
* напомена: Средства за рад Школе обезбеђују се у буџету Републике Србије,
буџет школе за 2021.годину износи 2.961.696,00 РСД
Генерисање других опасности • Нема генерисања других опасности
Референтни инциденти

• У објектима ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ није било инцидената;

Информисање јавности

• Предметни комплекс има разрађену процедуру информисања јавности у случају
ванредних догађаја (повереник, заменик повереника, дежурни радници,
руководство).
Информисање јавности се врши интерним средствима (телефон, веб сајт), и преко
средстава јавног информисања (од стране представника ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“, који ће у случају нужности дати званичну изјаву о последицама на
објектима јавног предузећа).
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3.1.1.11.1. Одређивање нивоа ризика ( процена вероватноће и последица за нежељени догађај
са најтежим могућим последицама за пожар)
Процена вероватноће – пожар
ИСКАЗИВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ
Категорија

Вероватноћа или учесталост

(а) Вероватноћа

(б) Учесталост

(ц) Стручна
процена

1

<1%

1 догађај у 100
година и ређе

Занемарљива

2

1-5%

1 догађај у 20 до
100 година

Мала

3

6 - 50 %

1 догађај у 2 до 20
година

Средња

4

51- 98 %

1 догађај у 1 до 2
године

Велика

5

> 98 %

1 догађај
годишње или
чешће

Изразито велика

Одабрано

☑

* процена верватноће је извршена на основу критеријума (ц) стручна процена;

Процена последица – пожар
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Категорија

Величина последица

Критеријум

1

Минимална

<5

2

Мала

5-20

3

Умерена

21-50

4

Озбиљна

51-150

5

Катастрофална

>150

Одабрано

☑

Напомена:
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 112
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ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЕКОНОМИЈУ/ЕКОЛОГИЈУ
Категорија

Величина
последица

Критеријум

1

Минимална

од 0,1-1% буџета

2

Мала

од 1.1-3% буџета

3

Умерена

од 3.1-7% буџета

4

Озбиљна

од 7.1-10% буџета

5

Катастрофална

чији износ прелази
10% буџета

Одабрано

☑

Напомена:
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се
упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са
наведеним критеријумима.
280.000 x 100 = 9,45%
2.961.696

ПОСЛЕДИЦЕ ПО КРИТИЧНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1
2
3
4

Величина
последица
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна

5

Катастрофална

Категорија

Критеријум
од 0,1-1% буџета
од 1.1-3% буџета
од 3.1-7% буџета
од 7.1-10% буџета
чији износ прелази
10% буџета

Одабрано
☑

Напомена:
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се
упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са
наведеним критеријумима.
50.000 x 100 = 1,68%
2.961.696
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Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок
Висок

Послдеице

Озбиљна

Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа

Матрица 2. Ризик по економију/екологију
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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Матрица 3. Ризик по критичну инфраструктуру
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок
Висок

Послдеице

Озбиљна

Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа

Матрица 4. Укупан ризик

Последице: 4+4+2 = 5 категорија 5
2
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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ЗАКЉУЧАК: На основу анализе, евалуацијом ризика, дошло се до закључка да је ниво
ризика од пожара ВИСОК- НЕПРИХВАТЉИВ. Како је ризик за пожаре и експлозије
неприхватљив врши се третман ризика ради смањења ризика на ниво прихватљивости.
Ниво и прихватљивост ризика од пожара – догађај са најтежим могућим последицама
Ризик

Прихватљ
ивост

Начин поступања

Одлука

Веома висок
(црвена)
НЕПРИХ Веома висок и висок ниво ризика,
ВАТЉИВ
захтевају третман ризика ради
НЕПРИХ смањења на ниво прихватљивости
Висок
(наранџаста) ВАТЉИВ
Умерени
(жута)

ПРИХВА
Умерени ризик може да значи
ТЉИВ
потребу предузимања неких радњи

Низак
(зелена)

ПРИХВА Низак ризик, може значити да се не
ТЉИВ
предузима никаква радња

3.1.2.12. Одређивање комбинације ризика- мултиризик
Мултиризик представља комбинацију две или више потенцијалних опасности, уколико:
1. се дешавају у исто време или се дешавају узастопно,
2. зависе једна од друге или зато што их узрокује исти догађај или догађај покретач/окидач,
3. представљају претњу истим елементима (повредивим/изложеним елементима) без
хронолошке коинциденције.
У случају настанка пожара и експлозија већег интензитета угрожене су следеће штићене
вредности:
•
оштећење и уништење материјалних и културних добара,
•
живот људи,
•
животна средина (ваздух, биљни и животињски свет),
•
критична инфраструктура (саобраћајна инфраструктура, енергенти),
•
психолошки ефекти, итд.
3.1.1.13. Третман ризика (превентива и реаговање)
Третманом неприхватљивих ризика, односно предузимањем разноврсних планских
мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво. Третман ризика, начелно садржи: ризик,
активност, носиоца активности, време реализације, сараднике у реализацији активности,
време и начин извештавања. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица,
идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности, субјекти система
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заштите и спасавања су дужни да предузимају све мере из области превентиве и реаговања.
Предузимањем превентивних мера, приказаних у табели бр. 16 правно лице ОШ „Н.Х. Душан
Дугалић“ би било спремније да делује у кризној ситуацији и знатно би допринело и олакшало
активностима градских служби посебно кад је реч о потреби за збрињавањем најугроженијег
становништва.
А) Превентива
Оно што је најбитније урадити на пољу превентиве јесте набавка средстава за личну,
узајамну и колективну заштиту у складу са Уредбом о обавезним средствима и опреми за
личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа,
("Службени гласник РС", бр. 3/2011 и 37/2015), и извршити допуну, одржавање у исправном
стању, средстава за заштиту и спасавање, као и спроводити редовне обуке повереника и
заменика повереника, као и свих запослених предметног комплекса за поступање у ванредним
ситуацијама.

•
•

•

•

•

•

•

Стратегија, нормативног уређења, планови:
Имплементација прописа вишег реда из области ванредних ситуација, доношење и
имплементација процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама- у току;
Имплементација плана заштите од пожара и експлозије - предузете активности на
регулисању законских обавеза из области заштите од пожара (Категоризација према
угрожености од пожара сврстани у III категорију, поткатегорија 6 угрожености од
пожара Решење МУП РС 217.10-133/17 од 25.10.2017.
Доношење и имплементација интерних процедура, које ће за циљ имати организовање,
подизање нивоа оспособљености, спремности и реаговања правног лица у ванредним
ситуацијама - неопходно оспособљавање повереника и заменика повереника цивилне
заштите;
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара- редовно се
спроводи;
Систем за рану најаву:
Систем ране најаве није у функцији- не постоји стабилни систем дојаве пожара.
Просторно планирање и легализација објекта:
Изградња и реконструкција објеката у складу са планском и законском регулативом из
области урбанистичког и просторног планирања (и применом мера из Главног пројекта
заштите од пожара) - обавеза;
Имплементација плана детаљне регулације ГО Врачар- обавеза;
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Табела бр.14. Третман ризика од пожара и експлозија – превентива
Активност
Израдити интерну
документацију којом
уредити систем ЗиС у
случају пожара

Носилац
активности

Менаџмент

Време
реализац.

60 дана

Одредити стручно лице за
послове ЗиС

Сарађују

Надлежна
Служба Града
Београда

Време
извештавања
По
реализацији

Начин
извештавања

Писаним
документом

По
реализацији

Са планом заштите и
спасавања од пожара
упознати сва запослена
лица

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах

Менаџмент

По
реализацији

Усменим
извештајем и
на анализи
послова ЗиС

Израда Плана ЗиС

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах

Менаџмент

На
анализама

Писаним
документом

Дефинисати процедуре за
рад тима у случају пожара

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах

Менаџмент

На
анализама

Писаним
документом

Одржавање и адаптацију
објеката вршити у складу
са законом и у односу на
опасност од пожара

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Према
плану
одржав. и
адаптације

Менаџмент

По
реализацији и
на
анализама

Писаним
документом

Уградити стабилни систем
за дојаву пожара

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Према
плану
одржав. и
адаптације

Менаџмент

По
реализацији и
на
анализама

Писаним
документом

Б) Реаговање

•
•
•
•

•

•

Стања спремности капацитета за реаговање:
Набавка и одржавање у исправном стању средстава и опреме за гашење пожара.
Набавка и одржавање у исправном стању средстава и опреме за личну, узајамну и
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа се врши у складу са
прописима.
Тренутни капацитети средстава за заштиту и спасавање су на задовољавајућем нивоу.
Обука запослених за пружање прве помоћи се врши у складу са прописима из области
заштите од пожара.
Спремности капацитета ватрогасно – спасилачких јединица:
За реаговање су на располагању Ватрогасно – спасилачке јединице ВСЈ Града
Београда, у оквиру Управе за ванредне ситуције у Београду.
Спремности капацитета јединица цивилне заштите:
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ нема оформљену јединицу цивилне заштите.
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Табела бр.15: Преглед повереника и заменика повереника
( Одлука број 1149 од 18.10.2021. године)

