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Уводна реч 

 

Овај приручник написан је кроз пројекат “ Волонтери померају границе за 

волонтирање у ванредним ситуацијама“ који је у периоду 2020 -2021 

године спровео Тимочки Омладински Центар из Зајечара у партнерству са 

Слободним Омладинским Центром из Видина. Пројекат је спроведен уз 

подршку ИНТЕРРЕГ- ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – 

Србија 2014 -2020.  

Приручник је намењен омладинским радницима који раде са 

волонтерима на пољу заштите и спасавања од катастрофа. Високо ценимо 

свако мишљење, сугестију и критику наших читалаца у циљу будућег 

побољшања овог методолошког приручника и волонтерског рада у 

ванредним ситуацијама. 

Желели бисмо да изразимо искрену захвалност свима онима који су 

својим идејама и искуством подржали ову публикацију, као и људима који 

су је успешно тестирали са обе стране границе у тешким временима 

глобалне пандемије. 

Пројектни тим  

“ Волонтери померају границе за волонтирање у ванредним 

ситуацијама“ 
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Зашто водич за волонтирање у ванредним 
ситуацијама? 
 
Овај водич и обука коју можете да спроведете обухвата основна знања и 
вештине која су потребна код несрећа и непогода, када службе за 
ванредне ситуације нису одмах на располагању.  
 
Осим тога, водич даје могућност да волонтери науче и развију вештине 
које ће их припремити као потенцијалне будуће подршку 
професионалним тимовима у активностима спасавања и умањења штета 
од елементарних и других непогода.  
 
Активности волонтера не могу да замене активности професионалаца – 
попут ватрогасаца, полиције или хитне помоћи. 

 

О волонтирању 
 
Волонтирање је саставни део сваког друштва и његова основа на којој се 
усађују вредности мира, толеранције, солидарности и хуманости. Има 
разне облике, од традиционалних обичаја узајамне помоћи до 
организованог деловања заједнице у кризним временима. 
 
Уверење на коме се темељи волонтерски рад је да постизање позитивних 
промена на локалном нивоу, решавање специфичних и специфичних 
проблема у заједници иницира промене на глобалном нивоу. Сврха 
укључивања локалног становништва је управо постизање позитивних 
промена, тј. да реши проблеме који су важни за чланове заједнице, али и 
да промени свест на глобалном нивоу. На овај начин се практично 
показује да се добром вољом и мало организације може много тога 
постићи и променити. 
 
Волонтерски рад је основа функционисања већине организација 
цивилног друштва, грађанских иницијатива, студентских покрета и 
професионалних удружења. Улога волонтера је важна и за многе 
добротворне установе у којима могу бити у великој мери или чак у 
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потпуности одговорни за рад организације доприносећи својом 
стручношћу. 
 
Волонтери не треба да буду ту само да би смањили трошкове, већ њихово 
присуство мора да допринесе остваривању постојећих способности 
организације и стварању нових. Волонтери уносе нову димензију у радно 
окружење. Својом добром и слободном вољом проширују видике 
организације и плаћеног особља, јер доносе шири спектар знања, 
искуства, вештина, талента, стручности, могу да укажу на грешке, донесу 
различитост у погледу образовања, ставова, уверења, а често и елементе 
страсти и ентузијазма за рад. Они су иновативни и често су спремни да 
ризикују, па могу да помогну у обављању главних активности 
организације, али могу да креирају и спроводе сопствене пројекте. 
 
Волонтери често гарантују континуитет рада у организацијама цивилног 
друштва које немају плаћено особље. Дакле, волонтерски активизам 
претпоставља добровољни и бесплатан рад за опште добро и од велике 
је важности за решавање и разумевање проблема у организацијама, 
институцијама и ван њих - у локалној заједници. Кроз учешће у 
волонтерским активностима волонтери развијају осећај одговорности за 
заједницу изграђујући друштвене вредности као што су толеранција, мир, 
солидарност, осећај заједништва и равноправности. Поред добробити 
других, волонтирањем волонтери стичу велико искуство у обуци и 
стицању нових знања и компетенција. 
 

О волонтерском менаџменту 
 
Волонтерски менаџмент је начин организовања волонтерског програма, 
сервиса или волонтерског центра као самосталног центра или у оквиру 
неке организација или институције. Добрим управљањем волонтерским 
менаџментом, посвећивање пажње сваком кораку и потребама 
волонтера и корисника волонтерских активности, јасном комуникацијом 
и правовременим деловањем се може развити врло важна снага локалне 
заједнице. 
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Волонтерски менаџмент обухвата елементе: 
 
 

1. Анализу потреба и планирање волонтерских програма 
2. Састављање описа волонтерских позиција 
3. Промоцију и оглашавање волонтерских програма 
4. Одабир и усклађивање волонтера и волонтерских позиција 
5. Оријентацију и обуке 
6. Супервизију и подршку волонтерима 
7. Евалуацију волонтерских програма 
8. Признавање волонтерског залагања и награђивање волонтера 

 
Наведени елементи волонтерског управљања универзалне су природе и 
могу се применити у било ком сектору волонтирања. 
 
Волонтери су део локалне заједнице и стога су саставни део сваког 
сектора друштва. Добар развој, примена и пракса свих корака 
волонтерског управљања, укључујући што више локалних партнера, стичу 
спремност и предност у било којој потенцијалној катастрофи. Сваком 
сектору се може приступити одвојено, разјашњавајући његове 
специфичности и тиме даље разјашњавајући контекст волонтирања, 
његове узроке и последице на волонтере, организаторе и локалну 
заједницу. Овај приручник се фокусира на хитне случајеве у којима је 
улога волонтера недовољно препозната, али неизмерно важна. 
Волонтери и улога волонтера није довољно потврђена, а степен 
легитимитета њиховог постојања није довољно висок. Јавна подршка 
волонтерима је тиха и захтева учешће неколико  сектора и актера локалне 
заједнице. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Циљеви: 

• Да се учесници упознају међусобом и са водитељем/тренером; 

• Да се представи обука- њени циљеви, програм, распоред и др; 
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• Да се разговара о улози и месту волонтера у ванредним 
ситуацијама. 

 
Дочекајте учеснике са „добро дошли“ на курс. Док се још окупљају, 
замолите их да попуне унапред припремљен списак, са именима и 
подацима за контакт. 
 
Представите себе и ваше искуство у обукама са младима, укључујући 
провођење таквих обука, повезаних са реакцијама у ванредним 
ситуацијама. После тога дајте реч сваком учеснику да представи себе, као 
и да изнесе информацију везану за мотивацију за учешће на курсу за 
добровољца у ванредним ситуацијама и за предходно волонтерско 
искуство, уколико га поседује.  
 
Објасните учесницима како ће бити организован курс-његов временски 
оквир, распоред обуке и др. Дајте информацију о безбедности у учионици 
и згради, укључујући и хаваријске излазе. 
 
Заједно са учесницима направите групна правила за време ваше класе. 
Добро је уколико је могуће предлози да иду од самих учесника. Ако је 
потребно помозите им у формулацији. Упишите правила на листу папира 
са флип чарта и поставите га на зид, тако да га сви виде. Сачувајте лист за 
следећу класу. Групна правила могу да буду на пример: 
 

• Да поштујемо временски план; 

• Да се слушамо, без да се прекидамо; 

• Да огрничимо коришћење мобилних телефона; 

• Да не уважавамо туће мишљење; 

• ... 
 

Увод у тематику 
 
Особље за указивање прве помоћи које је најбоље обучено и опремљено 
за суочавање са ванредним ситуацијама, можда није одмах на 
располагању код великих несрећа и катастрофа.  
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У таквим ситуацијама чланови друштвене заједнице могу бити остављени 
сами, сатима па и данима. Може да се догоди да рачунају само на 
сопствене ресурсе у храни, води, прву медицинску помоћи, док комшије и 
колеге треба да укажу неопходну помоћ онима који су повређени или им 
је на други начин потребна . Добровољци могу да реагују у периоду 
непосредно после катастрофе, када су ресурси оптерећени или закаснели. 
Исто тако они могу кординирано да помогну активности професионалних 
екипа,   само ако су довољно припремљени и званично примљени од 
управе за ванредне ситуације, као део ресурса за реакцију у таквим 
ситуацијама. Нагласите чињеницу, да се од добровољаца не очекује на 
никакав начин да замене активности професионалаца- таквих као 
ватрогасаца или хитне помоћи. Чак и више- то је строго забрањено, зато 
што могу уместо да помогну додатно да штете укључујући и себи. 
 
Наведите циљеве тренинга: Ова обука обухвата основна знања, која треба 
да се знају код несрећа и непогодама, када службе за ванредне ситуације 
нису одмах на располагању. Да се науче да раде у тиму, комшије и колеге 
како би могли да направе најбоље за највећи број људи после несреће. 
Осим тога, биће омогућено да науче и развију способности, која ће их 
припремити као добровољце, као потенцијалне будуће помоћнике 
професионалним тимовима у активностима спасавања и умањења штета 
од елементарних непогода. 
 
 
Систем организовања волонтирања током ванредних ситуација у Србији 
 
Заштита и спасавање становништва, материјалних и културних добара 
у Србији регулисана је низом                                 аката, од којих централно место заузима 
Закон о ванредним  ситуацијама, као и: 
 

• Устав Републике Србије, 

• Стратегија националне безбедности, 

• Стратегија одбране, 

• Закон о одбрани и Војсци, 

• Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, 
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• упутства, одлуке, уредбе и правилници.  
 

Закон о одбрани Републике Србије између осталог, регулише и цивилну 
заштиту. Она се организује, припрема и спроводи као си стем заштите и 
спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара, од 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и катастрофа, 
последица тероризма, ратних и других већих несрећа, а у складу с 
важећим прописима, начелима и захтевима Допунског протокола уз 
Женевске конвенције и другим правилима међународног хуманитарног 
права, као и потврђеним међународним уговорима. 
Систем цивилне заштите чине: лична и узајамна заштита, мере и задаци 
цивилне заштите, органи управљања и руковођења цивилном заштитом, 
правна лица опремљена и оспособљена за заштиту и спасавање, јединице 
цивилне заштите и систем осма трања, обавештавања и узбуњивања. 
Надлежности државних органа у заштити од елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа и катастрофа могу се уредити на посебан 
начин законом којим се уређује област заштите и спасавања. 
Права и дужности грађана у вези с њиховим учешћем у заштити и 
спасавању људи, материјалних, културних и других добара и животне 
средине и мере и активности које предузимају органи цивилне заштите, 
уређују се законом.  
Национална стратегија заштите и спасавање је документ којим се 
дефинишу и утврђују национални механизми за координацију и 
програмске смернице за смањење ризика, заштиту и отклањање 
последица од елементарних непогода и других несрећа. 
 
Садржај обуке 
 
Набројте теме које ће бити део овог курса. За сваку од тема дајте кратку 
информацију, да би могли учесници да се припреме. Можете исто да 
подвучете знања и способности које ће добити. Дајте могућност да се 
поставе питања. 
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Изградите кулу 
 
Вежба 
 
Вежба представља изградњу куле од припремљених материијала за 
одређено време. У ту намену  учесници се деле у групама од 4-5 људи и 
свакој групи се обезбеђује: маказе, лепљива трака и два велика листа 
картона (важно је да су материјали потпуно једнакви). Свака група ће 
располагати временом од 5 минута да се договори како да изгради кулу и 
још 5 минута да то и уради. Учесници треба строго да надгледају време, 
није дозвољено да градња крене пре и да се гради по истеку времена, 
независно од тога ако су се брже договорили. Побеђује она група, чија 
кула је највиша и при том најстабилнија. 
Кажите групи кад да започну, након тога после пете минуте им кажите да 
почну да граде и на крају у 10-том минуту им кажите да прекину градњу. 
Проверите резултате и наградите групе, које су најбоље реаговале, 
аплаузом или неким малим поклоном. 
На крају питајте учеснике, по њима, зашто сте направили ову вежбу. 
Обратите пажњу да знања која се користе за време вежбе, су иста која ће 
користити као добровољци у ванредним ситуацијама. Да би постигли 
општи циљ, непознати људи могу да раде по непознатом проблему са 
непознатом опремом у непознатој ситуацији и за ограничено време. 
Припрема локалне заједнице 
 
Циљеви: 
 

• Мотивисати ангажовање заједнице, по основу нових знања. 

• Упознавање учесника обуке са плановима заштите од непогода и 
одговорностима свих . 

 
Као што је истакнуто раније, не може увек да се рачуна на 
брзу и правовремену помоћ професионалаца у ванредним ситуацијама и 
непогодама. 
Заједница треба да развија сопствене ресурсе за ангажовање у 
непогодама и њеним последицама, и                                 исто тако  превентивним мерама. 
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Све то увећава припремљеност локалне заједнице као кључног фактора 
за смањење последица од несрећа и катастрофа. 
Припремљеност локалне заједнице, са једне стране, одређује доста 
важних за њу фактора у које                             спадају: 
 

• Опасности од несрећа , како природних тако изазваних од стране 
човека. 

• Рањивост подручја; 

• Доступни ресурси за ангажовање у борби против ванредих 
ситуација. 

• Знања локалне заједнице за адекватну реакцију 

• Састав локалне заједнице- демографски, културни, 
професионални и др. 

 

Сагледаћемо посебно све елементе друштва, који треба да  буду 
ангажовани у процесу: републичке  власти, лидери, бизнис  и грађански 
сектор, као и само грађанство. 
 
Републичке власти 

Влада има одговорност да изради, тестира и усавршава планове за 

активноси приликом ванредних ситуација, да гарантује, да ће реакција 

бити са адекватним знањем и ресурсима и да ће пружити  помоћ             и 

заштиту својим грађанима. 

Када говоримо о хитној и ванредној помоћи током непогода, имамо у 
виду следеће: 

• Управљање у ванредним ситуацијама;  

• Јединице против пожарне заштите; 

• Хитну медицинску помоћ; 

• Полицију и други органи за спровођење закона. 

 

Да би одговорили изазовима у критичним ситуацијама, државне власти 

(посебно на локалном нивоу) су заинтересоване да продуже овај списак 

и да укључе заједницу у и планирање и реаговање. На тај начин они ће: 

• Рачунати на друштвене ресурсе у ванредним околностима; 
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• Да добију поуздану и благовремену информацију о тренутном 
стању: 

• Усмере програме обуке и волонтеризам. 
 
План заштите од непогода 
 
План заштите од непогода представља могућност за побољшање 
узајамнних активности и кординацију за смањење ризика од несрећа у 
корист друштвене заштите. Процес планирања укључује: 
 

• Одрживо управљање ризиком од непогода кроз превенцију, 
спремност, реаговање и обнову. 

• Управљање свим опасностима. 

• Интеграцију свих структура, учесника и извршиоца Плана заштите 
од непогода. 

План израде и дејства Плана заштите од непогода (ПЗН) изискује 

координацију јасно подељену одговорност за превенцију, спремност, 

реаговање и нормализацију живота приликом непогода, са активнијим 

учешћем свих заинтересованих страна на свим нивоима (локалне власти, 

регионалних администрација и територијалних јединица и државне 

администрације, извршних власти, служби за хитно деловање, 

дистрибутера робе, услуга, правних лица, укључујући правна лица која не 

обављају привредну делатност и других, имајући у виду однос према 

смањењу ризика од непогода у оквиру одређене територије) 

Објасните, да План заштите од непогода, одређује како ће друштво 
функционисати у ванредним ситуацијама. У Бугарској обавезно се 
одређује и опредељује: 
 

• Циљеви, план и веза са Националном стратегијом за смањење 
ризика од непогода; 

• Опасности и ризике од непогода; 

• Методе за одвраћање и смањења ризика од непогода; 

• Мере за заштиту становништва; 

• Распоред задужења и одговорне органе и лица за извршење 
предвиђених мера; 
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• Средства и ресурсе, неопходне за извршење активности; 

• Начин заједничких активности међу деловима јединственог 
спасилачког система (ЕСС) и становништва приком опасности и 
настанка непогода; 

• Распоред увођења „ ванредне ситуације“; 

• Мере за опоравак, нормализацију; 

• Закључени споразуми са правним лицима и самосталним 
радњама укљученим у планове заштите од непогода 

 

Уколико разполажете са довољно времена, упознајте учеснике са Планом 
заштите од непогода ваше општине (обично је доступан на сајту 
Општине), и после тога организујте дискусију, са питањима у смислу: 
Какав утисак је оставио план на вас? Сматрате ли, да је он адекватан и да 
ли ће нас заштитити приликом непогода? Где сте видели улогу 
добровољаца и друштвене заједнице у њему? Итд. Можете дати ово и као 
домаћи задатак. 
 