Ред.број

Градска
општина

Име и презиме
повереника/заменика

1
2

Врачар
Врачар

Саша Тодоровић
Дарко Бартошек

Базе података и подлога за потребе планирања цивилне заштите:
• Израдити интерне базе података.
Стање мобилности везе:
• Стање мобилности везе је на задовољавајућем нивоу.
Табела бр.16: Третман ризика од пожара и експлозија – реаговање
Активност

Носилац
активности

Обука лица за ЗОП
Провера спремности
лица ЗОП

Стручно лице
за ЗОП

Одржавање
комуникације са ВСЈ
града
Одређивање и
оспособљавање
повереника и заменика
повереника
Оспособљавање лица за
прву помоћ
Оспособљавање лица за
ЗОП

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Време
реализаци
је

Сарађују

Одмах,
стално

Менаџмент

Одмах,
стално

Менаџмент

Одмах,
стално

Менаџмент

Одмах,
стално

Менаџмент

Према
плану
провера
града

Менаџмент

Директор
ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах

Менаџмен
т

Време
извештавањ
а

Начин
извештава
ња
Писаним
документом

По
реализацији,
На
анализама

Писаним
документом
Писаним
документом
Писаним
документом

По
реализацији и
на
анализама
По
реализацији и
на
анализама

Писаним
документом

Писаним
документом
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3.1.1.14. Карта ризика за пожар и експлозије и зона угрожености дела ГО Врачар (локација
комплекса ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ за пожар)

Слика бр. 7: Карта дела ГО Врачар (локација ОШ „Н.Х. Душан Дугалић “) са уцртаном знаком
опасности за пожар и експлозије и зоном угрожености са високим нивоом ризика од пожара
и експлозија
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Слика бр. 8: Распоред снага за заштиту и спасавање (Градска Општина Врачар), и локација
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“.
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3.1.2. Земљотреси
3.1.2.1. Општи део
Према узроцима настајања природни земљотреси деле се на: тектонске, вулканске,
урвинске и дубинске.
Тектонски земљотреси су последица деловања геолошких сила које условљавају или се
јављају при формирању делова и елемената земљине коре.
Вулкански земљотреси изазвани су радом вулкана. Обично претходе активности
вулкана када магматске масе крену према површини земље али се могу појавити и после
ерупције услед слегања околног терена пошто се резервоар вулкана испразни.
Урвински земљотреси настају одроњавањем великих маса Земљине коре (урвис) са
сводова или страна пространих подземних шупљина или пећина.
Дубински земљотреси су посебна врста земљотреса чија се жаришта налазе дубоко
изнад доње границе чврсте земљине коре, односно у дубљим сферама земљине
унутрашњости.
Поред присутне класификације природних земљотреса, неопходно је указати и на
земљотресе чија се жаришта налазе испод дна океана, мора или великих језера. Ови
земљотреси изазивају побуђења великих водених маса, стварајући таласе великих таласних
дужина, назване цунами (цунами - по јапанској речи која значи дуги морски талас у луци).
Вештачке (антропогене или техногене) земљотресе изазива човек својим
неконтролисаним захватима, реметећи равнотежна стања геосфере. Према узроцима који
доводе до ових земљотреса могуће их је поделити на:
1. техноизостатичке земљотресе који настају као последица индуковане сеизмичности
(услед градње великих хидросистема, интензивне експлоатације нафте и других флуида);
2. техновариденске земљотресе који настају услед обурвавања сличних код урвинских
земљотреса или због гравитационих слегања услед вађења великих количина руда без
засипања;
3. техносеизмичке земљотресе који настају услед веома јаких експлозија (пробне
нуклеарне експлозије региструју сеизмолошке станице на врло великим растојањима).
Параметри за описивање земљотреса:
-Хипоцентар или жариште земљотреса – то је површина у унутрашњости земље на којој
долази до тектонских деформација као последица процеса у земљиној кори.
-Хипоцентрално време - време почетка земљотреса.
-Дубина хипоцентра - растојање између површине Земље и хипоцентра односно центра
жаришта потреса.
46

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА за
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, ул. Ђердапска 19, Београд, Врачар

-Хипоцентрално растојање - растојање од ма које тачке на површини Земље до
хипоцентра.
-Епицентар земљотреса - условно посматрано, то је тачка односно место на површини
Земље која је вертикална пројекција хипоцентра (јасно је да епицентар није тачка, као што ни
хипоцентар није тачка већ површина).
-Епицентрална зона - зона односно пројекција жаришне површине на површину Земље.
-Плеистосеист - део површине Земље где су услед земљотреса настала највећа оштећења
(уједно и део епицентралне зоне).
-Епицентрално време - време почетка земљотреса у епицентру.
-Епицентрално растојање - растојање између ма које тачке на површини Земље и
епицентра земљотреса.
-Јачина земљотреса - мери се на два начина која су међусобно зависна али и битно
различита а изражава се помоћу магнитуде и магнитудне 9.-остепене Рихтерове скале и или
преко интензитета земљотреса односно 12-остепене Меркали-Канкани-Сибергове (MCS)
скале интензитета.
Магнитуда је мера количине енергије у жаришту а интензитет мера учинка те енергије
у свакој појединој тачки на површини Земље.
Табела бр.17: Јачине и ефекти потреса у складу са степенима потреса према МКС скали

Степен

Јачина

Ефекти потреса

1

Неприметан
Потрес

2

Врло лак потрес Осећају га само изузетно осетљиви и то на вишим спратовима

3

Лак потрес

4

Потрес умерене У кућама га осећа велики број становника, на отвореном простору само појединци,
јачине
људи се буде из сна. Врата и намештај се тресу, прозори звече.

5

6
7

8

9

Бележе га само сеизмографи, људи га не осећају

Осећа га већи број оних који у тренутку земљотреса мирују

Осећају га многе особе на отвореном. Висећи предмети се њишу, клатна на сатовима
заустављају, померају се слике на зидовима, мањи предмети се преврћу.Појединци
беже из куће.
Осећају га сви. Делује застрашујуће и сви беже из куће. Слике падају са зидова, руше
Јак потрес
се многи предмети. Звона на мањим црквама звоне. На добро грађеним кућама
настају лаке штете на малтеру и димњаку.
Људи беже на отворен простор. Долази до рушења и разарања. Ломе се црепови,
Врло јак потрес
падају димњаци.Потрес се осећа у колима у покрету.
Прилично јак
потрес

Изазива Општи страх. Руше се фабрички димњаци, звоници на црквама, споменици,
Разоран потрес обрушавају се стене. Примећују се промене на димњацима, мења се ниво у бунарима,
јављају се клизишта.
Код људи изазива панику. Око 50% зиданих кућа је знатно оштећено, делимично
Пустошан
порушено и онеспособљено за становање.На површини тла настају знатне пукотине,
потрес
стварају се клизишта, подземне инсталације се кидају.
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10

Уништавајући
потрес

Код људи изазива Општу панику. Оштећује 75% зграда, већина њих се руши. Старе
камене и зидане зграде руше се до темеља. Стварају се бројне пукотине у тлу. Криве
се железничке шине, клизе обале река, избија песак и муљ,стварају нова језера.

11

Катастрофалан
потрес

Само мали број зграда му одоли. Руше се мостови, појављују се широке пукотине на
повртшни Земље. Деформишу се железничке пруге, стварају нова језера.

12

Велика
катастрофа

Издржи га изузетно мали број грађевина. Тле потпуно мења изглед: затрпавају се
језера, настају водопади, реке мењају ток, настају велике поплаве, потпуно разарају
надземни и подземни објекти, површина тла се таласа.

3.1.2.2. Постојање система за идентификацију, обавештавање и евиденције
Систем за идентификацију, обавештавање и евиденције је у надлежности Републичког
сеизмолошког завода. Данас мрежу сеизмолошких станица Србије чини 24 сеизмолошкe
станицe са 87 дигиталних канала, које су опремљене различитом сеизмолошком опремом.
(преузето са сајта: http://www.seizmo.gov.rs).
3.1.2.3. Густина насељности и величина животињског фонда
Густина насељености зоне удаљености од 1000 метара од ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ је 18.777
ст/км2.
У урбаном делу општине у коме се налази школа, готово да нема животињског света, изузев
птица и кућних љубимаца.
3.1.2.4. Морфологија и састав земљишта
Геолошку грађу предметног простора изграђују: кредни, терцијарни и квартарни
седименти, као и рецентне антропогене творевине створене радом човека.
Најстарији седименти, на основу постојеће документације, су седименти кредне
старости. После креде је настао хијатус све до бадена, када се успоставља углавном нормална
седиментација, без великих прекида.
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3.1.2.5. Сеизмолошке карте

Слика бр.9: Карта сеизмичког хазарда Републике Србије и Града Београда (извор: Републички
сеизмолошки завод)
3.1.2.6. Сеизмичке карактеристике терена
На основу постојеће сеизмолошке карте, утврђено је да интензитет земљотреса који се, по
најгорем сценарију, може догодити на територији ГО Врачар (и ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“)
износи максимално 7°MCS, што је дефинисано и Проценом угрожености од елементарних
непогода и других несрећа за ГО Врачар.
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3.1.2.7. Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи
Из аспекта просторног планирања, концепција заштите од сеизмичких активности заснива се
на успостављању и јачању система за управљање сеизмичким ризиком; доношењу стратегије
за смањење ризика од земљотреса; и израда интегралног информационог система о
природним непогодама чији би саставни део био и везан за макро и микро сеизмичку
активност.
Препоручује код израде планова нижег реда и пре изградње урадити микросеизмичку
регионализацију терена. Приликом изградње објеката треба се придржавати прописа
противсеизмичке градње.
Пројектовање и изградњу објеката у савременим условима је неопходно реализовати у
складу са домаћим и иностраним позитивним прописима - „Еврокод 8“ (пропис Европске
уније, који садржи најновије препоруке о прорачуну конструкција на дејство земљотреса). У
складу са наведеним прописима се објекти високоградње у сеизмичким подручјима пројектују
тако да земљотреси најјачег интензитета могу проузроковати оштећења носивих
конструкција, али не сме доћи до рушења тих објеката.
3.1.2.8. Квалитет градње
Конструкција објекта је скелетна (стубови, риголе, зидна платна) са међуспратном
армирано-бетонском плочом д=25 cm.
Фундирање објеката је изведено на темељима самцима и темељним тракама међусобно
повезаним темељним гредама. Висина темељних стопа је 60-85 cm. Димензије темељних
греда су 25/60 cm и 30/60 cm.
Спољашњи зидови су од опеке д=25-30 cm, и и повезани су а.б. гредама и хоризонталним
серклажима
Зидан је опеком и малтером, дебљина спољних и унутрашњих носећих зидова је 30 cm, а
унутрашњих преградних 12, 15 и 25 cm.
3.1.2.9. Учесталост, интензитети и епицентри потреса
Максимални интензитет земљотреса који се може погодити ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“
на основу података о земљотресима у последњих 50 година може, по најгорем сценарију,
износити максимално 70 МСS.
Према подацима земљотреси у ширем окружењу који су у последњих 50 година имали
утицаје, су:
• Блажево (Копаоник) 13.04.1978. године, 8 степени МСS
• Копаоник 18.05.1980. године, 8 степени МСS
• Блажево (Копаоник) 02.06.1982. године, 7 степени МСS
• Блажево (Копаоник) 10.09.1983. године, 8 степени МСS
• Брзеће, Ђерекаре 07.09.1984. године, 8 степени МСS
• Брзеће, Блажево 11.05.1985. године 7 степени МСS
• Панчево 01.02.1989. године, 5 степени МСS
• Ђердап 18.07.1991. године 7 степени МСS
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•
•
•
•

Мионица 30.9.1998. године, 8 степени МСS
Мионица 30.04.1999. године 7 степени МСS
Чачак - регион планина Јелица 15.02.2008. године 6-7 степени МСS
Краљево 03.11.2010. године, 7 до 8 степени МСS.

3.1.2.10. Последица потреса по сеизмичким зонама за стамбене, јавне, индустријске и друге
објекте коришћењем MCS
Последице земљотреса на штићене вредности су: рушење објеката, пуцање цевовода,
нарушавање складишта опасних материја, цурење опасних материја, престанак снабдевања
струјом, паника, повреде и губитак живота.
У самом граду и индустријским зонама, на бензинским станицама, код укопаних
резервоара може доћи до пуцања резервоара и цурења горива, док се претакачке пумпе на
површини могу урушити, тако да и из њих може доћи до изливања горива. Такође, у
складиштима техничких гасова може доћи и до оштећења боца под притиском и цурења
техничких гасова, што за последицу може имати пожар и посредну експлозију, и тиме се
аутоматски могу очекивати последице по животну средину и запослене који се нађу у близини
тих објеката.
3.1.2.11. Могуће последице (могући број угроженог становништва, могућа оштећења и
уништења материјалних и културних добара и могућа угроженост животне средине-ваздух,
земљиште, вода, биљни и животињски свет)
Опасност по становништво произилази из опасности тешких оштећења и рушења
објеката у зависности од класа повредивости објеката, као и због неконтролисаног понашања
становништва. Доба дана у коме се земљотрес догађа је такође од значаја.

Табела бр.18: Могућ број присутних на локацији ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ ул. Ђердапска
бр. 19
Ред. бр.

Назив

Могућ број присутних

1

Приземље

100

2

Међуспрат

20

3

Први спрат

120

У једној широкој категоризацији могуће је обухватити како објекте са зиданом
конструкцијом, тако и оне изграђене од армираног бетона.
Европска Макросеизмичка Скала ЕМС-98 обухвата 4 типа структура објеката (зидане,
армиранобетонске, челичне и дрвене) и 6 класа повредљивости од А до F. „Типичне“ зграде
сврстане су у класе:
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А - зграде од непечене глине (ћерпича) и ломљеног камена (прва група објеката),
B - зграде од печене цигле, објекти од бетонских блокова, куцанице и чакмаре,(друга
група објеката),
С - зидане зграде са армираном међуспратном конструкцијом и зграде од масивног
камена, армирано бетонске зграде са рамовима или зидовима без мера противтрусне заштите,
(трећа група објеката),
D-F представљају објекте код којих је остварено приближно линеарно смањење
повредљивости, настало као резултат изградње објекта са мерама противтрусне заштите (ASD
antiseismic desing).
ЕМС-98 дефинише 5 степена оштећења и то на зиданим зградама и на зградама од
армираног бетона. Према Скали ЕМС-98, за сваку класу повредљивости објеката, (од А до F)
дефинисани су степени оштећења објеката на следећи начин:
1.
степен (занемарљиво, једва приметна оштећења)
Лака оштећења: Занемарљиво мало до једва осетно оштећење (без оштећења носеће
конструкције); «једва видљиве прслине на врло малом броју зидова; опадање малтера само на
малим површинама, падање невезаног камена са горњих делова зграда само у врло малом
броју случајева»; «танке прслине у малтеру на оквирним елементима и преградни зидовима»
2.
степен (умерена оштећења)
Умерено оштећење (мало оштећење носеће, умерено оштећење неносеће конструкције);
«прслине на многим зидовима; опадање малтера са прилично великих површина; одваљивање
делова димњака».
3.
степен (знатно до тешко оштећење)
Знатно до јако оштећење (умерено оштећење носеће, јако оштећење неносеће
конструкције). «велике и дугачке пукотине на већини зидова; оребрени црепови и црепови од
шкриљца померају се и падају. Димњаци се ломе на нивоу крова; долази до лома појединих
елемената неносеће конструкције»
4.
степен (врло тешко оштећење)
Врло јако оштећење (тешко оштећење носеће, врло тешко оштећење неносеће
конструкције); «озбиљни ломови на зидовима, делимично рушење носеће конструкције»;
5.
степен (разарање - рушење зграде)
Разарање (врло јако оштећење носеће конструкције) «потпуно или скоро потпуно
рушење»
Степени оштећења се дају за носеће и неносеће елементе конструкције зграде.
Објекти ОШ „Н.Х. Душан Дугалић “, ул. Ђердапска бр. 19, могу се сврстати у класу „C“.
У случају земљотреса 6. степена МСS – силан земљотрес, зграде од армираног бетона
(класа С) претрпеће степен оштећења 1 и степен оштећења 2.
У случају земљотреса 7. степена МСS – штетан земљотрес, зграде од армираног бетона
(класа С) претрпеће степен оштећења 2 и степен оштећења 3.
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У случају оваквих земљотреса може доћи до угинућа животиња, а услед чега може доћи
и до појаве епидемије, епизоотија и санитарних опасности у већој и мањој мери. Услед
оштећења водоводних инсталација, може доћи и до појаве заразних болести.
3.1.2.12. Психолошки ефекти и могућа повређивања
У случају земљотреса од 7º МСS већина становништва је уплашена и покушава да бежи и
склања се из кућа и станова, јавних установа и других објеката. Ствара се паника, страх и
конфузија код запослених и деце. Уколико у близини случајно има животиња (мисли се на
близину круга привредног друштва и уколико су иста залутала у подручје школе), код њих се
такође ствара узнемиреност, поготово ако су у затвореном простору. Могуће су бројне
повреде од насталог падања црепова, фасаде и цигала. Психички нестабилне особе
преживљавају веће психолошке шокове.
На људе који се налазе у екстремним условима и ванредним ситуацијама, поред осталих
штетних дејстава делују и психотрауматски утицаји, што може довести до смањења радне
способности, одности способности за усвајање нових знања.
3.1.2.13. Оштећење инфраструктуре
На објекту ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ би у случају земљотреса интензитеа 6-7° MCS дошло
до лаких и умерених оштећења, која би се огледала у појави пукотина у малтеру и његовог
осипања, прслина и оштећења зидова, плафона и фасаде.
3.1.2.14. Могућност генерисања других опасности
Нема генерисања других опасности.
3.1.2.15. Могући развој догађаја – сценарио – 1 – Највероватнији нежељени догађај за
земљотрес
Табела бр.19: Садржај највероватнијег нежељеног догађаја за земљотрес
ПАРАМЕТАР