Лидери локалне заједнице 
 
Лидери локалне заједнице имају одговорност да учествују у 
припремљености друштвене заједнице. Сагласно инструкцијама за 
израду планова за заштиту од непогода у Бугарској, они су 
индентификовани ресурс и укључени су у планирање. То су представници 
снабдевача основних животних намирница/услуга, правних лица, 
невладине организаације и други који имају однос према смањењу 
ризика од непогода у оквиру одрежене територије. Одговорност тих 
представника укључује: 

• Учешће у савету за заједничко планирање, да би дали 
информацију и одредили идеје за мере, осликавајући њихову 
привреду активност као и региона, особља, корисника и др.Тако 
например невладине организације често раде са људима који су у 
неповољном положају, специфичних потреба које треба да се 
имају у види приликом планирања мера заштите; 

• Идентификација и интерграција погодних ресурса у самом плану ( 
материјални, људских и друго) ; 
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• Гаранције , да објекти, персонал и клијенти или грађани који се 
обслужују су спремни, обучени и тренирани за активности 
приликом ванредних ситуација 

 
 
Јавност /грађани 
 

Јавност исто носи одговорност за припремљеност. Сви грађани би 
требало: 
 

• Да знају начин за објављивање, сигнале, путеве за евакуацију и 
др.; 

• Да су прошли одговарајућу обуку за заштију приликом ванредних 
ситуација, као и за указивање прве помоћи; 

• Да имају изграђене практичне навике за евакуацију и друге 
активности за заштиту, кроз периодичне тренинге; 

• Да дају повратну информацију одговорним органима односно 
мерама за заштиту; 

• Да дају сигнал приликом сумњивих активности; 

• Да волонтирају, уколико је потребно. 

 

Требамо да признамо, да смо сада далеко од постизања идеалног, но 

се надамо да наш програм дефинитивно да допринес у том правцу. 

Ангажовање целокупне јавности 

Филозофија коју смо поделили је да заштитимо у максималном степену и 
смањимо нежељене последице од ванредних ситуација, осим 
професионалаца, ангажованих у том процесу и целу заједницу. У њену 
припрему треба да се укључе не само државни органи и институције, исто 
тако невладине организације, као и приватни сектор. Партнери на 
локалном нивоу су грађани, породице и социјалне мреже. Упркос 
напредку у технологији, функционална јавност се формира на сложеним 
и узајамно зависним системима, који се покрећу од људи. 
Проучавања не случајно показују, уједињена и консолидована јавност, 
се успоставља ефективније и успешније после непогода и потребно јој је 
мање спољашњих ресурса. 
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НЕПОГОДЕ И ЊЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ УТИЦАЈИ 

Циљеви: 

• Урадити општи преглед слабих тачака,  рањивости током 
непогода; 

• Да се процени веза и могуће оштећења у локалној заједници и 
домаћинствима. 

Непогоде 

По бугарском законодавству „непогода“ је значајно нарушавање 
нормалног функционисања друштва, изазваног природним појавама 
и/или људских активности које воде до негативних последица по живот 
или здравље насељења, умовине, економије и животне средине. 
 
Видови непогода 
 
Непогоде могу се квалификовати по различитим принципима. Једна од 
најчешће коришћених квалификација је следећа: 
 

• Природне ( нпр. Пожари, поплаве, земљотреси, олује урагани, 
снежне непогоде, клизишта, вулкани, цунами и др.); 

• Технолошке хаварије ( хаварије на атомским централама, 
изливање опасних материја); 

• Кућне хаварије (пожари) 

• Тероризам 

• Пандемије 
 

О непогодама ћемо детаљније говорити у наредним темама ове 
методологије. 
 
Основни елементи непогода 

Независно од вида, непогоде имају следеће заједничке елементе: 

• Дешавају се неочекивано, без икаквог упозорења, које би дало 
могућност за припрему; 
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• У самом почетку јако потреба за ресурсима може да увећа 
почетно особље за помоћ и медицинску помоћ; 

• Угрожавају живот, здравље и животну средину. 
 

Као што је речено још у дефиницији, после непогода, потребе су често 
веће од тога, које професионално особље за хитне случајеве може да 
предвиди. У тим случајевима обучени добровољци постају витално 
важнни у првој помоћи грађанима. 
 
Вежба: Локална рањивост 

Рањивост се дефинише кроз специфичности објекта, области, индивидуе, 
заједнице, државе или друго, појединац иниституција и њена немогућност 
да сноси последице опасности. Процена угрожености заједнице на 
опасности јој дозвољава да да приоритет мерама за припрему и да се 
усмери према ефективном противдејству за одређену опасност. 
По подацима Светске здравствене организације (СЗО), последњих 30 
година у Боливији су наступиле 6 до 10 суша. Може се рећи да су 
боливијци рањиви на суше. Коришћење речи „рањив“ међутим, 
сугерише, да има нужно негативне последице на околину као резултат 
фактора, који доприносе слебијом заштитом од последица  не само зато 
што се тамо дешава суша. 
 
Упутства за тренере: 

Поделите учеснике у групама од по 4-5 учесника. За ограничено време им 
дајте задатак да одговоре писмено на листу флип чарта на следећа 
питања: 

• Које су непогоде са којима се најчешће срећемо, која се дешавају 
у вашој заједници (конкретан град или кварт)? Размислите о  
скорашњим несрећама или кроз историју. 

• Које су могуће опасности са најтежим последицама? 

• Која су осетљива места у вашем насељеном месту за сваку од 
опасности-људи, зграда и инфраструктуре? 

• Какве су могуће негативне последице у односу на прекид 
комуналних услуга (нпр.водоснабдевање, струја, гас, 
комуникациони системи. )? 
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Резултати се представљају у великој групи. 
 
Оштећења на инфраструктури 

Направите дискусију о следећим темама: 

• Колико вас је дошло у такву ситуацију ( наведите тип дешавања, 
које су најчешћа за ваш регион)? 

• Коју врсту проблема сте осетили/бисте осетили с нечим као 
комуналне услуге и транспорт? 

Упознајте учеснике са следећом табелом, која објашњава могућа 
оштећења на инфраструктури током непогода: 
 

Инфраструктура Могућа оштећења 

Транспорт • Путеви су затворени и/или непроходни 

• Становници могу бити задржани током 
доласка на одрежене локације 

• Доток неопходних испорука (нпр. Вода, струја, 
струја) се прекида. 

Зграде, грађевине • Оштећени објекти (нпр. Болнице, ватрогасне 
зграде, полицијски објекти, аеродроми) не могу 
да функционишу. 

• Повишен ризик од урушавања делова зграда 

Комуникациони 
систем 

• Становници не могу да потраже помоћ или да се 
повежу са даваоцима услуга 

• Пружаоци услуга 

• Координација услуга је отежана 

• Породице и пријатељи не могу да комуницирају 

Комуналне услуге • Не функционалне услуге 

• Повишен ризик од пожара или 
струјног удара 

• Ограничен доступ гориву (например 

• бензинске станице не раде) 
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Водоснабдевање • Медицинске услуге су отежане 

• Недовољан доток воде, који доводи до тешкоћа 
у припреми хране и отежаних могућности за 
гашење пожара. 

• Повишен ризик за јавно здравље 

Снабдевање 
горивима 

• Повишен ризик од пожара или експлозија на 
бензинским станицама и складиштима за 
гориво. 

• Достава горива је прекинута због непроходних 
путева. 

Финансијске 
услуге 

• Банкомати не раде 

• Системи за кредитне и дебитне карте 

• не функционишу. 

Таблица: Примери могућности оштећења инфраструктуре 
 
Последице оштећења инфраструктуре 
 
Сваки пример оштећења инфраструктуре може озбиљно да смањи 
могућност реаговања ватрогасцима, полицији и хитне медицинске 
помоћи, приликом несрећа и непогода. 
Могуће је да особље ових служби има на располагању мање ресурса за 
задовољење потреба локалног становништва приликом већих непогода, 
из тих разлога ће користити своје ресурсе имајући у виду висок приоритет. 
Овде може да се користи аналогија са болницама:у хитној помоћи 
медицинско особље даје предност пацијентима са озбиљнијим 
повредама. Идентично ће реаговати и грађанска заштита у ванредним 
ситуацијама, када не располаже са довољно ресура да испуни све потребе 
заједнице у исто време. Она ће исто реаговати по приоритетима. За хитну 
помоћ повреде опасне по живот с највећим приоритетом и њих ће лечити 
прве. На исти начин у време или после катастрофа и несрећа остале хитне 
службе треба да да дају предност према потреби по приоритету: 
 

• Полиција ће решити инциденте везане за озбиљну друштвену 
угроженост; 

• Ватрогасци ће локализовати велике пожаре; 



20 
 

• Особље хитне медицинске помоћи ће реаговати код повредама 
опасним по живот. Овде је добро обратитити пажњу, да добро 
припремљени добровољци ,такође, могу да помогну код 
повреда опасних по живот, док хитна медицинска помоћ не буде 
доступна. 

Потребе са нижим приоритетима ће бити задовољене на други начин. 
 

Штете везане за тип грађевине 

Требамо знати да човек не бира тип грађевине где ће га задесити 

непогода. Бажно је да зна могуће штете и који су видови зграда у 

његовом насељеном месту. 

У целини приликом земљотреса и олујних ветрова старије зграде су 

осетљивије на штету у смислу: 

• Ломљења стакла; 

• Одпалих панела; 

• Оштећење степеништа. 
 
Колико вас живи у кући? 
 

Да ли знате какве видове штете можете да очекујете у вашем дому у 
случају непогода? 
 
Питајте учеснике којих фактора се сећају, који би могли да утичу на могућа 
оштећења у кући. У случају да се не сете- то   су: година градње (врста 
зграде), вид градње и сама непогода, његов вид и снага. То су основни 
фактори за потенцијалне штете на породичним зградама: 
 

• Старије зграде, изграђене без армираног бетона, су мање 
стабилне од нових; 

• Када непогода наруши конструкцију зграде постоји опасност од 
додатних оштећења, као што су пожари од покиданих каблова или 
гасних инсталација. 
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Колико вас живи у стану ? 
 

Да ли знате какве су разлике у односу на опасности у поређењу са тим 
колико људи живи у кући? 
 
Усмерите пажњу учесницима, да људи у зградама могу да буду погођени, 
чак и ако изгледа да нема видљивих оштећења. 
Важно је да се обрати пажња на нестанак комуналних услуга (нпр. Струја , 
гас) често је то организовано на различит начин у блоковима, у односу на 
породичне куће. Често постоје вентили за затварање и искључивање у 
читавој згради, као и вентили у сваком стану. У зависности од ситуације 
може настати потреба за кориппћењем једног или другог. 
 
Зграде за јавну употребу 

Објасните групи, да зграде великих размера кровова стварају осебну 
опасност током непогода:  

• Аеродроми 

• Железничке станице 

• Тржни центри 

• Верски објекти 

• Спортске хале 

• Складишта 
 
Нестандарне опасности 

Свуда има нестандардних (неструктурне) опасности у насељу, кући или 
радном месту/месту за учење. Окачена светлећа тела или други предмети 
у кући, гаражи или радном месту могу да представљају опасност у време 
и после непогода, укључујући: 
 

• Прекид веза на гасоводу према бојлерима или пећима; 

• Штете од падања књига, судова или других предмета на 
полицама; 

• Ризик од повреда или струјног удара због померених апарата ; 

• Пожар изазван померањем каблова оптерећених утикача или 
оштећених каблова. 
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• Нагласите значај смањења опасности као дела личне 
одговорности. Исто тако је важно да знате како и када без 
опасности да искључите комуналне услуге. 

 
Дајте могућност да се поставе питања. 
 
ПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ 

Циљеви: 

• Стећи знање о пожарима - њиховом пореклу и хемији, врстама, 
правилним начинима гашења пожара и начинима реаговања; 

• Научити учеснике да процењују опасност од пожара и начине за 
његово спречавање; 

• Научити учеснике да процењују опасности у случају пожара; 

• Да стекну знања и вештине за рад са преносним апаратом за 
гашење пожара. 

 

ВАТРОГАСНА ХЕМИЈА 

Сагоревање је процес који обично прати ослобађање топлоте и светлости. 
Могуће је сагоревање без пламена (уз присуство топлоте и топлотног 
зрачења), као и непотпуно сагоревање, које ослобађа запаљиве гасове. 
 
Која је разлика између горења и ватре? 

 
Генерално, пожар је неконтролисано горење. Иако лако можемо угасити 
ватру у камину или у ложишту, у случају пожара могућности за 
интервенцију су врло ограничене. Ове могућности се временом нагло 
смањују (када се развије ланчана реакција и пожар захвати велика 
подручја или просторе). 
Пожар је сложени скуп физичко-хемијских појава, који се заснивају на 
нестационарним, односно променљивим процесима сагоревања, 
преноса топлоте и масе током времена. Пожар угрожава живот и здравље 
људи, материјалне вредности или природно окружење, наносећи велику 
и често непредвидиву штету. Пожар може бити случајан или намерно 
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изазван (подметање пожара) у сврху саботаже или као резултат 
пироманије, или је изазван ненамерно. Извор паљења не може бити само 
отворена ватра, већ и загрејани предмети изнад температуре паљења 
супстанце. Процесом преноса топлоте може доћи до паљења на месту 
(просторији) које није у близини извора топлоте.  
Често се потцењују опасни ефекти ватре на људско тело. Они су резултат 
не само високе температуре, већ углавном токсичних производа који се 
ослобађају током сагоревања синтетичких материјала који се користе у 
кући. 
 
Ватрени троугао 
 
Да би постојала, ватра захтева три елемента: 
 

• Топлота: топлота је потребна да би се температура материјала 
повисила до тачке паљења. 

• Гориво: Ватрено гориво може бити чврсто, течно или гасовито. 
Врста и количина горива  oдредиће који ће се метод користити за 
гашење пожара. 

• Кисеоник: Већина пожара ће енергично горети у било којој 
атмосфери са најмање 20 процената      кисеоника. 
 

Ова три елемента, која се називају ватрени 
троугао, стварају хемијску егзотермну реакцију 
која се   назива ватра.  
 
Новија дешавања на ту тему говоре о 
четвороуглу - „ватреном тетраедру“. Такође 
укључује четврти елемент, познат као 
„механизам ланчане реакције“. Ово је процес у 

којем, када се једном запали, ватра емитује довољно топлоте да се напаја 
(тј. Да изазове загревање, паљење и сагоревање додатног горива). 
 
Питајте ученике зашто се танак лист папира може запалити шибицом, а 
дебело дрво не. Енергија његовог пламена довољна је да папир загреје 
до тачке паљења. Али није довољнa да загреје дрво.  



24 
 

 
Како можемо обуставити пламен? 

Све мере заштите од пожара (правила, прописи итд.) Заснивају се на 
уклањању једног од ова три предуслова и смањењу утицаја опасних 
фактора у циљу очувања здравља и живота људи. 
Питајте ученике који су начини да зауставе процес сагоревања помоћу 
троугла. Нека покушају да дају одговарајуће примере. 
 
Пратећи ватрени троугао можемо да: 

• зауставимо довод горива (затворите славину плинске пећи); 

• елиминишемо приступ оксиданса / кисеоника (покрити ватру 
незапаљивом тканином); 

• охладимо гориво испод његове тачке паљења (залијте ватру). 
 
Врсте пожара 

Гледано са стране, сви пожари су исти - велики пламен, висока 
температура, загушљив дим ... Међутим, није важно које је главно гориво 
које напаја ватру. Изузетно је важно одредити његову врсту како би се 
одабрала права метода и средство за гашење пожара. Неопходно је знати 
специфичности пожара да бисте знали како се против њих борити. Стога, 
како бисте могли разликовати врсте пожара , сврстани су у класе на основу 
врсте горива. 
Латинично писмо је означено узастопним словима латиничног писма, која 
су следећа: 
 

• Класа А: Чврсте материје и отпад (дрво, текстил, папир, гума, 
пластика итд.); 

• Класа Б: Запаљиве течности (бензин, нафта, уље, ацетон итд.); 
• Класа Ц: Запаљиви гасови (метан, етан, пропан-бутан, итд.); 
• Класа Д: Запаљиви метали (калијум, натријум, магнезијум итд.); 
• Класа Ф: Пожари који укључују супстанце за кување. 