ОПШТА ПИТАЊА

Опасност

•
•

Земљотрес интензитета V степени МКС скале,
Подрхтавање тла

Појављивање

• Подручје ГО Врачар, локација ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“, ул. Ђердапска бр. 19,

Просторна димензија

• Површина комплекса је 1.400 m2;

Интензитет

• V степени МКС скале;

Време

• око 07:45 часова ујутру, 24. новембар. 2022, четвртак;
• узрок: померање тектонских плоча;
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Ток

• Потрес се десио у 07ч:45м:30с, трајао је 10 секунди. Епицентар земљотреса се
догодио на око 30 километара северно од Основне школе „Н.Х.Душан Дугалић“.
Долази до угрожавања живота и здравља запослених и нарушавања животне
средине, као и до блажих последица на објектима школе. У време земљотреса у
објекту ОШ „Н.Х.Душан Дугалић “ је било 5 запослених и 29 ученика. Земљотрес
је кратко трајао, али због страха и очекивања поновног подрхтавања тла сви су
успешно евакуисани. Нико није повређен и нема потребе за деловање хитних
служби. Дежурни наставник је успаничене ученике окупио на простор дворишта
испред главног улаза према ул. Ђердапска 19.
Оштећена су и материјална добра - напукла су прозорска стакла на зборници и
неколико учионица.

Трајање

• Земљотрес се догодио у 07ч:45м:30с, потрес је трајао 10 секунди. Обухваћенa je
ГО Врачар – комплекс ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“, где је утицај био умерено
изражен;

Рана најава

• Није могућа рана најава догађаја.

Припремљеност

• Запослени нису прошли посебне обуке на пољу заштите и спасавања нити
реаговања у случају настанка земљотреса.
Државни органи су у оквиру своје делатности спремни су за реаговање у случају
настанка ове опасности:
обавештавање,
узбуњивање и евакуација из објеката,
позивање службе 112, хитне помоћи, полиције, ватрогасаца,
активирање стручнооперативног тима за деловање у случају ванредне
ситуације,
пружање прве помоћи, итд.
Штићене вредности Приказ утицаја замишљеног сценарија

Живот и
здравље људи

Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру
сценарија:
-мртви......................0
-повређени...............0
-оболели...................0
-евакуисани ............34

-збринути..................0
-склоњени.................0
Укупно................................................................34

Утицај

Економија/
екологија

Укупна материјална штета по економију и екологију,
трошкови (РСД):
-здравственог збрињавања и лечења.................0
- свих непосредних хитних мера (набавка нових
прозорских стакала) .......................................18.000
- прекида привредних активности ...................0
- еколошке обнове .............................................5.000
- вредности исплаћених премија
осигурања ...........................................................0
Укупно ...............................................................23.000
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Критична
инфраструктура

Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови (РСД):
- Енергетици .................................................0
- Водоводне инсталације..............................0
Укупно ........................................................... 0

* напомена: Средства за рад Школе обезбеђују се у буџету Републике Србије,
буџет школе износи 2.961.696,00 РСД
Генерисање других
опасности

• Нема генерисања других опасности.

Референтни инциденти

• У објектима ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ није било инцидената.

Информисање јавности

•
Предметни комплекс има разрађену процедуру информисања јавности у
случају ванредних догађаја (повереник, заменик повереника, дежурни радници,
руководство).
Информисање јавности се врши интерним средствима (телефон, веб сајт), и преко
средстава јавног информисања (од стране представника ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“ који ће у случају нужности дати званичну изјаву о последицама на
објектима привредног друштва).
•
Постоје системи за идентификацију земљотреса, на Републичком нивоу,
а веза се одржава преко локалних власти у ГО Врачар.
Не постоји евиденција важних објеката осетљивих на јаке потресе, као ни планови
за мониторинг и мере заштите становништва и добара у случају јаких потреса. Не
постоје особе обучене и оспособљене за вршење мониторинга.

3.1.2.16. Одређивање нивоа ризика ( процена вероватноће и последица за највероватнији
нежељени догађај за земљотрес)
Процена вероватноће – земљотрес
ИСКАЗИВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ
Категорија

Вероватноћа или учесталост
(ц) Стручна процена

(а) Вероватноћа

(б) Учесталост

1

<1%

1 догађај у 100
година и ређе

Занемарљива

2

1-5%

1 догађај у 20 до
100 година

Мала

3

6 - 50 %

1 догађај у 2 до 20
година

Средња

4

51- 98 %

1 догађај у 1 до 2
године

Велика

5

> 98 %

1 догађај
годишње или
чешће

Изразито велика

Одабрано

☑

* процена верватноће је извршена на основу критеријума (а) вероватноћа;
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Процена последица – земљотрес
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Категорија

Величина последица

Критеријум

1

Минимална

<5

2

Мала

5-20

3

Умерена

21-50

4

Озбиљна

51-150

5

Катастрофална

>150

Одабрано

☑

Напомена:
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 34

ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЕКОНОМИЈУ/ЕКОЛОГИЈУ

Категорија

Величина последица

Критеријум

1

Минимална

од 0,1-1% буџета

2

Мала

од 1.1-3% буџета

3

Умерена

од 3.1-7% буџета

4

Озбиљна

од 7.1-10% буџета

5

Катастрофална

чији износ прелази 10%
буџета

Одабрано
☑

Напомена:
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се упоређивањем штете
са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са наведеним критеријумима.
23.000 x 100 = 0.77%
2.961.696
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Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок
Висок

Послдеице

Озбиљна

Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа

Матрица 2. Ризик по економију/екологију
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа
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Матрица 3. Укупан ризик

Последице: 3+1 = 2 категорија 2
2
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“

Слика бр.10: Карта ГО Врачар са околином (локација ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“) са уцртаном
знаком опасности за земљотрес и зоном угрожености са умереним нивоом ризика од
земљотреса

3.1.2.17. Могући развој догађаја – сценарио – 2 – Нежељени догађај са најтежим могућим
последицама за земљотрес
Табела бр.20: Садржај нежељеног догађаjа са најтежим могућим последицама за земљотрес
ПАРАМЕТАР

ОПШТА ПИТАЊА

Опасност

•
Земљотрес интензитета VII степени МКС скале,
•
Долази до оштећења на многим зградама и прслинама на многим
зидовима

Појављивање

• Епицентар земљотреса који потреса територију ГО Врачар, лоциран је у
близини насеља Дражевац у ГО Обреновац, југисточно од централног дела ГО
Врачар на удаљености од око 21 km.

Просторна димензија

• Подручје које захвата изосеиста од VII степени МКС се пружа у радијусу од око
100km (у зависности од састава локалног тла), захваћено подручје града Београда
360 km2, ГО Врачар 2.87 km2. Површина објеката OШ „Н.Х.Душан Дугалић“ је
1400 m2;

Интензитет

• VII степени МКС скале
Велики интензитет земљотреса
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Време

• Дана 11.12.2023. године, 13:30 часова, понедељак;
• узрок: померање тектонских плоча;

Ток

•
Земљотрес интензитета VII степени МКС се догодио у после подневним
часовима у 13:30 часова на подручју ГО Обреновац, југисточно од централног
дела ГО Врачар. Након главног удара који је трајао око 30 секунди, уследило је
више мањих потреса. Земљотрес се осетио на читавој територији ГО Врачар и
Града Београда. Приликом најјачег удара је дошло до угрожавања живота и
здравља ученика и запослених, објекта и материјалних добара ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“.
•
У време земљотреса у објекту ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ је на настави
било око 135 ученика и 10 запослених. Са зидова су попадале слике, наставна
средства и књиге са полица у библиотеци и учионицама. Дошло је до појаве
панике међу ученицима. Наставно особље и остали запослени су приступили
хитној евакуацији ученика на слободан простор и спортске терене у дворишту
школе.
Поврђено је 10 ученика услед панике, гурања и трчања према излазу.
Оштећена су и материјална добра: учила у кабинетима за техничко и информатику,
панои, попуцала су стакла на прозорима на 5 учионица. Са оштећене фасаде отпали
су комади малтера.