 
Импресиван је пропуст слова Е. У ствари, дефиниција пожара класе Е и 
даље се може наћи у неким референтним материјалима. Мисли се на 
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електричне инсталације под напоном. Међутим, у службеној 
класификацији не постоји таква класа. Пожари у електричним 
инсталацијама такође имају своје специфичности, али након 
искључивања напона спадају у постојеће класе. 
 
Ова класификација се употребљава на територији целе Европске Уније. 
 
ШУМСКИ ПОЖАРИ 
 
Шумске пожаре разматрамо одвојено, јер је ово једна од главних 
активности општинских добровољних формација у Бугарској током 
топлих месеци у години. Поред тога, искуство показује да им је 
волонтирање кључни фактор. 
 
Шта је шумски пожар? 
 

Шумски пожар је неконтролисани пожар који уништава велике површине 
земљишта. Пожар обично изазива муња, људски немар или подметање 
пожара. Ови пожари понекад горе данима и недељама и могу да униште 
читаву шуму и готово сву органску материју у њој. 
Шумски пожари се могу назвати пожарима траве, пожаром тресета и 
жбуном, у зависности од врсте вегетације која гори. 
Разарајућа снага шумских пожара је огромна - они могу да униште читаве 
екосистеме, загађују ваздух и воду итд. 
 
Фактори који утичу на шумске пожаре 
 
Неки фактори се комбинују у сложени скуп састојака који помажу 
шумским пожарима да горе и брже: 

• Ветар: Ветрови одређују или мењају правац пожара у нова 
подручја са новим горивом. Поред тога, обезбеђују свеж доток 
кисеоника, који је кључни састојак пожара. 

• Нагиб: Пожари се обично шире брже када се шире нагоре него 
надоле. Што су стрмији нагиби, брже се шире. То је зато што стрме 
падине обично имају више горива, а ветар је много агресивнији. 
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• Температура: На вишим температурама, влага се обично 
апсорбује из горива, чинећи га запаљивијим. Због тога је у 
областима са пуно сунца и високим температурама обично више 
пожара, јер је гориво у њима суво. 

• Влажност: Горива на местима са високом влажношћу и обилним 
падавинама су обично влажна и мокра. Влажност је количина 
водене паре у ваздуху. Што је већа, то су горива влажнија и мања 
је вероватноћа да ће се запалити. 

• Годишња доба: На многим местима током одређених периода 
године повећава се број пожара. То је зато што летња врућина 
исушује гориво и даје више кисеоника него током зимске сезоне. 

• Горива: Брзина ширења шумских пожара такође зависи од састава 
горива. Дрвеће и вегетација која садржи пуно влаге успорава 
ширење пожара, за разлику од суве вегетације попут суве траве, 
сувог лишћа, иглица дрвећа, грмља и малог дрвећа. Поред тога, 
неке врсте вегетације са пуно уља и смола такође убрзавају 
ширење пожара. 

• Удаљеност између дрвећа: Шумски пожари више горе и шире се 
брже ако је вегетација гушћа. Ако су дрвеће и остала вегетација 
расути на велике удаљености, пожари се шире спорије. Због тога је 
најчешћи начин гашења пожара стварање око њега чистине. 

 
Врсте шумских пожара 

Разликујемо следеће врсте шумских пожара: 
 

• Приземни пожари: пожари који сагоревају органски материјал у 
тлу. То су пожари који споро горе, обично под крхотинама или 
испод вегетације. Изгарају ужареним пламеном. 

• Површински пожари: неки пожари горе на земљи. Ови пожари 
сагоревају суво лишће, сломљено грање и друге материјале на 
земљи. Ови пожари се брзо шире. 

• Пожари на врховима дрвећа: они горе огромним пламеном и 
емитују интензивну топлотну енергију. Преносе се са врха дрвета 
на врх суседног дрвета и врло брзо се шире по врућем и 
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• ветровитом времену. Ситуација се додатно погоршава када се 
такви пожари шире на стрмим падинама. 

• Каскадни пожар је још једна занимљива врста пожара. Понекад 
ветрови носе пламен до врхова дрвећа на велике удаљености до 
нових подручја. Пламен подсећа на ватрену куглу која лети са врха 
дрвета на нова места, услед чега се пожари врло брзо шире. 

• Велики пожар: Ово је пожар у којем се ситуација непрестано 
погоршава, обично под утицајем ветра. Такви пожари наносе 
велику штету. 

ШТА РАДИТИ У ПОЖАРУ КОД КУЋЕ 
 

• У случају пожара позовите број ватрогасне службе ( 112 Европски 
број, 193 Србија ) 

• Ако сте у приземљу или у малој кући, морате брзо да искочите кроз 
врата или чак кроз прозор. 

• Ако живите у вишеспратници, треба да се понашате мало 
другачије. Ако пожар избије у вашем стану, морате одмах побећи 
из собе и затворити врата за собом. Не користите лифт у случају 

• пожара! 

• Ако морате да прођете кроз запаљену собу, покријте главу 
мокрим покривачем, пешкиром, комадом густе тканине или 
капутом. 

• Пажљиво отворите врата задимљене собе, јер ће у супротном 
брзи проток свежег ваздуха изазвати пламен. Боље је пузати или 
чучати када пролазите кроз јако задимљену собу. 

• Ако вам одећа гори, не покушавајте да бежите - ово ће више 
запухати пламен, боље је да легнете на земљу и котрљате се, 
покушајте да угасите пламен. 

• Када видите особу у којој гори одећа, пребаците је преко капута 
или покривача и чврсто притисните. 

• Нема потребе да се скривате у ормару, испод стола, испод кревета 
- на овај начин нећете моћи  побећи од дима. 
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УЛОГА ВОЛОНТЕРА 

Да би се постигао квалитетан живот потребно је применити мере за 
обезбеђивање заштите од пожара код куће и у радном окружењу. Сваки 
грађанин има одговорност да осигура пожарну сигурност.   Кршење мера, 
поред великог губитка куће, имовине и драгоцености, може угрозити 
живот најближих. Волонтери могу дати значајан допринос осигурању 
заштите од пожара кроз разне превентивне активности, попут 
информисања и припреме становништва, патролирања (на пример, у 
случају шумског пожара), чишћења и  уклањања запаљивих предмета и 
још много тога. Поред осигурања заштите од пожара, они такође могу 
играти корисну улогу у случају пожара, предузимајући следеће                                 
радње: 

• Гасити мале пожаре пре него што постану велики. Овде се 
поставља питање како оценити пожар малим или превеликим за 
решавање. По правилу, ако не можете угасити пожар пет секунди, 
он је већ превелик и морате одмах напустити простор. Даље ћете 
научити како се користи апарат за гашење пожара. 

• Подршка гашењу већих пожара, углавном шумских пожара, под 
вођством и учешћем професионалних ватрогасаца. То су радње 
повезане са нападима и гашењем пожара, стварањем зона и 
шупљих одељења током пожара, ограничавањем пожара, као и 
као чување (гледање, патролирање) спаљених подручја. 

• Спречавање додатних пожара уклањањем извора паљења. 
Проводи се „ревизија“ како би се осигурало да се пожар не 
настави. 

• Искључивање комуналних услуга у зградама (нпр. Плин, струја) 
када је потребно и посебно сигурно. 

• Помоћ у евакуацији по потреби. Када је пожар ескалирао и / или 
се догодила ванредна ситуација, добровољци морају заштитити 
животе евакуацијом подручја и ограничавањем обима, 
истовремено обавештавајући ватрогасце о ситуацији. 

 
Безбедност на првом месту! 
 
Волонтери помажу у хитним случајевима пожара пре него што 
професионалци дођу, као што то понекад чине, али само под њиховим 
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вођством. Када интервенишу, добровољци треба да имају на уму   да је 
безбедност спасилаца увек на првом месту! 
 
Осигурање сигурности добровољаца укључује много фактора, укључујући 
правилну процену величине пожара, тимски рад, употребу личне 
заштитне опреме итд. 
 
ПРОЦЕНА ПОЖАРА 
 
Процена величине пожара је сталан процес који омогућава 
професионалцима да доносе одлуке и одговарајуће реагују у областима 
којима су најпотребније. Процена ситуације која укључује пожар 
диктираће да ли ће се у његово гашење укључити добровољци или не, као 
и планирање процеса гашења пожара. 
 
Као што је већ поменуто, сигурност појединачних спасилаца је увек 
главни приоритет. Морају                     одговорити на сва доле наведена питања пре 
него што покрену ватру: 
 

• Да ли мој партнер и ја имамо одговарајућу опрему? 

• Постоје ли друге опасности? 

• Да ли је зграда структурно оштећена? 

• Можемо ли мој партнер и ја изаћи ако је потребно? 

• Можемо ли мој партнер и ја безбедно да се боримо са ватром? 
 

Ево шеме процене коју спасиоци користе, која је универзална и може 
се применити у било којој ванредној ситуацији, укључујући и током 
пожара. 
 

Корак 1: Прикупите информације 

Време 

Да ли доба дана или недеље утиче на напоре у гашењу 
пожара? Како? 

да не 

Метеоролошко време 
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Постоје ли временски услови који утичу на вашу 
сигурност? Ако јесте, како ће утицати на вашу сигурност? 

да не 

Да ли ће временски услови утицати на ситуацију? Ако да, 
како треба утицати на ситуацију? 

да не 

Тип конструкције 

О којој врсти структура је реч? 

О којој врсти конструкције је реч? 

Боравак 

Да ли су зграде насељене? Ако јесу, колико ће људи 
вероватно бити укључено? 

да не 

Постоје ли посебна разматрања (нпр. Деца, старије 
особе, кућни љубимци, људи са приступачним и 
функционалним потребама)? 

да не 

Опасности 

Да ли су опасни материјали видљиви? да не 

Да ли постоје друге врсте опасности? Ако да, које су то 
врсте опасности? 

да не 

Корак 2: Процените и пријавите штету 

Испитајте место пожара са свих страна. Да ли опасност 
премашује могућности спасилаца? 

да не 

Да ли се чињенице и почетна процена штете саопштавају 
одговарајућим лицима? 

да не 

Корак 3: Размотрите могућности 

Опасности по живот 

Да ли постоје опасности које су потенциајлно опаснепо 
живот? Ако да, које су то опасности? 

да не 

Пут ватре 

Да ли пут ватре угрожава друга подручја? Ако да, која би 
друга подручја могла бити изложена ризику? 

да не 
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Евалуација је сталан процес. Корак 9  ће можда захтевати да се вратите и 
сакупите додатне чињенице. 
 
АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

Најчешћи апарати за гашење пожара су: 

• Локалне ватрогасне службе; 

• противпожарни системи; 

• Системи за наводњавање; 

• Преносни апарати за гашење пожара; 

Додатна штета 

Постоји ли велики потенцијал за већи број катастрофа које 
ће утицати на личну сигурност? Ако да, који су познати 
ризици? 

да не 

Корак 4: Процените сопствену ситуацију 

Која је опрема на располагању за помоћ у гашењу пожара? 

Који су други ресурси доступни? 

Могу ли спасиоци безбедно да покушају да угасе пожар? Ако 
не, не 
покушавајте то да урадите! 

да не 

Корак 5: Одредите приоритете 

Постоје ли сада друге хитније потребе? Ако постоје, 
наведите их. 

да не 

Корак 6: Донесите одлуку 

Где ће ресурси бити најкориснији уз одржавање довољног нивоа 
сигурности? 

Корак 7: Направите план акције 

Утврдите како треба користити особље и друге ресурсе. 

Корак 8: Крените у акцију 

Спровођење плана 

Корак 9: Оцена напретка 

Непрестано истражујте ситуацију како бисте утврдили промене у обиму 
проблема, безбедносним ризицима и доступности ресурса. 

Коригујте стратегије према потреби. 
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• Унутрашњи подизачи воде (црева за воду у комерцијалним, 
јавним или стамбеним зградама). 

Апарати за гашење пожара 

Преносни апарати за гашење пожара су непроцењиви за гашење мањих 
пожара. Добро опремљен дом треба да има неколико преносних апарата 
за гашење пожара (места могу укључивати кухињу, гаражу, радионицу). 
Радна места уређена су законом и такође морају имати одговарајући број 
апарата за гашење пожара. Имајте на уму да ће врста горива које сагорева 
одредити које ће ресурсе одабрати за гашење пожара. 
 
Врсте апарата за гашење пожара 
 

Постоје четири врсте апарата за гашење пожара: 
 

1. Вода (укључујући воду са адитивима или пеном); 
2. Сува хемикалија; 
3. Угљен-диоксид; 
4. Специјализовани. 

 
Таблица: Врсте пожара, апарати за гашење пожара и методе 
 

Врста ватре Средство за гашење Метода гашења 

Обични тврди 
материјали 

• Вода 

• Пена 

• Сува хемикалија 

• Уклања топлоту 

• Уклања ваздух и 
топлоту 

• Прекида ланчану 
реакцију 

Запаљиве 
течности 

• Пена 

• CO2 

• Сува хемикалија 

• Уклања ваздух 

• Прекида ланчану 
реакцију 

Електрична 
опрема 

• CO2 

• Сува хемикалија 

• Уклања ваздух 

• Прекида ланчану 
реакцију 
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Запаљиви 
метали 

• Специјални агенси • Обично уклања ваздух 

Кухињска уља • Хемијски • Обично уклања ваздух 

 
Категорија и врста апарата за гашење пожара 
 
Према међународном ИСО стандарду, дефинисано је пет категорија 
апарата за гашење пожара: 
 

• Категорија 1: апарати за гашење пожара који су стално под 
притиском, са средством за гашење водом, водом са адитивима 
или пеном; 

• Категорија 2: апарати за гашење пожара који су стално под 
притиском, са средством за гашење у праху или халоном; 

• Категорија 3: апарати за гашење пожара са гасним улошком, са 
средством за гашење водом, водом  са адитивима или пеном; 

• Категорија 4: апарати за гашење пожара са гасним улошком са 
средством за гашење у праху; 

• Категорија 5: апарати за гашење пожара са угљен-диоксидом. 
 

Табела: Врсте апарата за гашење пожара 
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Које су предности сваке врсте апарата за гашење пожара? 
 
Различите врсте апарата за гашење пожара су најефикасније у 
различитим околностима и врстама                             пожара: 
 

• Водени апарати за гашење пожара: најефикасније гасе пожаре 
класе А; њихов млаз прелази  најдаље растојање; 

• Прашкасти апарати за гашење пожара гасе све врсте пожара; 
• Апарати за гашење пожара угљен-диоксидом (ЦО2) 

најнежељнији су према електричној опреми и имовини. 
 
Одлука о употреби апарата за гашење пожара 
 
Пре него што покушате да изађете на крај са ватрогасним апаратом, 
морате себи да поставите низ  питања: 
 

• Постоје ли два начина да брзо и безбедно изађем из тог подручја 
ако покушам угасити пожар? 

• Да ли имам одговарајући тип апарата за гашење пожара за врсту 
пожара? 

• Да ли је апарат за гашење пожара довољно велик за пожар? 
• Да ли је то подручје без других опасности, попут опасних 

материјала и рушевина које падају? 
• Да ли имам искуства или обуку за употребу апарата за гашење 

пожара? 
• Ако одговорите са НЕ на било које од ових питања или ако пет 

секунди нисте могли да угасите  пожар помоћу апарата за гашење 
пожара, морате: 

• Одмах напустите зграду (активирајте систем за дојаву пожара ако 
је то безбедно); 

• На изласку затворите сва врата да успорите ширење ватре; 
• Обратите се локалној ватрогасној служби. 

 
Ако на сва ова питања одговорите са „ДА“, можете покушати да угасите 
ватру. 
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Могу ли напустити место брзо и 
сигурно након неуспелог 

покушаја гашења пожара? 
 

НАПУСТИТЕ ОДМАХ! 