Трајање

• Први удар је трајао 30 секунди, док су се накнадни слабији потреси осећали у
наредних сат времена све у интервалима од по пар секунди.

Рана најава

• Није могућа рана најава догађаја.

Припремљеност

• Запослени нису прошли посебне обуке на пољу заштите и спасавања нити
реаговања у случају настанка земљотреса.
Државни органи су у оквиру своје делатности спремни за реаговање у случају
настанка ове опасности:
обавештавање,
узбуњивање и евакуација из објеката,
позивање службе 112, хитне помоћи, полиције, ватрогасаца,
активирање стручнооперативног тима за деловање у случају ванредне
ситуације,
пружање прве помоћи, итд.
Штићене вредности Приказ утицаја замишљеног сценарија

Живот и
здравље људи

Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру
сценарија:
-мртви................................0
-повређени.........................10
-оболели.............................0
-евакуисани...................... 135
-збринути...........................0
-склоњени..........................0
Укупно................................................................145

60

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА за
ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“, ул. Ђердапска 19, Београд, Врачар

Економија/
екологија

Укупна материјална штета по економију и екологију,
трошкови (РСД):
-здравственог збрињавања и лечења..................60.000
- свих непосредних хитних мера (штета на
фасадама, стаклима, столарији, рашчишћавању
дворишта)............................................................190.000
- штета на опреми и средствима за учење........ 50.000
- прекида привредних активности ..................... 0
- еколошке обнове ............................................... 20.000
- вредности исплаћених премија
осигурања .................................................................0
Укупно ...............................................................320.000
Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови (РСД):

Критична
инфраструктура

Укупно .............................................................. 0

* напомена: Средства за рад Школе обезбеђују се у буџету Републике Србије,
буџет школе износи 2.961.696,00 РСД
Генерисање других
опасности

• Нема генерисања других опасности.

Референтни инциденти

• У објектима ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“ није било инцидената.

Информисање јавности

•
Предметни комплекс има разрађену процедуру информисања јавности у
случају ванредних догађаја (повереник, заменик повереника, дежурни радници,
руководство).
Информисање јавности се врши интерним средствима (телефон, веб сајт), и преко
средстава јавног информисања (од стране представника ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“ који ће у случају нужности дати званичну изјаву о последицама на
објектима привредног друштва).
•
Постоје системи за идентификацију земљотреса, на Републичком нивоу, а
веза се одржава преко локалних власти у ГО Врачар.
Не постоји евиденција важних објеката осетљивих на јаке потресе, као ни планови
за мониторинг и мере заштите становништва и добара у случају јаких потреса. Не
постоје особе обучене и оспособљене за вршење мониторинга.
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3.1.2.18. Одређивање нивоа ризика ( процена вероватноће и последица за нежељени догађај
са најтежим могућим последицама за земљотрес)
Процена вероватноће – земљотрес
ИСКАЗИВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ
Категорија

Вероватноћа или учесталост
(а) Вероватноћа

(б) Учесталост

(ц) Стручна процена

1

<1%

1 догађај у 100
година и ређе

Занемарљива

2

1-5%

1 догађај у 20 до
100 година

Мала

3

6 - 50 %

1 догађај у 2 до 20
година

Средња

4

51- 98 %

1 догађај у 1 до 2
године

Велика

5

> 98 %

1 догађај
годишње или
чешће

Изразито велика

Одабрано

☑

* процена верватноће је извршена на основу критеријума (а) вероватноћа;

Процена последица – земљотрес
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Категорија

Величина последица

Критеријум

1

Минимална

<5

2

Мала

5-20

3

Умерена

21-50

4

Озбиљна

51-150

5

Катастрофална

>150

Одабрано

☑

Напомена:
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 145
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ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЕКОНОМИЈУ/ЕКОЛОГИЈУ
Категорија

Величина
последица

Критеријум

1

Минимална

од 0,1-1% буџета

2

Мала

од 1.1-3% буџета

3

Умерена

од 3.1-7% буџета

4

Озбиљна

од 7.1-10% буџета

5

Катастрофална

чији износ прелази
10% буџета

Одабрано

☑

Напомена:
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се
упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са
наведеним критеријумима.
320.000 x 100 = 5.55%
5.760.000

Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок
Висок

Послдеице

Озбиљна

Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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Матрица 2. Ризик по економију/екологију
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Матрица 3. Укупан ризик

Последице: 4+4 = 4 категорија 4
2
Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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ЗАКЉУЧАК: На основу анализе, евалуацијом ризика, дошло се до закључка да је ниво
ризика од земљотреса ВИСОК - НЕПРИХВАТЉИВ. Како је ризик за земљотресе
неприхватљив, врши се третман ризика.

Ниво и прихватљивост ризика од земљотреса – догађај са најтежим могућим последицама
Ризик

Прихватљив
ост

Начин поступања

Одлука

Веома
НЕПРИХВА
висок
Веома висок и висок ниво
ТЉИВ
(црвена)
ризика, захтевају третман ризика
ради смањења на ниво
Висок
НЕПРИХВА
прихватљивости
(наранџа
ТЉИВ
ста)
ПРИХВАТЉ
Умерен ИВ
и (жута)

Умерени ризк може да значи
потребу предузимања неких
радњи

Низак ПРИХВАТЉ Низак ризик, може значити да се
(зелена) ИВ
не предузима никаква радња

3.1.2.19. Одређивање комбинације ризика- мултиризик
Мултиризик представља комбинацију две или више потенцијалних опасности, уколико:
1. се дешавају у исто време или се дешавају узастопно,
2. зависе једна од друге или зато што их узрокује исти догађај или догађај
покретач/окидач,
3. представљају претњу истим елементима (повредивим/изложеним елементима)
без
хронолошке коинциденције.
Свакако највећи проблем који може настати уз земљотрес јесте пожар и експлозија. Није
било мултиризика.

3.1.2.20. Третман ризика - земљотрес
Превентива
Превентивне мере представљају мере које се плански предузимају према настанку услова за
ванредне ситуације и ванредне догађаје, са циљем стварања капацитета правног лица за
благовремено и правилно реаговање на опасности. Превентивне мере требало би предузети на
националном нивоу, али и индивидуално у оквиру правних лица. Када су у питању првентивне
мере које се тичу опасности од земљотреса у ОШ „Н.Х.Душан Дугалић“, најбитније је
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спроводити редовну обуку запослених у случају настанка земљотреса, благовремено
информисање запослених, као и набавку средстава и опреме за заштиту и спасавање.
Превентивним или периодичним прегледима и испитивањима опреме за рад проверава се и
утврђује да ли су на опреми за рад која се користи у процесу рада, примењене мере
безбедности и здравља на раду утврђене прописима о безбедности и здрављу на раду,
техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача. Прегледе и испитивања
опреме за рад врши правно лице са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања
опреме за рад.
Стратегије, нормативно уређење, планови
Како је за заштиту објеката од земљотреса битно поштовати техничке захтеве у фази
планирања, пројектовања и грађења, објекти ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ су изграђени од
чврстих материјала, уз поштовање свих савремених захтева у погледу инвестиционотехничког пројектовања и извођења објеката. У складу са Уредбом о обавезним средствима за
личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
(„Службени гласник РС“ број 3/2011, 37/2015) ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ је у поступку
набавке недостајућих средстава.
Систем за рану најаву
У оквиру ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ не постоје системи за рану најаву земљотреса, али на
нивоу Републике се прате сеизмолошке активности преко сеизмолошких мерних станица, а
пре свега оних које се налазе на територији града Београда.
Просторно планирање и легализација објеката
Објекти ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ су уклопљени у урбанистичку матрицу ГО Врачар као
објекти постојеће савремене архитектуре, изграђени у складу са позитивним прописима за ову
врсту објеката.
Реаговање
Сходно томе да је ризик од земљотреса немогуће уклонити, нити се таква опасност може
контролисати, потребно је развијати адекватне механизме за реаговање и помоћ у случају
земљотреса. Припремљеност за случај опасности од земљотреса подразумева разне врсте
активности, као што су израда Планова за реаговање, набавка опреме и материјала, вршење
обука и друге активности.
Стање спремности капацитета за реаговање
Након израде Плана заштите и спасавања биће дефинисан начин реаговање у ванредним
ситуацијама.
Спремности капацитета ватрогасно – спасилачких јединица
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- За реаговање у случају настанка пожара, на располагању су припадници ВСЈ Врачар. У
случају потребе Ватрогасно – спасилачке екипе могу стићи на место настанка пожара у року
од око 10 минута.
Спремност капацитета једнинице цивилне заштите
−

−

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“ број 87/18) и Правилник о раду повереника и заменика
повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање ("Сл. гласник РС
" бр. 102/2020) регулишу постављање повереника и заменика повереника цивилне
заштите у привредним друштвима. Сходно наведеном, директор ОШ „ Н.Х.Душан
Дугалић “ је дана 22.10.2021. године донео одлуку бр. 420, којом су именовани
повереник и заменик повереника цивилне заштите: Саша Тодоровић и Дарко
Бартошек.
Након добијања сагласности на Процену ризика од катастрофа, приступиће се изради
Плана заштите и спасавања, којим ће бити дефинисан начин реаговање у ванредним
ситуацијама.