 

Могу ли напустити место брзо и 
сигурно након неуспелог 

покушаја гашења пожара? 
 

НАПУСТИТЕ ОДМАХ! 

 

Могу ли напустити место брзо и 
сигурно након неуспелог 

покушаја гашења пожара? 
 

НАПУСТИТЕ ОДМАХ! 

 

Чак и ако на сва питања одговорите „ДА“, али се не осећате у стању да 
угасите ватру, морате одмах да одете. Увек треба да се сећате правила о 
пет секунди. 
Ако се ватра угаси за пет секунди и подручје је безбедно, морате остати и 
прегледати / прегледати пожар. Ревизија је поступак тражења скривене 
ватре или варница како би се спречило поновно паљење ватре. 
Увек је добра идеја да контактирате локалну ватрогасну службу, чак и ако 
сте успели да угасите мали пожар. Особље ватрогасне службе моћи ће 
вам помоћи у правилној ревизији и осигурати да сте у потпуности угасили 
пожар. Поред тога, осигуравајуће компаније или послодавац (у 
зависности од локације) могу затражити извештај о инциденту, посебно 
ако постоји било каква штета. 
 
Одмах обавестите ватрогасце ако: 

• Добро познајете ситуацију на лицу места и можете помоћи у 
спољним смерницама; 

• Сетили сте се да је у соби било деце, одраслих, болесних или људи 
блокираних ватром; 

• Свесни сте постојања материјала који могу ширити ватру или 
изазвати експлозију; 

• Зграда има јединствене вредности и вредности. 
 

Слика: Решење за употребу апарата за гашење пожара 

ДА                                                                       НЕ 
 
 
 
 
ДА                                                                        НЕ 
 
 
 
 
 ДА                                                                       НЕ 
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ПОЧНИТЕ С ГАШЕЊЕМ ПОЖАРА 
 
ОСТАНИТЕ И ИСПИТАЈТЕ МЕСТО, АКО ЈЕ БЕЗБЕДНО 
 

Слика: Преносне компоненте апарата за гашење пожара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скраћеница за рад са апаратом за гашење пожара је С.Ц.О.П.: 
 

• Скините котур (затежите апарат за гашење пожара након што сте 
извукли котвер); 

• Циљајте / усмерите ватру цријевом; 
• Отпустите притиском на ручку; 
• Померите апарат за гашење удесно и улево према ватри. 

 

Да бисте били сигурни да апарат за гашење пожара исправно ради, 
тестирајте га пре приближавања                               ватри. Обавезно се усредсредите на дно 
ватре; важно је искључити гориво а не пламен. 
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Све апарате за гашење пожара који су потпуно испражњени треба 
оставити по страни, тако да се не  покушава користити док се не напуне. 
 

Остала средства за гашење пожара 
 

• унутрашњи ватрогасни хидрант: састоји се од црева дужине 20 м, 
запорног вентила и млазнице. На сваком спрату је пласт сена, 
уграђен у посебну нишу поред посебно изграђеног система 
заводоснабдевање, из којег се напаја. Користи 
се отварањем поклопца нише, одвијањем 
црева, повезивањем са славином и млазницом 
(ако није повезан), вентил за затварање се 
отвара. 

• пумпа за гашење пожара(кофпумпа): користи 
се за гашење пожара у почетној фази у 
просторијама са запаљивим материјалима. 
Користи се док једна особа пумпа, друга 
усмерава млаз на ватру, трећа (ако постоји) 
пуни водом. 

• Прскалица за шумске пожаре. Ради по истом 
принципу као и кофпумпа, али њоме може  управљати 
 једна особа. 

• песак, азбестни покривачи / платна итд.                            Механичка                  
прскалица за шумске пожаре 

 
СИГУРНОСТ У ГАСЕЊУ ПОЖАРА 
 
Отклањање малих или шумских пожара може бити једна од ваших улога 
волонтера. Ваша лична сигурност увек треба да буде ваша брига број 
један. Нећете моћи да помогнете никоме ако сте повређени непажљивим 
или опасним радњама. 
Циљ је смањити вероватноћу повреде волонтера на нулу или бар на 
минимум. Када добровољци учествују у акцијама сузбијања пожара, 
учествују у процесима и акцијама и изложени су природним процесима 
који су потенцијални извор ризика, антропогени (вештачки) или 
природни. Стално унапређивање заштите здравља и безбедности мора 
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бити стално Да би се то постигло , неопходно је применити правила и 
праксе, знања и вештине и формирање ставова волонтера. 
 
ВАЖНО! Пре предузимања било каквих радњи позовите број 
ватрогасне хитне  службе, без обзира када је (у којој фази) пожар 
откривен. 
САОПШТИТЕ: 

• Ко зове (ваше име); 
• Јасно и полако реците у чему је проблем: „пожар“, има ли 

повређених или угрожених људи, а затим наведите адресу (град, 
суседство, улица, бр. Непосредна близина). 

 
Ако смо у тренутку паљења открили пожар, морамо почети са гашењем 
расположивим апаратима за гашење пожара и средствима, али пре тога 
морамо обавестити телефон 112 или 193 за Србију. Не брините да ће 
професионални тимови стићи након што га угасите.  
 
Правила заштите од пожара 
 
Волонтери морају поштовати сва правила заштите од пожара. 
 

• Увек користите сигурносну опрему. Понесите личну заштитну 
опрему. Ако нисте опремљени да  заштитите своју личну сигурност, 
напустите зграду. 

• Радите у партнерству. Ваши партнери штите вашу безбедност. 
Никада не покушавајте сами да се борите са ватром. Држите се 
заједно у сваком тренутку. 

• Имајте резервни тим кад год је то могуће. Резервни тим може 
подржати ваше напоре у гашењу пожара и може вам помоћи ако 
је потребно. 

• Увек би требало да постоје два начина за излазак из пожарне зоне. 
Пожари се шире много брже него што мислите. Увек имајте 
резервни план бекства у случају да вам је главни пут за бекство 

• блокиран. 
• Погледајте врата. Ако се ваздух усиса испод врата или дим улази 

кроз врх врата, не додирујте и не отварајте врата. 
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• Покушајте да затворите врата надланицом, радећи од дна врата 
према горе, укључујући растојање између врата и њиховог оквира. 
Не додирујте кваку пре него што покушате да отворите врата. Ако 
су врата врућа, иза њих је ватра. Не улази! Отварање врата ће 
додати додатни кисеоник у ватру. 

• Затворите ватру кад год је то могуће затварањем врата и држањем 
затворених. 

• Станите ниско уз земљу. Удисање дима је водећи узрок смрти 
узроковане пожаром. Дим ће се  природно дизати и ако га држите 
ниско при земљи, обезбедићете свежи ваздух за дисање. 

• Држите се безбедне дистанце. Запамтите ефективно подручје 
вашег апарата за гашење пожара. 

• Не приближавајте се ближе него што је потребно за гашење 
пожара. 

• Никада немојте окретати леђа приликом гашења. 
• Прегледајте ватру како бисте били сигурни да је угашена - и да ли 

остаје угашена. 
• Понекад је оно што добровољци НЕ треба да раде приликом 

гашења пожара једнако важно колико и оно што треба да раде. 
• Не прилази превише близу. Држите се близу домета вашег 

апарата за гашење пожара. Ако осетите  врућину, преблизу сте. 
• НЕ покушавајте сами да се борите са ватром. Запамтите да вам је 

на првом месту лична сигурност. Не излажите је ризику. 
• НЕ покушавајте да гасите велике пожаре. Научите могућности 

своје опреме и не покушавајте да угасите пожар који је очигледно 
превелик за опрему која је у руци (нпр. Пожар који је већи од 
комбиноване процене могућности расположивих апарата за 
гашење пожара). 

• НЕ улазите на места испуњена димом. За сузбијање пожара у 
задимљеним областима потребна је опрема коју добровољци 
немају. 

 
Правилни поступци гашења пожара 
 
Запамтите: волонтери морају користити партнерство у свим случајевима. 
Задатак члана 1. екипе је гашење пожара противпожарним апаратом. У 
међувремену, посао члана 2 је да надгледа опасности и осигурава 
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сигурност обојице. У наставку је описан поступак од шест корака за 
правилно гашење пожара. 
 

• Заузмите положај. Извученом иглом, члан тима 1 држи апарат за 
гашење пожара, усмерен и  усправан, на око 6-7 метара од мале 
ватре. 

• Када је спреман да приђе ватри, члан тима 1 мора да каже: 
„Спреман.“ Члан тима 2 мора да понови „Спреман“. 

• Када члан тима 1 почне да се креће напред, мора да каже: 
"Улазим." Члан тима 2 мора поновити команду и остати близу 
члана 1. 

• Оба члана тима морају ићи на ватру. Члан 1 екипе мора гледати 
ватру, а члан 2 екипе мора стајати близу ње, држећи руку на 
његовом рамену. Задатак члана 2 тима је да брани члан 1. 

• Када члан тима 1 напусти подручје пожара, мора рећи: „Одлазим“. 
Члан 2 екипе мора поновити  наредбу. 

• Члан 2 екипе мора водити члан 1 екипе до пожара рукама, јер се 
члан 1 екипе и даље суочава с ватром и тражи друге опасности. 
Члан 1. екипе никада не сме окренути леђа ватри. 

•  

Лична заштитна опрема (ЛЗО) 
 
Употреба ЛЗО је једна од последњих фаза у заштити добровољаца. Пре 
ове фазе, у организацији рада, морају предузети мере за техничку и 
колективну заштиту, као и применити одговарајуће методе и поступке за 
њихово усвајање, тако да се ризици избегну или ограниче. 
 
Табела: Главне категорије ЛЗО 

ЛЗО Шта штити 

Кацига, капа Глава 

Наочаре, визир Очи 

Чепићи за уши Слух 

Маска, апарат за дисање Респираторни систем 
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При гашењу пожара, главна заштитна опрема добровољаца су: 
 

• Прикладна кацига / кацига 
• Наочаре за заштиту очију 
• Чврсте ципеле или чизме 
• Рукавице 
• Заштитна маска за дисање 

 
У шумским пожарима овим средствима мора се додати заштитни 
покривач за ноге (прегача) и тело (јакна). 
 
Вежба: Гашење мањих пожара 
 

Циљ: Ова вежба ће вам пружити искуство у две главне области 
ватрогаства: 
 

• Употреба преносног апарата за гашење пожара за гашење мањег 
пожара; 

• Примена тимског рада у гашењу пожара. 
 

Ова вежба се мора изводити у присуству професионалца у систему 
противпожарне заштите!  
 
Упутства: 
 
Следите доле наведене кораке како бисте довршили ову вежбу. 
 

• Одредите могуће излазне руте, смер ветра и да ли се ватра шири. 
• Када је спреман да приђе ватри, члан тима 1 мора да каже: 

„Спреман.“ Члан тима 2 мора да понови „Спреман.“ Када члан 

Заштитна одећа за високе или ниске 
температуре, за хемикалије, прегачу, одећу 
велике видљивости итд. 

 

Кожа и цело тело 

Заштитна обућа Доњи екстремитети 

Рукавице Горњи екстремитети 
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тима 1 почне да се креће напред, мора да каже: „Улазим.“ Тим 
члан 2 мора поновити команду и ставити руку на раме члана тима 
и остати му надохват руке. 

• Оба члана екипе морају ићи на ватру. Члан екипе 1 мора гледати 
ватру, а члан екипе 2 мора стајати близу члана екипе 1, држећи му 
руку на рамену. Задатак члана тима 2 је да одбрани члана тима 1. 

• Члан тима 1 мора приступити ватри са ветровите стране (тј. Ветром 
према леђима члана екипе). Када се налази на око 3 метра од 
пожара, члан екипе 1 мора активирати и усмерити апарат за 
гашење пожара у дну ватре, одржавајући овај приступ док опсег 
апарата за гашење пожара није оптималан. 

• Члан 1. екипе мора да „помете“ основу пожара док се не угаси. 
• Када је члан тима 1 спреман да напусти пожарну зону, мора да 

каже: „Одлазим“. Члан 2 екипе мора поновити наредбу. Члан 2 
тима мора рукама водити члана 1 из подручја, јер се члан 1 тима 
и даље суочава с ватром и тражи друге опасности. 
 

УЛОГЕ ВОЛОНТЕРА У ШУМСКОМ ПОЖАРУ 
 
Посао који волонтер може понудити веома је важан јер помаже у и 
очувању шума. Учешће  волонтера и волонтерских организација у гашењу 
шумских пожара може се одвијати у три фазе: 

• превенција 
• гашење и 
• обнављање погођених подручја. 

 
Превенција 
Спречавање шумских пожара дефинише се као скуп акција предузетих 
пре него што пожар почне: а) смањити вероватноћу појаве / ширења 
шумских пожара, б) смањења ефеката и штете у природном, економском 
и социјалном окружењу изазваних шумским пожарима и ( ц) постојање 
механизма који може брзо открити било који нови пожар, послати 
потребне снаге за решавање ситуације и бити у складу са потребом за 
тренутним гашењем. 
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Акције које могу предузети волонтери фокусирају се на следеће: 
 

• информисање и активирање грађана; 
• заштита шума (праћење шума, чишћење вегетације) 
• телекомуникације. 

 
Гашење 
Гашење шумских пожара дефинисано је као скуп радњи које се 
дешавају након избијања пожара и дизајниране су да га брзо 
контролишу, ограниче и коначно угасе. 
Акције које могу предузети волонтери фокусирају се на следеће: 
 

• гашење шумских пожара 
• прва помоћ 
• помоћ погођеним. 

 
Обнова погођених подручја 

Обнављање подручја погођених пожаром дефинише се као скуп акција 

предузетих након гашења пожара, чији је циљ (а) радња за помоћ 

угроженима и (б) обнављање природне равнотеже шумског 

екосистема.Акције које могу предузети добровољци цивилне заштите 

фокусирају се на следеће: 

• заштита шума 
• обнављање вегетације. 

 
ЗЕМЉОТРЕСИ 

Циљеви: 
 

• Стећи знање о земљотресима ; 
• Научити учеснике да процењују опасност од земљотреса, како се 

понашати у случају земљотреса и шта након земљотреса; 
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Шта је земљотрес? 
 

Земљотрес је резултат наглог ослобађања велике количине енергије у 
Земљиној кори услед кретања великих блокова стена дуж пукотина 
званих раседи. Манифестује се изненадним подрхтавањем тла у трајању 
од неколико секунди до неколико минута. Подрхтавање може (али и не 
мора) изазвати последице у виду штете на изграђеним објектима, појаве 
пукотина у земљишту, активирање клизишта, или пак ликвефакције 
(губљење стабилности тла или избацивање песка кроз пукотине, услед 
засићености водом). Наука која проучава земљотресе назива се 
сеизмологија, док је заједничко име за све сеизмичке појаве сеизмизам. 
 
Узроци настанка 
 

Земљина кора није статична, јер на њу делују силе из Земљине 
унутрашњости, које узрокују веће или мање кретање њених појединих 
делова. Када силе делују у различитим правцима, Земљина кора трпи 
напрезање, савија се и деформише. У тренутку када силе напрезања 
постану толико јаке да савијање више није могуће, долази до пуцања 
стена и њиховог наглог померања, приликом чега се ослобађа велика 
количина енергије. Померање може бити вертикално, хоризонтално, или 
под различитим угловима, а субјективно га доживљавамо као потресање, 
подрхтавање тла. Осим кретања Земљине коре, узрок земљотреса могу 
бити и јаки удари метеорита, као и јаке експлозије (нпр. нуклеарне). 
 
Основни појмови 
 

Место у Земљиној унутрашњости где долази до 
пуцања стене назива се хипоцентар (жариште) 
земљотреса. Сеизмички таласи се шире од 
хипоцентра у свим правцима. Тачка на 
Земљиној површини, изнад хипоцентра, назива 
се епицентар земљотреса и ту је земљотрес 
најјаче изражен. Епицентар се дефинише 
географским координатама. Покретни делови Земљине коре који су 
оивичени најдубљим раседима континенталног нивоа и дуж којих се 
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јавља најинтензивнија тектонска (укључујући и сеизмичку) активност, као 
и вулканизам, називају се тектонске плоче или литосферне плоче. 
 
Сеизмичке скале 
 
У класификацији земљотреса уобичајено се користе две скале: Рихтерова, 
коју је 1935. предложио амерички геофизичар Чарлс Рихтер, и такозвана 
Меркалијева, која је често мењала назив, а првобитно ју је предложио 
Ђузепе Меркали 1883. године. Помоћу Рихтерове скале сеизмолози 
изражавају снагу земљотреса у хипоцентру, кроз количину ослобођене 
енергије приликом настанка земљотреса. Мера снаге земљотреса 
базирана на амплитудама одређених врста сеизмичких таласа назива се 
магнитуда. Рихтерова скала користи се по правилу за земљотресе 
магнитуде од 0 до 9, са једном децималом. За јаче земљотресе користи се 
„момент-магнитудна“ скала, чија горња граница није дефинисана, а с 
обзиром на то да се само незнатно разликује од Рихтерове, није необично 
да се и за њу у свакодневном говору користи назив Рихтерова. За разлику 
од магнитуде, која се егзактно мери и математички дефинише, појам 
интензитета земљотреса има субјективне елементе и односи се на његове 
површинске ефекте – последице на грађевинским објектима и на тлу, као 
и на субјективни осећај људи. За изражавање интензитета земљотреса 
користи се скала од 12 степени означених римским бројевима, која се 
уобичајено назива „Меркалијева“ скала. 
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Сеизмолози разликују дубинске и површинске сеизмичке таласе, а у 
оквиру дубинских таласа постоји значајна разлика између примарних или 
„P“ таласа и секундарних или „S“ таласа. Грађанима, наравно, није важно 
како се који таласи зову, али треба нагласити да познавање разлике 
између ова два типа дубинских таласа има и практичан значај. Примарни 
таласи имају највећу брзину и стога први стижу, али су мање  разорни од 
секундарних, који стижу  неколико секунди касније, али  су разорнији, 
тј. остављају теже последице. Оно што је нама као грађанима значајно 
јесте то што захваљујући разлици између ових брзина добијамо време да 
се склонимо на сигурне тачке у просторијмa где се налазимо. 
 
      П таласи                                                                   С таласи 

 
 

 

Шта радимо у току и након земљотреса? 

 
• Останите мирни и присебни и не дозволите да вас обузме паника. 

Будите свесни да су неки земљотреси само почетни потреси и да 
убрзо може уследити следећи, јачи потрес. 

• Не паничите! 
• Не трчите напоље! 
• У тренутку догађања земљотреса нема времена за евакуацију! 

Сваки покушај изласка из објекта у коме се налазимо, излаже нас 
већој опасности. Уместо тога, треба да применимо поступак 
САГНИ СЕ – САКРИЈ СЕ – ДРЖИ СЕ! 

• САГНИ СЕ! Сагнемо се у чучањ, у положај „четвороношке“ или на 
колена. Тако смо стабилнији и нећемо пасти и повредити се ако 
изгубимо равнотежу за време трајања земљотреса 

• САКРИЈ СЕ! Подвучемо се испод стола. Идеално је ако је чврст и 
масиван. Површина стола ће нас заштитити од предмета који 
падају, и који представљају највећу претњу за безбедност. 
Уколико немамо сто нити другу чврсту равну површину у 
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просторији у којој се налазимо, треба да чучнемо у ћошак или у 
отвор врата унутрашњег, носећег зида и покријемо главу рукама. 

• ДРЖИ СЕ! Док смо у заклону, настојимо да се придржавамо за 
нешто чврсто, да одржимо равнотежу. Ако смо испод стола, 
држимо се за његову конструкцију. У том положају остајемо све 
док подрхтавање не престане. 

• Ако у просторији у којој се налазимо немамо сто испод којег 
можемо да се склонимо, треба да чучнемо у угао носећих зидова, 
што даље од прозора, спољних врата и спољних зидова, да 
заштитимо главу рукама и тако чекамо да подрхтавање престане. 
Држимо се што даље од било чега што може пасти, као што су 
висећи елементи намештаја, лустери и слично. 

• За време трајања земљотреса строго је забрањено користити 
лифтове и степеништа. 

• Не излазите на терасу или балкон. 
• Уколико сте у близини високе зграде или унутар ње, склоните се 

од стакла и спољних зидова. 
• Уколико сте у јавном објекту (школа, предузеће, тржни центар, 

центар за рекреацију или продавница) – останите мирни и 
избегавајте панику. Држите се даље од масе људи која се у паници 
креће ка излазима. 

• Ако смо у аутомобилу, треба да га зауставимо и останемо у њему, 
али по могућности не на мостовима, надвожњацима, ни 
подвожњацима. 

• Ако смо на месту јавног окупљања (концерт, стадион), остајемо 
где смо се затекли и заштитимо главу рукама. Не покушавамо да 
кроз гужву напустимо објекат, већ чекамо да подрхтавање 
престане и потом излазимо према утврђеном реду 

• Будите свесни да може доћи до нестанка струје, и да се аларми 
(противпожарни и други) могу укључити. Увек имајте 
припремљену батеријску лампу и транзиcторски пријемник са 
резервним батеријама. 

• Одмах искључите све изворе електричне енергије, гаса и воде. 
Уколико сте користили било који извор топлоте, искључите га када 
се потрес смири. 
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• Уколико дође до појаве пожара, покушајте да га угасите и 
обавестите локалну ватрогасно- спасилачку јединицу. 

• Уколико је потребно и уколико сте у могућности придружите се 
тимовима за спасавање из рушевина и укључите се у потрагу и 
пружање помоћи настрадалима под рушевинама срушених 
објеката. 

 

Упутства за понашање уколико се нађете под рушевинама 

 
• Не палите шибицу. 
• Не крећите се. 
• Прекријте уста марамицом или тканином. 
• Ударајте о цев или зид како би спасилачки тимови могли да вас 

пронађу. Уколико имате пиштаљку искористите је. 
• Вичите само уколико је то последња опција. Викање може 

изазвати удисање опасно велике количине прашине. 
• Сачувајте присебност и покушајте да се орјентишете. 
• Ако сте притиснути материјалом, започните са лаганим 

одстрањивањем, при чему штедите снагу и чувајте се оштрих 
предмета и накнадног повређивања. 

 
 
Упутства за понашање после првог удара земљотреса 
 

• Будите спремни за додатне потресе. Ако је објекат оштећен, због 
могућности настанка јачег земљотреса, напустите га смирено, без 
панике и по реду: мајке са децом, стари, болесни, особе са 
инвалидитетом итд. 

• Уколико се налазите у оштећеном објекту и осећате мирис гаса 
или видите покидане каблове, не палите свеће и шибице због 
опасности од пожара и експлозија. 

• Проверите да ли је неко повређен. 
• Не померајте озбиљно повређене особе. 
• Пратите упутства надлежних органа. 
• Користите телефон само у случају нужде како се телефонске 

линије не би оптеретиле. 
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• Не користите аутомобиле како не бисте ометали спасилачке екипе 
у обављању њихових функција. 

• Избегавајте улазак у кућу, поготово уколико постоје оштећења, 
осетите мирис гаса или видите оштећене каблове. 

 
Мере превенције 
 
Земљотресе није могуће спречити, нити краткорочно предвидети. Зато се 
мере превенције односе на поступке којима се припремамо за 
евентуално догађање земљотреса, са циљем да штете и повреде буду што 
мање. Потребно је да припремимо стамбени и радни простор да буде 
дугорочно сеизмички сигуран. Moжемо вршити редовну контролу 
исправности инсталација (струја, вода, гас), јер њихово додатно 
оштећивање у евентуалном земљотресу може узроковати теже 
последице. Тешке предмете треба да сместимо ближе поду, не изнад 
кревета, такође уколико су на зиду треба да буду добро причвршћене као 
на пример огледала, стакло и друге ломљиве ствари треба држати у 
орманима. Осим припреме стамбеног и радног простора, пожељно је да 
са укућанима, сарадницима, волонтерима, са ученицима у школама, 
анализирамо простор и утврдимо сигурне тачке у просторијама (испод 
столова, у угловима унутрашњих носећих зидова), те да повремено 
практикујемо вежбу „Сагни се – Сакриј се – Држи се“. 
 
ПОПЛАВЕ 

 
Циљеви: 
 

• Стећи знање о поплавама ; 
• Научити учеснике да процењују опасност од поплава, како се 

понашати у случају поплава како их спречити и шта након 
поплава; 
 

Поплаве 
 
Као што смо већ навели у приручнику поплаве су природна појава која 
означавају неуобичајено високо водостај у рекама и језерима, због кога 
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се вода из речног корита или језерске завале прелива преко обале на 
околно подручје. Такође означава нешто ређу и обично краткотрајну 
појаву која се догађа на обалама мора. Време развијања поплава варира 
од случаја до случаја. Поплаве у равничарским крајевима се развијају 
полако, по неколико дана, за разлику од бујичних поплаве које се 
развијају брзо, некад и без видљивих знакова. Овакве поплаве формирају 
опасан и деструктиван плавни талас, који са собом носи муљ, камење, 
грање и отпад. До плављења долази и када ниво воде у рекама порасте 
толико да долази до појаве поџемних вода или до преливања преко 
насипа или када услед притиска воде на насипе дође до њиховог 
пробијања. 
До поплаве може доћи и услед пуцања и преливања бране због 
превеликог дотока воде – што проузрокује поплаву сличну бујичној 
поплави, али у много ширим и катастрофалнијим размерама. Поплаве се 
могу догодити свуда. Чак и врло мали потоци, речице, канали за одвод 
или кишни канали, који делују безопасно, могу изазвати поплаве већих 
размера. 
Према узроцима настанка поплаве се могу поделити на: 

 
• поплаве настале због јаких падавина 

• поплаве настале због нагомилавања леда у рекама 

• поплаве настале због клизања земљишта или потреса, 
• поплаве настале због рушења бране или ратних разарања. 

 

С обзиром на време формирања воденог таласа поплаве се могу 
разврстати на: 

 
• мирне поплаве - поплаве на великим рекама код којих је потребно 

десет и више сати за формирање великог воденог таласа 

• бујичне поплаве - поплаве на брдским водотоцима код којих се 
формира велики водени талас за мање од десет сати, 

• акцидентне поплаве - поплаве код којих се тренутно формира 
велики водени талас рушењем водопривредних или 
хидроенергетских објеката 
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Треба имати на уму да поплаве великих река спорије настају у односу на 
бујичне поплаве, да се за њих лакше припремити и могуће је то урадити 
на време. 
 
Основни појмови 
 
Редовна одбрана од поплава се проглашава у тренутку када водостај 
достигне одређени критични ниво у речном кориту и има тенденцију 
даљег пораста. Он је одређен за сваку водомерну станицу и ти подаци се 
могу пронаћи на интернет страницама институција које прате водостој. У 
тренутку проглашења редовне одбране од поплава предузимају се 
прописане мере и активности. Водостај се тада мери минимум два дневно 
и организује се свакодневно дежурство. 
 
Ванредна одбрана од поплава се проглашава у тренутку када водостај 
достигне одређени критични ниво који је увек је виши у односу на 
водостај када се проглашава редовна одбрана од поплава и када водостај 
има тенденцију даљег пораста. Он је такође одређен за сваку водомерну 
станицу. У тренутку проглашења ванредне одбране од поплава 
предузимају се прописане мере и активности, које подразумевају мерење 
водостаја четири пута дневно, праћење стања водостаја и насипа у виду 
целодневног дежурства (24 часа) и подизање такозваних „зечјих насипа“ 
( „Зечји насипи“ представљају вреће напуњене песком. Оне се пуне 
песком у случају ванредне одбране од поплава као додатна мера                  заштите 
од поплава. Објашњење назива је у томе што се вреће постављају 
најчешће у три реда, а та висина одговара висини зечјег скока.) У случају 
да постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно 
превазиђе услове ванредне одбране од поплава, то јест да се очекује 
даљи пораст водостаја, који може на пример да доведе до преливања 
воде преко насипа или пробијања насипа, проглашава се ванредна 
ситуација. 
 
Узроци настанка поплава 
 
Узроци поплава могу бити природни и антропогени. Кључни природни 
узрок за појаву поплава су падавине (кише). Осим на овај начин, поплаве 
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могу настати и услед наглог отапања снега и леда. Поплаве се у нашем 
региону најчешће дешавају током пролећа и касне јесени. Важне услове 
за њихову појаву представљају: (1) претходна засићеност земљишта 
влагом, услед које оно не може да прими нове количине воде, (2) 
геолошки састав, (3) густина речне мреже, (4) облик слива, (5) тип 
вегетације и (6) начин коришћења земљишта. Поплаве великих размера 
настају када истовремено дође до поплава на више водотока, како на 
главној реци, тако и на притокама. Када су у питању бујичне поплаве, 
окидач за њихову појаву су јаке падавине релативно кратког трајања, уз 
услов да у сливу постоје појачани ерозиони процеси. Ерозијом однето 
земљиште, као и ситнији и крупнији комади стена, стижу до водотока и 
представљају нанос који река носи и који може имати велику разорну 
моћ. Ледене поплаве настају услед нагомилавања леда на рекама, што 
узводно доводи до успора воде и њеног изливања. Антропогене услове за 
појаву поплава представљају: 

• грађевински радови у кориту, као што је неадекватно 
димензионисана саобраћајна инфраструктура (друмски и 
железнички мостови). Нарочито је важно водити рачуна о 
одржавању делова водотока око мостова, који представљају уска 
грла на водотоку. Уколико су та места додатно затрпана наносним 
или антропогеним материјалом, пролазак поплавног таласа је 
отежан и велика је вероватноћа да ће доћи до поплаве . 
Неадекватно димензионисани насипи и насипи који се не 
одржавају, захваљујући свом лошем квалитету, не пружају 
довољну заштиту од поплава. Супротно очекиваном, могу да 
изазову ефекат изненадности, јер се рачуна да представљају 
заштиту од поплава, а заправо нису довољно функционални. 
Пуцање брана, такође, може да изазове поплаве, које стога 
убрајамо у антропогене поплаве. 

• неодржавање корита – његова зараслост вегетацијом и засутост 
разним материјалом и смећем. Основна ствар коју треба 
превентивно да урадимо као појединци јесте да се одговорно 
понашамо: да не бацамо отпад у водотоке! 
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Како препознати простор угрожен поплавама? 
 

Простори поред река су одувек насељавани јер су услови за живот крај 
њих погоднији него у планинским пределима. Најчешћа заштита од 
поплава је предузимање одговарајућих мере, које су најчешће техничке 
природе (изградња насипа, ретензија, као и (хидро)акумулација за 
прихват великих вода). Уколико не постоје изграђене техничке мере 
одбране од поплава, могуће је на основу других визуелних показатеља 
(трагова) препознати потенцијално плавно подручје. 

1. Раван терен уз водоток указује на то да је могуће да ће на њему 
доћи до разливања воде или поплава изазваних издизањем нивоа 
подземних вода. 

2. Хигрофитна вегетација (вегетација која расте на влажном 
земљишту, као што су тршћаци и шаш) такође указује да је 
засићеност земљишта влагом велика. 

3. Наносни материјал, у виду песка и шљунка, представља 
недвосмислен траг да је он настао радом река , тачније да га је 
вода исталожила, и он може бити и на обрадивим 
површинама.Што је тај нанос крупнији, то је и поплава која га је 
исталожила била разорнија и називамо је бујична поплава. 
Трагови у виду крупног камења и стена могу се налазити и у сувим 
долинама, које су током године углавном суве и њима вода потече 
само за време јачих киша. 

4. Неодржавано (зарасло у вегетацију) и засуто корито реке 
(отпадом органског и неорганског порекла) указује на то да и при 
мање повећаном водостају може доћи до изливања воде и 
настанка поплава. 

5. На максималне нивое до којих је досезала поплава указују трагови 
на објектима или посебно за то направљена обележја. 
 

• Током периода кад нема поплава понашајте се одговорно, не 
бацајте отпад у реке, потоке и канале. 

• Ако је отпад већ у коритима и каналима, пријавите надлежној 
комуналној служби. 
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• У градовима где је код јаких киша појачано отицање вода, не 
бацајте отпад и не прекривајте шахтове који одводе атмосферске 
воде. 

• По могућству припремите џакове са песком које у случају 
наиласка поплаве можете ставити на улаз и затворите сва места на 
кући кроз која може да уђе вода. 