Базе података и подлога за потребе планирања цивилне заштите:
−

−

У циљу што боље припремљености за реаговање у случају ванредног догађаја или
ситуације, неопходно је имати ажурне податке о стању спремности капацитета који се
могу употребити. У смислу цивилне заштите на нивоу привредног субјекта или
правног лица, прописи се односе на податке о поверенику и заменику повереника
цивилне заштите, средствима личне и узајамне и колективне заштите и друго.
Препоручује се правном субјекту ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ да у наредном периоду
уреди базу података која би наведене податке објединила кроз ажурну евиденцију.

Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
-

ОШ „ Н.Х.Душан Дугалић “ има сврсисходну комуникацију и односе са штабом за
ванредне ситуације ГО Врачар.

Стање мобилности везе
-

Основна средства за везу која су у употреби од стране запослених у ОШ „ Н.Х.Душан
Дугалић “ су фиксна и мобилна телефонија и интернет веза.
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3.1.2.20. Карта ризика од земљотреса и зона угрожености дела ГО Врачар (локација
комплекса ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“) од земљотреса

ОШ „Н.Х.Душан
Дугалић“

Слика бр.11: Карта ГО Врачар са околином (локација ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“) са уцртаном
знаком опасности за земљотрес и зоном угрожености са високим нивоом ризика од
земљотреса
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4.

ЗБИРНА МАТРИЦА И ЗАКЉУЧАК

4.1. Збирна матрица
Збирна матрица за највероватнији нежељени догађај

Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа

Збирна матрица за нежељени догађај са најтежим могућим последицама

Катастрофална

Умерена
Мала

Веома
висок

Послдеице

Озбиљна

Висок
Умерен

Минимална

Низак

Изразито велика

Велика

Средња

Mала

Занемарљива

Вероватноћа
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4.2. Преглед могућности унапређења стања из области превентиве
У складу са идентификованим ризицима и опасностима у овом делу Процене ће се
указати на превентивне мере које ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ мора предузимати у циљу
смањења ризика. Наиме, неки од ризика су таквог типа да се не могу у потпуности уклонити,
односно адекватним превентивним мерама је једино могуће их минимизирати.
4.2.1. Стратегије, нормативно уређење, планови
У погледу нормативног уређења ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ настоји да у потпуности
поштује важећу законску регулативу у области ванредних ситуација. На основу Процене
ризика од катастрофа урадити План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. До сада
су учињени велики напори у том погледу. Ипак, поред Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама у потпуности се поштују и одредбе Закона
о заштити од пожара коме се поклања максимална пажња. Са тог аспекта установа поседује
ажурирана, усвојена и од надлежних органа одобрена неопходна докумената, као што су:
•
•
•
•
•
•

Исправа о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара (бр. 737, од 20.05.2021.
периодично на сваких шест месеци);
Правила заштите од пожара;
План евакуације;
Решење бр. 217.10-133/17 од 25.10.2017. којим се правно лице сврстава у III категорију,
подкатегорија 6 угрожености од пожара;
Акт о процени ризика на радном месту;
Програм обуке радника из области заштите од пожара;

Основна Школа „Н.Х. Душан Дугалић“ има уговор са овлашћеним правним лицем
Ватроопрема безбедност за обављање послова из области безбедности и здравља на раду и
заштите од пожара.
Потребно је израдити План заштите и спасавања.
Опште мере за превенцију се састоје од:
Пројектованих мера заштите, садржаних у архитектонском, грађевинском, електро,
машинском пројекту,
Мера превенције код поступања са опасним материјама и у упутствима за руковање и
безбедан рад,
Мера заштите од пожара предвиђених Главним пројектом заштите од пожара,
Правилима заштите од пожара и осталим актима из области заштите од пожара,
Мера безбедности и здравља раду предвиђених Проценом ризика на радним местима,
Правилником за безбедност и здравље на раду и сл.,
Програмом обуке запослених из области заштите од пожара и области безбедности и
здравља на раду.
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У ове мере се убрајају мере редовног и перманентног образовања и усавршавања
запослених у циљу ефикаснијег, продуктивнијег и безбеднијег обављања свакодневних
радних задатака у циљу превенције и смањења последица удеса, а исказане су кроз
организацију курсева, обука и тренинга запослених из области:
• заштите од пожара и експлозија,
• безбедности и здравља на раду,
• прве помоћи,
• технолошког усавршавања,
• технолошких процедура и поступака.
• набавке стручне литературе,
• учешћа на стручним семинарима и саветовањима,
• праћења законске регулативе.
Потребно је оспособити лица које ће руковати документима, спроводити све прописане
мере заштите и спасавања дефинисане у плановима заштите и спасавања (ЗиС). Такође,
потребно је строго придржавање свих мера које су дефинисане планском документацијом у
случају ванредних ситуација.
4.2.2. Систем за рану најаву
Примена система за рану најаву и надзор, као и управљање системима безбедности и
заштите је од великог значаја јер се путем тога стварају могућности да се координирају
активности са различитим државним органима и службама надлежним за спречавање
катастрофа и умањивање њихових последица које могу бити, и углавном и јесу, у саставу или
делокругу различитих министарстава, као побољшање процеса руковођења и организације
заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и стварање услова за
њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица.
Пример система за рану најаву и надзор је систем за аутоматску детекцију пожара, који
Основна Школа „Душан Дугалић“ нема. Питање које се намеће и које је неопходно разјаснити
је питање намене система за детекцију пожара. Понекад код корисника постоји идеја да ће
уградња система за детекцију спречити настанак пожара. Наравно да је број пожара у
објектима који имају систем за детекцију статистички једнак као и у објектима који такав
систем немају. Систем за рану детекцију пожара не поседује могућности да спречи настанак
било ког почетног пожара. Међутим, фаза пожара у којој се он уочи и време за које реакција
отпочне генерално су битно нижи у објектима који су заштићени системом детекције у односу
на оне који систем не поседују и то резултира просечно много нижим нивоом штета, али и
спасеним људским животима.
Систем за видео надзор је такође јако битан имајући у виду саму материјалну вредност
свих објеката и опреме и средстава и безбедност ученика, а пре свега на првом месту због
функције одвраћања коју систем видео надзора пружа. На локацији OШ „Н.Х. Душан
Дугалић“ постоји систем видео надзора којим су покривени ходници у школи и простор око
школе.
У OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ није инсталиран алармни – противпровални систем.
У поступку реаговања на удес од изузетне важности је да информација о насталом удесу,
врсти и степену опасности као и други важни подаци што брже и јасније буду доступне
потецијално угроженим запосленима, корисницима услуга или грађанима у ближем и даљем
окружењу.
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Код удеса као и у случају када настали мањи удес манифестује своје штетне последице
ван граница комплекса, неопходно је у најкраћем могућем року извршити обавештавање
грађана који живе или раде у непосредној близини комплекса о насталој опасности.
Обавештава се подручни Call центар, који се укључује у обавештавање угроженог
становништва. Ово обавештавање врши Повереник цивилне заштите у правном лицу и то
путем телефона према утврђеном списку који је саставни део Упутства за информисање
јавности. Уколико информације није могуће угроженима саопштити телефоном, Повереник
организује курирско обавештавање.
Потребно је изградити систем брзог и безбедног напуштања објеката у случају
земљотреса и пожара.
Сви запослени, када добију информацију да је настао удес, прекидају процес рада, по
потреби искључују процесне уређаје и опрему и евакуишу се на безбедну локацију.
У најкраћем је потребно придржавати се следећег:
-

Обезбедити обавештавање запослених о опасностима и поступању у случају
земљотреса, пожара и експлозија,
Инсталирати систем за обавештавање (систем дојаве пожара који ће бити и у
функцији обавештавања и узбуњивања и у случају других опасности),
Дефинисати и израдити документа за надзор, управљање и заштиту система за
обавештавање,
Изградити систем брзог и безбедног напуштања објеката у случају пожара,
Непрекидна комуникација за обавештења о епидемиолошком стању и вршити
провере комуникације,
Обезбедити информације о стању инфраструктуре,
Оспособити лица која ће руковати документима, вршити обавештавање, вршити
мониторинг и водити евиденцију,
Оспособити запослене за реаговање у случају опасности,
Дефинисати све мере које су предвиђене планском документацијом.