• Не преграђујте водотокове како би правили акумулацију воде у 
летњем периоду. 

Упутства за понашање током поплава 
• Пратите упутства надлежних органа 
• Пратите информације преко радија, телевизије и путем интернета 
• Будите свесни да су бујичне поплаве могуће. Уколико постоји 

ризик и не можете да се евакуишете безбедно одмах пређите на 
више спратове куће. Не чекајте инструкције да бисте то урадили. 

• Држите се даље од електричних каблова и/или искључимо довод 
електричне енергије 

• Избегавајте области које су познате по клизиштима и одронима. 
• Не ометајте спасилачке екипе у њиховом раду. 
• Обујте адекватну (гумену) обућу. 
• Не корачајте кроз воду која је изнад колена, нарочито ако је вода 

текућа, а деца и старе особе ни ако је нижи ниво воде. 
• Не користите аутомобиле (велики број страдалих је у 

аутомобилима). 
• Не ходајте кроз воду која се креће. Кретање кроз воду дубине 15 

цм може изазвати пад. Уколико морате да прођете кроз воду – 
ходајте тамо где се вода не помера. Користите штап да би 
проверили дубину воде и чврстину тла под водом. 

• Евакуишите или ослободите домаће животиње на време. 
• Понесите са собом документа и неопходне ствари, које сте раније 

припремили 
• Пружите помоћ угроженом лицу, уколико не угрожавате 

сопствену безбедност. 
• Носите са собом нешто светлеће (гардеробу, батеријску лампу), 

како бисте били видљиви, и  пиштаљку, како би вас спасиоци 
чули. 
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• Уколико желите јавите се надлежним службама како би видели да 
ли можете да помогнете као  волонтер 
 

Упутства за понашање након поплава 
• Користите воду само ако је званично потврђено да је исправна за 

пиће. Услед коришћења неисправне воде долази до такозваних 
хидричних болести, па последице и индиректне штете од поплава 
трају много дуже него саме поплаве. 

• Не користите храну која је била изложена поплави. 
• Избегавајте места са којих се вода није повукла (поплаве могу да 

трају дуже него остале врсте непогода). 
• Вратите се у поплављена подручја тек након одобрења надлежних 

органа. 
• Дезинфикујте објекте и ствари које су биле поплављене, а за које 

се процени да могу опет да се употребљавају. 
• Оспособите оштећене септичке јаме и друге канализационе 

системе што је раније могуће – уколико су оштећени могу да 
постану велики здравствени ризик. 

• Уколико приметите угинуле животиње обавестите надлежну 
службу 

• Пријавите материјалну штету надлежним органима. 
 
Упамтите! Чак и када се вода повуче, опасност постоји. 

КЛИЗИШТА И ОДРОНИ 
 
Циљеви: 
 

• Стећи знање о теми клизшта и одрона, како настају и слично ; 
• Научити учеснике да процењују опасност од клизишта и одрона, 

како се понашати у случају да се затекну на месту клизишта и 
одрона и шта могу да ураде. 

 
Шта је клизиште? 
 
Клизиште је процес кретања површинских растреситих и чврстих стена низ 
падину по дефинисаној равни под утицајем гравитације. Кретање може 
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бити постепено или у више фаза, услед чега долази до стварања 
одређених облика у рељефу. Брзина кретања клизишта је различита. Од 
екстремно спорог кретања, које се визуелно не може приметити 
(неколико mm годишње), до екстремно брзог (5 m/s) које иза себе 
оставља људске жртве и велику материјалну штету. 
 

Узроци настанка клизишта 
 
Природни фактори - утичу на формирање клизишта деле се на услове и 
окидаче. Примарни услови су геологија и нагиб падине. За активирање је 
неопходан окидач, који ће деловати на геолошке и морфолошке услове и 
тиме покренути клизиште. За наше просторе најчешћи природни окидачи 
клизишта су падавине, али и земљотреси као и вегетација. 
Антропогени фактор - човек својим активностима које реализује у 
простору може стимулативно да утиче на развој клизишта и тамо где за 
то не постоје природне предиспозиције. Промена морфологије и 
повећање водног биланса падине најчешћи су услови на које човек утиче. 
Приликом изградње објеката, путева, насипа и копова на падинама 
долази до стварања засека и усека што доводи до измене њиховог нагиба. 
Ако се том приликом још и засеку одређени слојеви у стеновитој маси, 
створиће се идеални услови за формирање клизишта. 
 
Како препознати клизиште? 
 
У простору су присутни визуелно препознатљиви индикатори који указују 
на клизање земље. Деле се на аларме и трагове. Аларми су индикатори 
који указују на почетак процеса клизања, када још увек нису у рељефу 
присутни њихови основни елементи изузев тензионих пукотина. Трагови 
указују да је процес клизања био активан у скоријој или даљој прошлости 
на посматраном простору. 
Аларми 
У аларме спадају тензионе пукотине у земљишту, заглављена столарија, 
пукотине на грађевинским објектима, пуцање подземних инсталација. 
Трагови 
Вегетација представља визуелно лако препознатљив траг у простору који 
указује да је раније, у једном или више наврата, дошло до процеса 
клизања земље. То се може постићи помоћу два показатеља: 
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морфологије стабала дрвећа и хигрофитне вегетације (која расте на 
влажном тлу). 
 
Шта радимо у случају клизишта? 
 
У току 
 

• Склонимо се са простора који је захваћен процесом клизања 
• Приликом евакуације са клизишта, држимо се даље од дрвећа и 

електричних водова и стубова 
• Пружимо помоћ угроженом лицу, уколико не угрожавамо 

сопствену безбедност. 
• Проверите да ли има повређених или заробљених људи у близини 

клизишта. 
• Помозите комшијама којима је потребна посебна помоћ– деци, 

старијима и људима са посебним потребама. 
 
Након 
 

• Искључимо струју, воду и гас 
• Проверите и пријавите локалним властима уколико има 

покиданих електричних водова или оштећених путева или пруга. 
• Обратимо пажњу на поплаве које могу настати уколико клизиште 

прегради речну долину 
• Пријавимо материјалну штету надлежним органима 
• Засадимо дрвеће на месту где је дошло до клизања (врбу, брезу, 

тополу, јасен, јову, багрем) 
 
Шта је одрон? 
 
Одрони представљају један или више комада стена који су настали 
откидањем, слободним падом и котрљањем низ стрму падину. Претежно 
се јављају у чврстим стенама (магматским, појединим метаморфним, а од 
седиментних у кречњацима), мада је могућа појава и у меким 
седиментним стенама (лес). 
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Узроци настанка одрона 

 
Примарни услови за формирање одрона су нагиби падине од преко 70° и 
испуцалост стенске масе. Када су задовољени ови услови, дневне и 
годишње температурне осцилације уз помоћ воде могу да изазову 
промену напонског стања у стенским пукотинама и тиме иницирају 
одроњавање. Окидач за настанак одрона може бити и бочно подсецање 
падине речним током, земљотрес, удар грома. Човек иницира одрон 
најчешће променом нагиба падине услед грађевинских активности или 
минирањем терена због експлоатације сировина. 
 
Како се понашати на просторима подложним одроњавању? 
 
Опрезно се крећемо кроз клисуре и стенске усеке. После обилнијих 
падавина знатно је повећана опасност од одроњавања. 
Пратимо саобраћајну и осталу сигнализацију која се односи на одроне. 
Необични звуци пуцања дрвећа и камења могу да значе да је покренут 
одрон и да треба што пре да се удаљимо из зоне непосредне опасности. 
У случају одроњавања са вертикалних одсека, приљубимо се уз стену. 
 
ТЕРОРИЗАМ 

 
Циљеви: 
 

• Да учесници разумеју шта је тероризам и како да га препознају; 
• Да се упознају с улогом добровољаца приликом терористичких 

напада. 
 
ДЕФИНИЦИЈА 
 
Тероризам је још један од оних термина које је свако спреман да користи, 
али нико не може да дâ тачну дефиницију. Чак и међу експертима постоје 
несугласице у вези са тиме када треба користити овај термин и сматра се 
да постоји преко сто различитих дефиниција тероризма, мада ниједна 
није прихваћена као универзална. 
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Дефиниција коју користи ОУН гласи: Криминални актови, планирани с 
намером да изазову страх у општој јавности, међу групом лица или код 
одређених лица, у свим случајевима су неоправдани, независно од тога 
да ли су политичке, филозофске, идеолошке, расне, етничке или друге 
природе. 
 

Вежба: Дефинисање тероризма 

Циљ: Да учесници сами дођу до дубљег разумевања тероризма. Упутство 
за инструктора: 
 

1. Питајте групу шта подразумева под појмом „тероризам“. 
Напишите идеје на флипчарту. 

2. Поделите учеснике у групе од по 4 или 5 људи и поделите свакој 
групи шпил карата са случајевима. Нека проуче сваки случај и 
одлуче да ли се може сматрати за тероризам, с образложењем 
свог мишљења на листу флипчарта. 

3. Нека свака група представи своје закључке након 20 минута. 
4. Организујте дискусију. Разговарајте о разлозима које су учесници 

навели да дати случајеви не могу бити класификовани као 
тероризам. Питајте их који случајеви су били најпроблематичнији 
за процену. 

5. Нека учесници, поново у групама, покушају да формулишу 
сопствену дефиницију тероризма с обзиром на сопствене 
закључке или закључке до којих су дошли током разговора о 
разлозима зашто неки случајеви не могу бити класификовани као 
тероризам. 

6. Након 10–15 минута нека групе представе своје предлоге. Након 
тога дискутујте о тим предлозима. Можете им рећи и коју 
дефиницију користи ОУН. 

 
КАРТЕ СА СЛУЧАЈЕВИМА 

 
Случај бр. 1: Група води оружану кампању за збацивање тоталитарног 
режима с власти. Постављају бомбу у згради Министарства одбране, 
бомба експлодира и убија 12 људи. 
Случај бр. 2: Особа шаље писма самохраним мајкама у којима прети 
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угрожавањем њихових беба. Мајке не пријављују случај полицији, али 
се превише плаше да изведу децу напоље. 
Случај бр. 3: У рату између две државе једна употребљава атомску 
бомбу, при чему живот губи око 100000 цивила. 
Случај бр. 4: Писмо-бомба је послато директору велике компаније за 
козметику, након чега он добија тешке повреде. Анонимни нападач 
оптужује фирму за експлоатацију животиња. 
Случај бр. 5: Група води кампању против војних објеката, као и против 
редовног коришћења експлозива. Доста војника је убијено. 

Случај бр. 6: Током кампање за независност, припадници националне 
мањине непрестано постављају бомбе на јавним местима. Пре тога 
упозоравају грађане како би напустили зграде, али чак и упркос томе 
цивили страдају. 
Случај бр. 7: Једна држава располаже хемијским оружјем и поручује да је 
спремна да га употреби уколико се осети угроженом од друге државе. 
Случај бр. 8: Криминална група упада у банку, узима као таоце њено 
особље и касније их убија како би прикрила своје трагове. 
Случај бр. 9: Националистичке групе патролирају и контролишу веће 
градове, и често пребијају или узнемиравају људе других националности. 
Случај бр. 10: Тоталитарни режим у једној држави страхом контролише 
своје становништво: свако ко каже нешто против њега бива ухапшен; 
људи често бивају ухапшени, мучени и чак убијени. 
Случај бр. 11: Организована криминална група изнуђује новац од 
локалних бизнисмена. Имовина оних који одбију да плате бива запаљена, 
а неки од њих су чак и убијени. 
Случај бр. 12: Током борбених дејстава против побуњеника, војска 
дроновима (беспилотним летелицама) напада насеља. Од медија који 
извештавају о нападима сазнаје се да је неколико цивила настрадало, а 
има и случаја убијања читавих породица. 
Случај бр. 13: Радници из државе А треба прођу кроз државу Б сваког 
дана. Гранична полиција сваки пут узнемирава грађане државе А тиме 
што превише темељно проверава њихова лична документа и понекад 
врши детаљан претрес. Неретко по слободном одабиру задржава грађане 
државе А. 
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Случај бр. 14: Током десетогодишњег грађанског рада 19-годишња жена 
наилази на 10 побуњеника. Најпре је силује њен вођа, након чега то чине 
и остали побуњеници из његове групе. 
Случај бр. 15: У граду се одржава међународна конференција. Полиција 
добија дозволу да ухапси сваког и да задржи ухапшене на 12 сати без 
подизања оптужнице. Људи бивају упозорени да не излазе на протесте. 
Случај бр. 16: „Треба да радите више, гробови су још увек празни“ 
поручује глас са радија у Руанди. 
 
ПРИПРЕМАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Ризике од терористичких напада у насељеним местима треба непрестано 
процењивати. Процена ризика помаже да будемо сигурни да су постојеће 
мере безбедности довољне и ефикасне. Осим овлашћених државних 
органа, одговорност сносе и сви грађани. 
Неки знаци могу указивати на припремање терористичких напада. Важно 
је да разумете који су ти знаци како бисте могли да их идентификујете у 
својој заједници. Упркос томе што мисија добровољаца није да 
непрестано прате ове знакове, сваки добровољац треба да буде спреман 
на промене у средини које могу указивати на потенцијални терористички 
напад и сходно томе о њима треба да обавести надлежне органе. 
 
Препознавање знакова који указују на припрему терористичког напада 
 
Знаци који указују на потенцијалне терористе (често овим редом) су: 

• Посматрање: Циљана област се пажљиво посматра и проучава. 
Потенцијални терориста може и фотографисати мете. 

• Прикупљање: Терориста ће покушати да прикупи што више 
информација у вези са циљем. Прикупљање информација се 
обично врши преко поште, телефоном, па чак и лично. 

• Тестирање безбедности: Мере безбедности око циља се 
анализирају и тестирају, укључујући и време које је надлежним 
органима потребно да реагују и покушаје упада у сигурносне 
системе. 

• Финансирање: прикупљање, пребацивање и потрошња новца, 
што може укључивати продају наркотика и украдене робе, 
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трговину људима и преусмеравање новца преко компанија или 
добротворних организација. 

• Прикупљање материјала: Прикупља се све што је потребно за 
напад, односно оружје или делови оружја, превозно средство и 
средства за комуникацију. Материјали се плаћају искључиво 
кешом. 

• Прерушене или сумњиве особе: Реч је о људима који се 
прерушавају како би добили информације о циљу или о људима 
који се просто не уклапају у средину. 

• Понављања и суви тренинзи: Групе или особе често планирају 
пут, одређују проток саобрађаја и време, а такође могу да 
тестирају извршавање напада пре саме реализације. 

• Распоређивање: Последња фаза, током које се терористи 
распоређују на своје позиције. Напад је неизбежан. 

 
Вежба: Припрема локалне заједнице 

 
Као и код осталих врста несрећа и ванредних ситуација, припрема је 
од изузетног значаја за планирање реакције на терористички напад. 
Упркос томе што је тешко предвидети један терористички напад, постоје 
ствари које можете које можете урадити још данас како бисте били 
спремни за касније.  
 
Циљ: Процена ризика и предлагање идеја за заштиту локалне заједнице 
Упутство за инструктора: 
 

1. Поделите групу на мање групе од по 5–6 људи. 
2. Свака група треба да на листу флипчарта одговори на следећа 

питања: 
• Које потенцијалне „лаке“ циљеве терористичког напада можете 

идентификовати у свом граду или блоку? 
• Где би терористички напад био „најефикаснији“ (тј. где би било 

највише жртава) ако би се користиле ИЕН или ако би то било дело 
активног убице? 

• Како би добровољци могли да припреме заједницу да би се 
смањили ризик и број жртава приликом терористичког напада? 
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3. Свака група треба да представи своје закључке, након чега следи 
дискусија. 

 
ОСТАЛЕ КАТАСТРОФЕ И НЕСРЕЋЕ 

 
Нуклеарне и радиолошке несреће 
 

Нуклеарне и радиолошке несреће су ванредни догађаји, који директно 
угрожавају људе, околину и материјална добра и захтевају предузимање 
мера заштите. Радиолошке несреће могу да настану: Îу условима када су 
радиоактивни извори ван контроле (бачени, изгубљени, пронађени или 
украдени), када постоји озрачивање и контаминација становништва из 
неког разлога, услед пада сателита са радиоактивним материјама и 
приликом превоза радиоактивних материјала. Нуклеарне несреће су 
инциденти, који захтевају мере заштите због ослобађања енергије у 
нуклеарној ланчаној реакцији или испуштања производа ланчане 
реакције. Нуклеарна постројења на којима могу да се догоде несреће ове 
врсте су: нуклеарне електране, истраживачки реактори и реактори на 
бродовима, складишта и одлагалишта радиоактивних супстанци и 
индустријски објекти (нпр. производња нуклеарног горива). Надлежни 
орган за проглашење опасности од нуклеарног и радиолошког удеса у 
Србији је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије. Становници у областима које су угрожене обавештавају 
се о опасности и о спровођењу заштитних мера преко централних и 
локалних медија или на други одговарајући начин. 
 
Екстремни временски услови 
 

Екстремна врућина – топлотни удар : Топлотни удар је једна од најтежих 
компликација термичког стреса. До овог стања долази у условима 
повишене спољне температуре и високог процента влажности. ваздуха, 
као и због пренапорног рада. Услед интензивног излагања организма 
топлоти долази до наглог пораста телесне температуре преко 41° 
Целзијуса у кратком временском периоду (10—15 минута). 
Екстремна хладноћа – снежне олује и смрзавање : Јаке снежне падавине, 
екстремна хладноћа и дуготрајно излагање ниским температурама могу 
изазвати хипотермију код појединаца и паралисати живот и 
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функционисање заједнице (прекид снабдевања електричном енергијом и 
водом, прекид саобраћаја, поплаве и слично). 
Олује и удари грома: Опасност за време олуја прети од веома јаких 
ветрова, јаких и обилних падавина, удара грома и могућег града. 
 
Неексплодирана убојна средства – НУС 
 
Једна од последица ратних дејстава су заостала неексплодирана убојна 
средства. Разлози због којих убојна средства нису експлодирала могу бити 
различити: техничко-технолошке природе, неправилна употреба, застој у 
фази армирања упаљача (иницијалног дела склопа) и друго. Постоји 
опасност да неексплодирана убојна средства и после више деценија 
сагоре или детонирају. Због опасности од оваквих експлозија, препорука 
је да се пронађена НУС не дирају, откопавају, померају, сакривају, 
самовољно уклањају (бацањем у бунар, канал, реку, језеро и друга слична 
места) или закопавају, демонтирају, спаљују и слично. Поступајући по 
овим упутствима дајете свој допринос повећању безбедности и смањењу 
ризика по живот и здравље, како за себе и своје најближе суграђане, тако 
и средину у којој живите и радите. 
Саобраћајне несреће 
 

Саобраћајна незгода је догађај на путу или другом месту отвореном за 
јавни саобраћај или који је започео на таквом месту, у коме је учествовало 
најмање једно возило у покрету и у коме је једно или више лица погинуло 
или повређено или је настала материјална штета. 
Поред термина саобраћајна незгода, који је по закону о безбедности 
саобраћаја званични назив, у српском језику се користе и називи — 
саобраћајна несрећа, судар или удес, иако се, са становишта науке, то 
сматра неправилним изражавањем. Термин „удес” се, по правилу, 
користи у железничком и авионском саобраћају, док се несрећа и судар 
не користе нигде. 
Најчешћи узроци саобраћајних незгода су непоштовање саобраћајних 
прописа и неприлагођавање брзине временским условима. 
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ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ 
Материјe се сматрају опасним ако имају било коју од следећих 
карактеристика: 
 

• Нагризају остале материје; 
• могу експлодирати или се лако запалити; 
• реагују бурно са водом; 
• су нестабилни када су изложени топлоти или удару; 
• су свакако отровни за људе, животиње или животну средину 

апсорпцијом, удисањем, инјекцијама или гутањем. 
 

Опасне материје укључују, али нису ограничене на: 
 

• Експлозиве; 
• Запаљиве гасовеи течности; 
• Отрови и отровни гасови; 
• Корозивне супстанце; 
• Незапаљивегасови; 
• Оксиданте; 
• Радиоактивнематерије. 

 

Идентификација локација опасних материја 
Постоји неколико начина за идентификовање места где се опасне 
материје складиште, користе или  превозе. 

• Локација и врста активности / производње; 
• Знакови и етикете; 
• Знакови, звукови и мириси. 
• Локација и врста активности / производње 

Опасне материје су честе у свакој заједници. Многи производни процеси 
се ослањају на опасне материјие и многи трговци их продају. Упркос 
заштити локације, могу се десити несреће и катастрофе које узрокују 
испуштање ових материја у животну средину. Уобичајена места могу да 
укључују: 

• Индустријске локације, попут складишта, железничког дворишта 
или бродоградилишта; 

• Домаћинства, укључујући простор испод умиваоника за кухињу 
/ купатило, ормаре за радионице, гараже, подруме; 
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• Хемијско чишћење; 
• Капела; 
• Продавнице кућних препарата; 
• Хипермаркети и велетрговине; 
• Доставна возила. 

 

Знакови 
Знакови упозорења су потребни када складиштите, користите или 
транспортујете велике количине опасних материја. Ови знакови делују 
као систем непосредног упозорења за тимове за хитне случајеве, 
помажући им да идентификују врсте доступних материја и опасности које 
оне представљају. 
Волонтери би ове знакове требали сматрати „знаком стоп“. 
 
Знакови, звукови и мириси 
Опасне материје су свуда око нас и могу бити присутни без обзира на 
локацију или постоје знакови или друга објављена упозорења. Иако 
опасне материје често миришу, производе звук или изгледају необично, 
можда нећете моћи да препознате нешто отровно. Клоните се 
непрепознатљивих супстанци и упозорите управнике зграда или власти. 
 
ПРОЦЕНА РАЊИВОСТИ И ВЕЖБА ОДРЕЂИВАЊА ПРИОРИТЕТА 
ОПАСНОСТИ 
 

Вежбу треба изводити након што се размотре врсте катастрофа како би 
ученици имали јасну представу о томе шта је катастрофа. 
 
Намена: 
Учесници процењују ризик и рањивост локалне заједнице на катастрофе 
и дају приоритет опасностима 

Потребни материјали 
Дијаграм за одређивање приоритета ризика умножен за све учеснике 
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Висок Одређивање приоритета ризика 
 

C D 
Средњи 

A B 
Низак Средњи Висок 

Ток лекције: 
• Молимо учеснике да наведу потенцијалне опасности у облику 

можданог удара услед 
• природних катастрофа или катастрофа изазваних људским 

деловањем у њиховој локалној заједници, тј. које су се катастрофе 
догодиле и вероватно ће се догодити у будућности на 

• њиховом месту. Руководилац их записује на табли (flip chart). О 
листи се може расправљати тако да на крају постоји заједничко 
разумевање потенцијалних опасности. 

• Објашњен је дијаграм процене ризика. Све наведене опасности су 
потенцијалне опасности у овој заједници. Учесталост опасности 
одређује Y, а ефекте опасности X. Учесталост показује колико пута 
се таква опасност јавља, на пример годишње. Што се више крећете 
према горе, опасност је чешћа. Удар показује штету и разарање 
које проузрокује када се догоди. Што се више померате удесно, то 
је већи утицај. Узмимо, на пример, ако се клизиште појавило на 
том подручју три пута годишње и ако су ефекти врло велики, 
ставите га у подручје слова D. Ако се 

• суша појавила у окружењу на сваке 3 године (ниска учесталост), 
али која има висок утицај, онда је додајте код слова B. Скреће се 
пажња да се опасности и догађаји који носе низак ризик или 
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• имају низак утицај не оцењују и не уписују у дијаграм, јер у пракси 
не наносе штету. 

• Сваки учесник добија графикон са задатком да га раније попуни за 
све набројане опасности. 

• Учесници су затим подељени у групе од по 3-4 особе и затражено 
је да заједно попуне општи дијаграм на листићу, договарајући се 
где опасност пада. Одлука мора бити споразумна. 

• Направљена је презентација група. Листови се постављају један 
поред другог тако да их сви могу видети. Након расправе, општи 
дијаграм велике групе допуњава се консензусом. 

• Следи завршна дискусија у којој учесници деле оно што је 
занимљиво и ново научено у овој                            лекцији. 

 
Висок Одређивање приоритета ризика 

 Демолација 

C 

Клизиште 

D 
Средњи Пожар 

Поплава 

A 

Земљотрес 
 

B 
Низак Средњи Висок 

Пример попуњеног дијаграма. 
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ПОТРАГА И СПАСАВАЊЕ 

 
Циљеви: 

• Да учесници стекну знања и умећа за процену ситуације 
приликом спасилачких операција; 

• Да се упознају с најчешћим техникама за потрагу и спасавање у 
лакшим ситуацијама; 

• Да науче како да безбедно извуку преживеле из ризичних зона. 
 

БЕЗБЕДНОСТ ПРИЛИКОМ ОПЕРАЦИЈА ПОТРАГЕ И СПАСАВАЊА 

Процена ситуације приликом потраге и спасавања 
Приликом операције потраге и спасавања, слично свим другим акцијама 
код несрећа, потребно је најпре направити адекватну и озбиљну процену 
тежине ситуације, а процену треба ажурирати док год траје операција. То 
укључује: 

• Прикупљање чињеница; 
• Процену штете и комуникација; 
• Процену могућности; 
• Процену сопствене ситуације 
• Одређивање и рангирање приоритета; 
• Доношење одлука; 
• Разрађивање плана за деловање; 
• Спровођење плана за деловање; 
• Процену напретка. 

Табела: Контролна листа за одређивање тежине ситуације приликом 

потраге и спасавања 

Корак бр.1 : Прикупљање чињеница 

Време 

Да ли време током дана или недеље утиче на напоре 

приликом потраге и спасавања? Како? 
Да Не 

Врсте конструкције 

Која је врста зграда на терену где ће се обавити операција спасавања? 

Која је врста конструкције зграда на терену где ће се обавити операција 
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спасавања? 

Која је врста терена на којем ће се обавити операција спасавања? 

Насељеност 

Јесу ли зграде насељене? Ако јесу, на колико људи ће утицати 

операција спасавања? 
Да Не 

Постоје ли специјалне категорије (на пример деца, одрасли, 
кућни љубимци, људи до којих се теже долази и који имају 
функционалне потребе)? Ако постоје, о којим специјалним 
категоријама се ради? 

 

Да 

 

Не 

Временски услови 

Могу ли временски услови утицати на вашу безбедност? Ако 

могу, како ће утицати на вашу безбедност? 
Да Не 

Могу ли временски услови утицати на операцију потраге и 

спасавања? Ако могу, како ће утицати на операцију потраге и 

спасавања? 

 

Да 

 

Не 

Ризици 

Постоје ли опасни материјали? Ако постоје, где? Да Не 

Постоје ли друге опасности? Ако постоје, које? Да Не 

Корак бр. 2: Процените штету и известите о њој 

Направите обилазак око зграде. Да ли је штета изван 

могућности тима? Ако јесте, који специјални ресурси и 

средства су вам потребни? 

 

Да 

 

Не 

Јесте ли известили претходно (а) лице (а) о чињеничном стању 

и иницијалној процени штете? 
Да Не 

Корак бр. 3: Процените могућности 

Је ли ситуација стабилна? Да Не 

Постоји ли висок ризик или потенцијал за погоршање стања, 
које би могло да утиче на личну безбедност? Ако постоји, који 
су потенцијални ризици? 

 

Да 

 

Не 

Шта би још могло да се умеша? Да Не 

Корак бр. 4: Процените сопствену ситуацију 

Које расположиве ресурсе и искуства имате за потрагу и спасавање? 

Каква је расположива опрема? 

Корак бр. 5: Одредите приоритете 
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Могу ли добровољци да безбедно траже и спасавају? Ако не 

могу, не 
покушавајте да тражите и спасавате. 

Да Не 

Да ли сада постоје важније потребе? Ако постоје, направите 
листу. 
 
 

Да Не 

Корак бр. 6: Донесите одлуку 

Где ће распоређивање расположивих ресурса највише допринети, а да се 

истовремено одржи адекватан ниво безбедности? 

Корак бр. 7: Разрадите план за деловање 

Одредите како је најбоље распоредити особље и друге ресурсе. 

Корак бр. 8: Крените у акцију 

Спровођење плана. 

Корак бр. 9: Процените напредак 

Непрестано процењујте ситуацију да бисте установили промене у обиму 

проблема, безбедносне ризике и расположивост ресурса. 

 

Корак бр. 1: Прикупљање чињеница 
 
Прво што је потребно урадити јесте прикупити чињенице. Чињенично 

стање треба да управља вашим напорима приликом потраге и спасавања. 

Приликом прикупљања чињеница, волонтери треба да узму                                                  у обзир: 

• Време дешавања и дан у недељи. 
Током ноћи ће већина људи бити у својим домовима, тако да ће 
потрага и спасавање бити најпотребнији у стамбеним зградама. И 
обрнуто, током дана људи ће бити на послу, тако да ће потрага и 
спасавање бити потребни у радним просторијама. 

• Обитавање људи у домовима и присутна количина дневне 
светлости могу да утичу и на операције потраге и спасавања. 

• Врста конструкције и терена. 
То што су неке врсте конструкције подложније оштећењима и 
врста терена ће утицати на спровођење потраге. 

• Насељеност. 
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План зграда може указати на вероватни број преживелих и 
њихову локацију. 

• Временски услови. 
Тежи временски услови ће утицати како на преживеле, тако и на 
спасиоце и ометаће спасилачку мисију. Обратите пажњу на 
прогнозе лошег времена као ограничавајућег фактора у периоду 
током којег може да дође до потраге и спасавања. 

• Опасности. 
Знања о другим потенцијалним опасностима у већим областима 
од велике су важности за напоре потраге и спасавања. На пример, 
ако сумњате на цурење гаса, издвајање времена за локализацију 
и искључење гаса може доста утицати на потенцијални губитак 
живота. 
 

Вежба: Прикупљање чињеница 

Циљ: Ова вежба ће ученицима пружити могућност увида у неке од 

чињеница које тимови за потрагу и спасавање треба да прикупе током 

процене тежине ситуације. 

Упутство за инструктора: 

- Поделите приложени сценарио. Дајте време учесницима да се 
упознају с њим. 

- Задајте им мозгалице на основу следећих питања: 
- Шта вам овај сценарио говори о вероватној насељености 

обухваћеног рејона? 
- Шта вам овај сценарио говори о чињеницама које волонтери треба 

да прикупе? 
- Како те чињенице могу да утичу на операције потраге и 

спасавања? 
- Које врсте операција потраге и спасавања су могуће? 
- Које су, ако постоје, потешкоће с којима би тим за потрагу и 

спасавање могла да се суочи у овом сценарију? 
- Могу ли волонтери да одоле потешкоћама у оквиру датог задатка? 

Ако могу, како? 
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Сценарио 
У уторак, 9. августа, у 14.30 ч., ваш град је погодила јака олуја. На почетку 

удари ветра достизали су брзину од преко 120 км/ч. Јаки ветрови и олујна 

киша прате ударе ветра с почетка олује. 

У граду је нестала струја. На путу ка месту окупљања у локалној гимназији 

примећујете озбиљна оштећења, укључујући и поломљена стабла и 

срушене далеководе. Доста улица је непроходно, због чега морате ићи 

обилазним путем до гимназије. Док крчите себи пут до места окупљања, 

видите да су се већи део крова локалног тржног центра и спољни зид на 

западном крилу зграде срушили. 

Упркос томе што волонтери не могу да уђу у део тржног центра који се 

распада, тим за потрагу и спасавање ће претражити област у близини зоне 

рушења, да би проверили да ли у том рејону има преживелих. 

Корак бр. 2: Процена штете и извештавање о њој 
Оштећења могу доста утицати на задатке које ће волонтери обављати, па 

је стога важно да се она процени објективно и у целости. Смернице за 

њено одређивање су исте, независно од тога да ли је реч  о спасавању на 

отвореном или у затвореном простору. Приликом сумњи у вези са стањем 

зграде увек се полази од негативније процене. Тако на пример, ако 

волонтери нису сигурни да ли ће оштећења на згради бити умерена или 

тешка, треба да претпоставе да ће бити тешка. 

Тежина повреда и оштећења и задаци волонтера 
Задаци волонтера за потрагу у затвореном простору зависе од тога да ли 

се ради о лаким, умереним или тешким оштећењима. 