4.2.3. Просторно планирање и легализација објеката
Са аспекта ванредних ситуација ниједан од објеката у надлежности OШ „Н.Х. Душан
Дугалић“ се не налази у угроженим зонама, односно у зонама у којима није дозвољена градња
са аспекта неког од ризика.
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4.3. Преглед могућности унапређења стања из области реаговања
Са аспекта управљања у ванредним ситуацијама, поред превентивног деловања,
неопходно је поседовати и развијене капацитете који би се користили у случају потребе за
реаговањем. Наиме, постоје неки ризици које је просто немогуће у потпуности уклонити, већ
се могу минимизирати и прихватити живот и пословање са њима. Из тог разлога морају се
развијати механизми за реаговање са адекватним ресурсима. Претходно је јако битно
поседовати их на свим нивоима, од националног, локалног па све до привредних субјеката и
правних лица.
4.3.1. Стање спремности капацитета за реговање
Штаб за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите опште намене, субјекти од
посебног значаја за заштиту и спасавање, Војска Србије као и јединице Министарства
унутрашњих послова, жандармерија, хеликоптерска јединица ће бити у функцији заштите и
спасавања у случају да ризици и претње од наступајуће опсаности или настале последице
превазилазе могућности капацитета за реаговање OШ „Н.Х. Душан Дугалић“.
Лична и колективна заштита у објектима OШ „Н.Х. Душан Дугалић“, организована је по
месту рада. За потребе личне заштите и спасавања и колективне заштите и спасавања, као и
имовине, набављена су средства и опрема и одржавају се у исправном стању у складу са
Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа, ("Службени гласник РС", бр. 3/2011 и 37/2015).
Поред опреме коју поседују објекти OШ „ Н.Х.Душан Дугалић“ за евентуално реаговање
у случају ванредног догађаја или ситуације, примењују се и мере у циљу обезбеђења
адекватног нивоа знања, а које се односе највише на основну обуку запослених из области
заштите од пожара која се врши на основу Програма основне обуке запослених из области
заштите од пожара којег доноси директор правног лица, а по прибављеној сагласности
инспекцијских органа, тачније Сектора за ванредне ситуације. Обука се редовно спроводи.
Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара обезбеђује се
стицање основних теоријских и практичних знања о: Нормативном уређењу заштите од
пожара, Организовању послова заштите од пожара, Превентивним мерама заштите од пожара,
Обавезама у спровођењу мера заштите од пожара, Одговорности за неспровођење мера
заштите од пожара – Општи део; Основи горења; Узроци настајања пожара; Гашење пожара;
Савремени технички системи за откривање и гашење пожара. Поред овога разрађује се и
посебни део обуке, везан за радну средину. Програм основне обуке запослених из области
заштите од пожара заснива се на сврси да се доследно спроводе технолошке и радне
дисциплине у циљу елиминасања могућности избијања пожара. У случају појаве пожара, циљ
обуке је да се запослени обуче да раде максимално могуће потребне, а по учеснике безбедне
активности дојаве пожара, евакуације лица, активирања система и средстава гашења, до
доласка подручне ВСЈ.
На овај начин подиже се стање спремности запослених за реаговање, али превасходно у
случају пожара. Требало би у наредном периоду организовати и обуке за реаговање у случају
других опасности, и то самостално или у сарадњи са надлежним државним и градским
органима задуженим за обуку у области ванредних ситуација.
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Перманентно подизање нивоа спремности сопствених капацитета за реаговање у
случају елементарних непогода (као и евентуалних догађаја мулти-ризика), кроз обуку и
едукацију запослених преко стручних институција из области заштите и спасавања. Набавка
материјалнотехничких средстава за спровођење личне, узајамне и колективне заштите од
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, последица
тероризма, ратних дејстава и других већих несрећа, се врши на основу Уредбе о обавезним
средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и
других несрећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 3/2011, бр 37/2015).
Задаци као што су обука запослених за поступање у случају земљотреса, пожара и
експлозија, снежних мећава, наноса и поледице као и обезбеђење обавештавања запослених
о опасностима и поступању у случају наведених опасности представљају прави скуп мера
адекватног реаговања на претње од елементарних непогода и других несрећа које би требало
спровести.
4.3.2. Спремност капацитета ватрогасно-спасилачких јединица
OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ је у обавези да у сарадњи са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, припреми упутства
и друге публикације којима ће се вршити едукација запослених о поступцима у могућој или
насталој ситуацији.
Носилац противпожарне заштите на територији локације OШ Н.Х. Душан Дугалић“ је
Ватрогасно-спасилачка бригада Београд, Мије Ковачевића бр. 2-4, 11000 Београд, телефон:
193, (+381)11 2812 011 на удаљености око 6 km.
Ако се ради о пожару великих размера ангажује се и Војска Србије и јединице цивилне
заштите као и друге јединице Министарства унутрашњих послова, жандармерија,
хеликоптерска јединица. Постојеће снаге задовољавају потребе противпожарне заштите.
У случају опасности са аспекта елементарних непогода или других несрећа у неком од
објеката OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ сигурно је да би ресурси ватрогасно – спасилачких
јединица на територији Града Београда били довољни, осим у случају истовременог већег
броја ванредних догађаја или ванредне ситуације већих размера.
Хидрантска мрежа
За почетно гашење пожара инсталисана је унутрашња хидрантска мрежа. Која се састоји од 2
унутрашња зидна хидранта.
ПП апарати (10 kom):
S- 6…………..…..6 kom
S- 9…………...….3 kom
S- 6А…………......1 kom
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4.3.3. Спремност капацитета јединица цивилне заштите
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Правилник
о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово
именовање ("Сл. Гласник РС", бр. 102/2020), регулише постављење повереника и заменика
повереника цивилне заштите у органима управе, привредним друштвима, насељеним местима
или деловима насељених места, стамбеним зградама и селима, ради обављања послова
заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа, те да исти преузимају мере
и активности на учешћу запослених и грађана насеља у спровођењу личне, узајамне и
колективне заштите и извршавању других задатака заштите и спасавања људи и материјалних
добара у предузећима, органима, организацијама, објектима и насељима, за које су задужени.
OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ је Одлуком директора именовало је Повереника и заменика
повереника цивилне заштите и то:
1. Повереник цивилне заштите: Саша Тодоровић;
2. Заменик повереника цивилне заштите: Дарко Барошек;
(Одлука о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите - у прилогу)
Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову на позив
надлежног штаба за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио. Учествују у
припремама запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају запослене о
правовременом предузимању мера цивилне заштите, о општој мобилизацији ради учешћа у
заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше
координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите
и врше проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање у зградама у зони своје
одговорности. Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника
цивилне заштите.
4.3.4. Базе података и подлоге за потребе планирања цивилне заштите
У циљу што боље припремљености за реаговање у случају ванредног догађаја или
ситуације, неопходно је имати ажурне податке о стању спремности капацитета који се могу
употребити. Када је реч о цивилној заштити на нивоу привредног субјекта или правног лица,
ту се мисли на податке о поверенику и заменику повереника цивилне заштите, средствима
личне и узајамне и колективне заштите и друго.
Препоручује се да се у наредном периоду уради база података која би обухватила све
претходно наведено на једном месту и то појединачно за сваки од организационих делова, и
збирно за цело правно лице. Такође, требало би ускладити и податке о свим релевантним
чињеницама везаним за заштиту од пожара. Тако би се добио јединствени преглед са чиме се
располаже у случају нужности. Када дође до ванредног догађаја или ситуације, често су
минути, а понекад и секунде, од пресудног значаја. Из тог разлога потребно је имати ажурну
базу података као подлогу за планирање цивилне заштите на нивоу OШ „Н.Х. Душан
Дугалић“ .
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4.3.5. Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
У овом делу треба нагласти да OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ није проглашено за субјекат од
посебног значаја за заштиту и спасавање за Град Београд, као ни на Репупубличком нивоу. На
основу члана 31. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и чланом 7., став 4, Правилника о раду
повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/2020), Одговорно лица испред OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ су
Повереници за цивилну заштиту Саша Тодоровић и Дарко Бартошек. На основу Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.
87/2018) субјекти од посебног значаја су привредна друштва и друга правна лица која су
специјализована за поједине области, располажу ресурсима који су од значаја за смањење
ризика од катастрофа. У складу са тиме неопходно је да OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ преко
територијално надлежног штаба за ванредне ситуације, поседује добру комуникацију са свим
територијално одређеним субјектима од посебног значаја, како би у случају потребе сарадња
била на завидном нивоу. Сарадњу је потребно остварити и са градским штабом на чијој се
територији налазе објекти OШ „Н.Х. Душан Дугаличћ“, а преко њих и са осталим субјектима
од посебног значаја за заштиту и спасавање који могу бити од користи за спровођење неког
од задатака цивилне заштите за које OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ неће имати довољне
капацитете у случају опасности по објекте.
4.3.6. Стање мобилности везе
OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ поседује неопходну телекомуникациону инфраструктуру,
како фиксну тако и мобилну, што је и приказано у делу приказивања овог вида критичне
инфраструктуре у Процени. Посебно до изражаја долази несметано функционисање мобилне
телефоније са запосленима који су смештени у више објеката OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ .
Проблем може настати када дође до прекида веза у мобилној телефонији. Веза са запосленима
мора бити стално успостављена, не само у циљу извршења пословних задатака, већ и у смислу
њихове безбедности, зато је потребно размислити о увођењу додатних средстава
комуникације која би се користила само у оваквим ситуацијама и тиме допринело бољој и
ефикаснијој мобилности веза. У те сврхе, радио уређаји (нпр.популаран тип „моторола“) би
могле да буду корисно комуникационо средство, које сада иначе користе радници „физичко –
техничког обезбеђења“, тада би их руководиоци и одговорна лица за евакуацију, и друге
активности, могли користити када дође до прекида стандардних комуникационих канала.
Оператери мобилне телефоније дужни су да на захтев оперативног центра 1985
обезбеде бесплатно преношење обавештења од интереса за заштиту и спасавање телефонским
претплатницима. Радио-дифузне и телевизијске станице са националним, регионалним и
локалним фреквенцијама, дужне су да на захтев оперативног центра 1985 одмах прекину
емитовање програма, ради преношења одговарајућих обавештења од интереса за заштиту и
спасавање.
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4.4. Закључак по опасностима
У циљу превентивног деловања OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ је предузелo следеће мере: запослени су обучени за почетно гашење пожара и постоје оспособљени за пружање прве
помоћи;
- именовани су повереник и заменик повереника;
- набављена су средства за личну и колективну заштиту у складу са Уредбом о обавезним
средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и
других несрећа, ("Службени гласник РС", бр. 3/2011 и 37/2015);
У циљу унапеђења спремности за реаговање потребно је у наредном периоду урадити:
- Израдити План заштите и спасавања;
- Инсталирати стабилни систем за аутоматску детекцију пожара; - Упутити повереника и
заменика повереника на обуку.
- Оспособити лица која ће руковати документима.
План приоритета поступања
Табела бр.21. Третман ризика од пожара и експлозија – превентива
Активност

Носилац
активности

Време
реализац.

Сарађују

Израда Плана ЗиС
Упознавање свих
запослених са мерама и
активностима
предвиђених Планом;

Менаџмент

60 дана

Надлежна
Служба
Града
Београда

Време
извештавањ
а
По
реализацији
По
реализацији

Начин
извештавања

Писаним
документом

Редовна едукација
запослених за поступање у
случају појединачних
опасности;

Директор ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах по
доношењу
Плана ЗИС

Надлежна
Служба
Града
Београда

На
анализама

Постављање плаката са
упутством за поступање у
случају опсаности и
безбедно напуштање
објекта;

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах по
доношењу
Плана ЗИС

Менаџмент

По
реализацији

Писаним
документом

Редовна допуна и провера
исправности средстава за
личну и узајамну заштиту;

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Перманентно

Менаџмент

По
реализацији

Писаним
документом

Контрола поштовања
радне дисциплине;

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Перманентно

Писаним
документом

Усменим
извештајем и
на анализи
послова ЗиС

Менаџмент
На анализама
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Провера исправности
средстава рада, опреме и
уређаја;
При изградњи нових
објеката поштовати
законску регулативу;
Пратити рад РХМЗ,
Републичког
сеизмолошког завода,
средства јавног
информисања, у мери која
је од интереса за правно
лице;
Одређивање места за
евакуацију у случају
земљотреса
Редовно контролиање ПП
апарата, хидрантске
мреже, гомобранске
инсталације,
електроинсталација.

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Према плану
одржав. и
адаптације

Директор ОШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Према плану
одржав. и
адаптације

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Менаџмент

Менаџмент

По
реализацији
По
реализацији и
на
анализама

На анализама

Перманентно

Менаџмент

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Одмах по
доношењу
Плана ЗИС

Менаџмент

По
Реализацији

Директор
OШ
„Н.Х.Душан
Дугалић“

Према плану
одржав. и
адаптације

Менаџмент

По
Реализацији

Писаним
документом

Писаним
документом

Усменим
извештајем
и на анализи
послова ЗиС

Писаним
документом

Писаним
документом

У случају предвиђања (када је могуће предвидети) наиласка неке од катастрофа - несреће,
најважнија ствар је правовремено обавештавање запослених о могућности настанка неке од
несрећа већих размера. Следећи корак представља процењивање опасности од стране
надлежних служби и органа и предузимање потребних превентивних мера како би наилазећа
опасност нанела што мање материјалне штете, а људски животи и здравље да буду у
потпуности заштићени.
У случају да се нека несрећа већих размера деси изненада, у тим ситуацијама веома је
значајно обавештавање запослених и становништва у непосредној близини о насталој
опасности, како би сви угрожени грађани или потенцијално угрожени грађани знали на који
начин да поступају у датој ситуацији. Тим за информисање OШ „Н.Х. Душан Дугалић“
обавестиће „Call центар“ на 1985 а носилац обавештавања и информисања становништва
општине у оваквим ситуацијама користи сва средства јавног информисања која постоје на
територији општине (локалне радио и ТВ станице).
Једна од најбитнијих мера заштите запослених, у случају да се нека несрећа већих размера
деси или је најављена од стране стучних служби, је евакуација. Евакуација се врши у
ситуацијама када се процени да постоји реална опасност да запослени буду угрожени од неке
несреће већих размера. За такве евакуације најбитнији су путеви за евакуацију ван објеката и
капацитети - пропусна моћ излаза и помоћних излаза ван објеката. Организована и
правовремена евакуација спасава животе. Све супротно од наведеног доводи до панике,
губитка контроле над угроженим лицима и самим тим несрећа са смртним исходом. Основну
ствар за добро извршену евакуацију ван угрожених објеката представља обука и практична
провера. У свим објектима где борави већи број лица потребно је да постоји више излаза и да
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су видно обележени путеви за евакуацију (како на зидовима тако и на подовима). Практичну
проверу евакуације ван објеката требало би вршити барем једном годишње. То се поставља
као императив, то јест, да се редовно обавља обука и провера.

Коментар израђене Процене ризика:

Пожари и експлозије представљају реалну и велику опасност за OШ „Н.Х. Душан
Дугалић“. Проценом је утврђено да постоји висок ниво ризика. У случају пожара или
експлозије у OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ дошло би до угрожености како запослених тако и до
материјалне штете великих размера. Готово све експлозије се по правилу претварају у пожаре
мањег или већег обима. Поред угрожености живота људи подједнако бива угрожена и
животна средина. Превентива представља основну активност за спречавање настанка пожара
и експлозија, и истој OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ придаје веома велику важност.

•

Земљотреси. Проценом је утврђено да постоји висок ниво ризика. Максимално
процењена јачина која прети територији ГО Врачар је 7о МСS (за повратни период од 95
година). Објекти OШ „Н.Х. Душан Дугалић“ изграђени су да издрже земљотрес јачине 7°
МСS. Посебну пажњу посветити томе да изградња и реконструкција објеката буде у складу
са планском и законском регулативом из области урбанистичког и просторног планирања,
изградњи система брзог напуштања објекта у случају земљотреса, спровођењу вежби
поступања у случају земљотреса.

•

Након сваке несреће одмах се приступа асанацији. Асанација се првенствено састоји
од предузимања санитарно - хигјенских и санитарно - техничких мера у циљу спречавања
штетних последи.
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4.5. Прилози
Одлука о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите
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Референтне лиценце и Решење о овлашћењу који су потребни за израду Процене
ризика од катастрофа
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