Лака оштећења 
 

- Површинска оштећења; 
- Сломљена стакла на прозорима; 
- Површинске пукотине на зиду, на пример, отпао или напукао 

малтер; 
- Безначајна оштећења на ентеријеру. 
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Умерена оштећења 
 

- Видљиве знаке оштећења; 
- Декоративни елементи су оштећени или пали; 
- Много видљивих пукотина на зидовима; 
- Велика оштећења на ентеријеру; 
- Зграда још стоји на свом темељу. 

Тешка оштећења 
- Делимично или потпуно урушење; 
- Накривљење; 
- Очигледну нестабилност конструкције; 
- Рушење темеља; 
- Јак дим или пожар; 
- Цурење гаса / опасних материјала унутар зграде; 
- Повишење нивоа воде или текућа вода. 

 

Волонтери ни под којим околностима не треба да улазе у зграду с 

тешким оштећењима! 

Процена оштећења 

Да би се направила процена оштећења на згради или другој грађевини, 

треба извршити преглед са свих страна. Најпре се прави обилазак око 

целе зграде. Могући степен оштећења зависи од врсте конструкције (нпр. 

гредице за кров, армиранобетонска конструкција и сл.) и старости зграде. 

По правилу, старије зграде су опасније. Осим визуелне процене, 

волонтери треба да „слушају“ оштећене конструкције. Ако се око зграде 

чује шкрипа или „стењање“, значи да је нестабилна и да волонтери не 

треба да улазе у њу. 

Корак бр. 3: Процените могућности 
Процена онога што има потенцијал да се деси и онога што се може десити 

од великог је значаја, јер ћете радити у непосредној близини опасне 

ситуације. Не заборавите да идентификујете потенцијалне ризике по 
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живот и испитате све остале факторе који могу да утичу на додатну 

опасност.  

Корак бр. 4: Процените сопствену ситуацију 
Не заборавите да је процена процес који се непрестано надограђује и да 

се сваки корак базира на претходним корацима, док се не донесе одлука 

о започињању операције потраге и спасавања или да ситуација није 

безбедна и да операција не може почети. Треба да искористите све што 

сте научили током прва три корака да бисте проценили ситуацију и 

одредили: 

• Да ли је ситуација довољно безбедна да бисте наставили; 

• Ризике с којима ће се суочити спасиоци ако наставе; 

• Расположиве ресурсе које ће добровољци користити да би се 
операција спровела безбедно. 

Процена ресурса, који укључују и особље, средства и опрему, од 

велике је важности за операције                                            потраге и спасавања. 

Спасилачки ресурси 
Ресурси за потрагу и спасавање укључују особље, опрему и средства. 

Испод ћете наћи питања која треба да поставите себи у вези са 

расположивошћу ових врста ресурса. 

Табела: Питања за планирање ресурса за потрагу и спасавање 

ресурс Питање за планирање 

Особље - Колико обучених волонтера је на 
располагању за ову операцију? 

- Ко живи и / или ради у овом рејону? 
- Током којих часова су ови људи на 

располагању? 
- Које вештине или хоби имају, а што би могло 

да буде корисно за операцију потраге и 
- спасавања? 
- Шта може да буде најефикасније за њихово 

мобилисање? 
- Да ли сви чланови тима имају бројеве 
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телефона осталих? 

Опрема - Која опрема се предлаже на локалном 
нивоу, а која би могла да буде корисна за 
потрагу и спасавање? 

- Где се налази? 
- Како јој волонтери могу приступити? 

Средства - Која средства су на располагању, а која могу 
бити корисна за дизање, премештање или 
сечење? 

Корак бр. 5: Одредите приоритете 

Након процене ситуације и имајући у виду да је безбедност 

добровољаца увек основни приоритет, следећи корак је да се одреди: 

- Шта треба да се уради; 
- Којим редом. 

Безбедност добровољаца је увек први приоритет и условљаваће неке од 

других приоритета. На пример, добровољци треба да уклоне или смање 

опасност пре него што тимови започну потрагу. Проучите логично 

ситуацију да бисте одредили како да приступите операцији. 

Одређивање приоритета се заснива на: 

4. Безбедности добровољаца; 
5. Безбедности преживелих и других; 
6. Заштити околине; 
7. Заштити имовине. 
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Упамтите свој циљ: спасите највише људи за најкраће време, али не по 

цену ваше сопствене безбедности. 

Корак бр. 6: Донесите одлуку 
Током ове фазе донећете одлуку о томе где да распоредите своје ресурсе 

како бисте постигли највећу ефикасност, док истовремено одржавате 

одговарајући ниво безбедности. Доста својих одлука засниваћете на 

приоритетима, успостављеним током корака бр. 5. 

Корак бр. 7: Разрадите план за деловање 
Корак бр. 7 је место на којем се обједињују све информације које имате о 

ситуацији. Током корака бр. 7 вођа тима волонтера донеће конкретну 

одлуку о томе како да тим спроведе акцију спасавања, претходно 

прегледавши задатке с највишим приоритетом. Није обавезно да имате 

написан план за деловање, али када су операције за потрагу и спасавање 

неопходне, ситуација је вероватно веома комплексна, те ће написан план 

бити доста важан. 

Корак бр. 8: Крените у акцију 
Овај корак укључује примену плана који је разрађен током корака бр. 7. 

Корак бр. 9: Процена напретка 
Корак бр. 9, Процена напретка, најкритичнији је корак не само у односу 

на процену да ли план функционише, већ и из безбедносног угла. Не 

заборавите да се акција наставља и да информације, добијене током 

корака бр. 9, треба да буду враћене у процес доношења одлука ради 

прегледа приоритета и ажурирано планирање деловања. 

Вежба: Процена ситуације приликом потраге и спасавања 
 
Циљ: Ова вежба се односи на интеракцију, што ће пружити учесницима 

могућност да вежбају неке мисаоне процесе, који су део планирања 

процене ситуације приликом потраге и спасавања. 

Ова вежба ће помоћи учесницима да почну да процењују терен с 

обзиром на грађевинске конструкције, опасне материје и све потребне 

мере опреза. 
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Упутство за инструктора: 

1. Поделите учеснике у групе од 4 или 5 чланова. 
2. Свакој групи дајте реалистичан сценарио зграде коју је погодила 

несрећа (пожељно је да буде и слика), а који сте претходно 
припремили. Такође, важно је и да та несрећа буде нешто за шта 
постоји велика вероватноћа да се догоди. 

3. Свака група треба да се упозна са сценариом. 
4. На листу флипчарта свака група, имајући у виду несрећу и саму 

зграду, треба да одговори на следећа питања: 
5. Које чињенице треба да прикупи? 
6. Колика је процењена штета с обзиром на несрећу и грађевинску 

конструкцију? 
7. Које могуће проблеме приликом потраге и спасавања можете да 

идентификујете? 
8. Које конкретне мере безбедности можете да примените? 
9. Свака група бира свог представника који ће осталима 

представити њене закључке. 
 

ПРВА ПОМОЋ КОД СТАЊА ОПАСНИХ ПО ЖИВОТ 

Циљеви: 
 

- Ученици треба да науче да препознају стања опасна по живот, 
одн. обилно крварење, ниска телесна температура и блокада 
дисајних путева, настала као резултат траума; 

- Да науче вештину давања прве помоћи ради спасавања живота до 
доласка лекара. 

Безбедност пре свега 
 

Без пружања помоћи, обилно крварење и блокада дисајних путева могу 
брзо довести до смрти. 
Упркос томе, пре пружања помоћи изузетно је важно да и спасилац и 
повређени буду на безбедном. Уколико се налазите у опасности и не 
можете пружити помоћ, без излагања опасности треба да позовете 
службу хитне помоћи и да сачекате њен долазак на безбедној 
удаљености. 
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Не треба предузимати никакве спасилачке акције за које су потребне 
спасилачке вештине, које спасилац не поседује. 
 
Приближавање повређеном 
 
Прве утиске о стању повређене особе добићете док јој се још 
приближавате. Ови утисци ће вам пре свега помоћи да одредите да ли 
је повређена особа свесна или не. А то, да ли је повређени свестан или 
не, од велике је важности за даље поступке. Док се приближавате 
повређеној особи, обратите пажњу на то да ли хода, и ако то чини – да ли 
хода усправно, а ако лежи – да ли се помера и дозива за помоћ. 
Уколико сте уочили било шта од горе наведеног, значи да је повређена 
особа свесна и да може да контролише своје дисајне путеве. Ако пак лежи 
непомично и тихо, веома је вероватно да особа није свесна и да не може 
да дише како треба. 
Постоји неколико корака које треба предузети приликом приближавања 
повређеној особи: 
Корак бр. 1: Ако је повређена особа свесна, уверите се да може да види. 
Увек се приближавајте повређеном спреда, тако да он не мора да окреће 
главу како би вас видео. Ако се приближавате отпозади или са стране, он 
ће вас чути (ако је свестан) и инстиктивно ће окренути главу ка вама. А тај 
покрет главе може бити фаталан! 
Корак бр. 2: Представите се тако што ћете рећи своје име и коју 
организацију представљате. 
Корак бр. 3: Увек затражите дозволу за пружање помоћи од повређеног 
лица. Уколико особа није свесна, сматра се да је дала „прећутну 
сагласност“ и да можете да јој пружите помоћ. Ако је могуће, посаветујте 
се са родитељем или старатељем пре него што пружите помоћ детету. 
Корак бр. 4: Ако је могуће, испоштујте културолошке разлике. 
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Корак бр. 5: Не заборавите да сви пацијенти имају право на приватност. 
Увек се опходите према особи с поштовањем, у зависности, наравно, од 
медицинског стања. 

 

Спасилачка абецеда 
Прва три слова абецеде – АВС – представљају основне виталне функције 
сваког човека.  
А – за дисајне путеве (Airway). 
B – за дисање (Breathing) 
C – за циркулацију крви (Circulation) 
 
Човек прво умире ако су му блокирани дисајни путеви. Затим, ако не дише 
како треба и, на крају, ако му крв не циркулише како треба, што укључује 
и губитак крви. Поступци треба да буду приоритетизовани по горњем 
реду: одмах треба осигурати проходност дисајних путева; након тога се 
треба бринути о дисању и циркулацији повређене особе.  
Код повређене особе треба претпоставити да су јој повређени вратни 
пршљенови, док се не докаже супротно. То је разлог због којег се глава 
повређене особе не треба померати и зашто се треба држати у 
неутралном линеарном положају чак и приликом осигуравања 
проходности дисајних путева. 
 

Како одредити да ли је особа свесна 

Као немедицинско лице, спасилац може да процени да ли је повређени 
свестан или не на основу тога да ли отвара очи: 

• отвара их спонтано (гледа) 

• отвара их након гласовне команде („Отвори очи!”) 

• отвара их након болног надражаја (стискање малог прста) 

• не отвара очи. 
Повређени је свестан ако, макар и непокретан, разуме речи и наредбе 
(„отвори очи“, „отвори уста“, „покажи језик“, „подигни руку“ и сл.), 
реагује на додир, бол и друге надражаје. Ако повређена особа не реагује 
на горе наведено, онда она није свесна. 
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А – ОТВАРАЊЕ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА 
 
Дисање је „тиха“ активност. Када чујемо звукове из уста повређеног, значи 
да нешто није у реду. Ако је звук сличан хркању, то значи да је језик 
повређеној особи блокирао улаз код душника. Ако се чује клокотање, то 
значи да се у горњем делу дисајних путева налази крв. Најчешћи узрок 
блокаде је језик повређеног. Ово се дешава када је повређени без свести. 
Позиционирање повређених пацијената тако да им дисајни путеви буду 
отворени и чисти од велике је важности за спасавање њиховог живота. 
Најбоље је поставити тело у позицију у којој грудни кош може потпуно да 
се рашири, а дисајни путеви нису изложени ризику да буду блокирани. 
Другим речима, најбоља је она позиција у којој језик не може да се 
„прогута“ и када крв или нека друга течност не могу да дођу до плућа, 
нарочито ако пацијент има повреде на лицу. 
 
Позиција за опоравак 
 
Ако одлучите да промените положај пацијента у позицију за опоравак, 
поставите његово тело у следећи положај: 
 

• Tело: окренуто на страну; 

• Доња рука: испружена на спољну страну; 

• Горња рука: наслоњена на бицепс доње руке; 

• Глава: наслоњена на руку; 

• Ноге: мало савијене; 

• Брада: подигнута; 

• Уста: окренута ка поду. 

Вежба: Позиција за опоравак 
 
Циљ: Ова вежба ће омогућити ученицима да вежбају технике 
премештања повређене особе у позицију за опоравак. 
Упутство за инструктора: 

1. Поделите учеснике у парове и нека један од њих буде спасилац, а 
други – повређени. 

2. Нек се претварају да је повређени без свести, али да може да 
дише. 



82 
 

3. Нека спасилац постави повређеног у позицију за опоравак 
користећи горе описану технику. 

4. Нека замене улоге. 
 

В – ПРОВЕРА ДИСАЊА 
 
Након што сте одблокирали дисајне путеве повређеној особи, треба да 
проверите да ли она дише. Дисање се визуализује померањем груди и 
трбушног зида. 

• Погледајте да ли се грудни кош подиже и спушта. 

• Слушајте да ли се чују звуци или дисање из уста повређене особе. 

• Покушајте да осетите дисање тако што ћете приближити образе 
устима повређеног. 

Када проверавате дисање повређене особе: гледајте, слушајте и 
покушавајте да осетите њено дисање не дуже од 10 секунди. 
Период од 10 секунди може изгледати као дуг, али понекад дисање 
повређене особе без свести може бити полако. Ако би овај период био 
краћи, могли бисте да одредите период између два удисаја, што би вас 
могло навести на погрешан закључак. 
Током првих неколико минута након што повређеној особи стане срце, 
изгледа као да она покушава да дише или стење. Људи ове покрете 
углавном посматрају као нормално дисање. У ствари, то су последњи 
издисаји тела и борба са смрћу. Не треба мешати ове издисаје са 
нормалним дисањем. 
Ако нисте апсолутно сигурни да повређени дише нормално, треба да се 
према њему опходите као да не дише нормално. 
Ако повређена особа не дише, одмах пробајте да јој дате ваздух двапут 
заредом „уста на уста“ и након тога проверите пулс на вратним жилама. 
 
Рад срца 
 
Рад срца (пулс) се мери притискањем вратних жила помоћу три прста 
(кажипрста, средњег прста и домалог прста) – на 2–3 цм лево или десно 
од гркљана (ларинкса). Пулс се не мери палцем пошто он има сопствене 
пулсације, па се може десити да измерите свој пулс уместо пулса 
повређене особе. 
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У случају да осетите пулс на вратним жилама, наставите с вештачким 
дисањем док особа не почне да дише нормално. Ако не осећате пулс на 
вратним жилама, шансе да се повређени опорави су минималне. 
 
Кардиопулмонална реанимација (CPR) 
 
Кардиопулмонална реанимација или скраћено на латинском CPR 
представља поступак за спасавање живота, којем се приступа када 
дисање или куцање срца стане. То је комбинација притискања груди и 
вештачког дисања. Притисак на грудном кошу обезбеђује мали, али 
значајан проток крви до срца и мозга. Вештачко дисање пружа 
минимални проток кисеоника у крвотоку. Важно је да дисајни путеви буду 
отворени. 
 
Вештачко дисање (за поновно успостављање функције дисања) 
 
Најлакши начин да се дâ вештачко дисање јесте тзв. „уста на уста“ – глава 
повређене особе се забацује максимално уназад (уколико је сигурно да 
особа нема повреде на вратним пршљеновима), доња вилица се подиже 
нагоре и напред, док се ноздрве пристикају прстима. Ако је могуће (у 
циљу спречавања преноса инфекција), пожељно је поставити некакву 
баријеру (крпу или маску за лице) на уста повређене особе. Потпуно 
покријте уста повређене особе. Снажно издахните ваздух из својих плућа 
у плућа повређеног током једне секунде. Ако је све у реду, нећете осетити 
препреке, а грудни кош повређеног ће се подићи. За издисај преузетог 
ваздуха потребно је трипут више времена, тј. три секунде. Након тога 
поновите поступак још једном, одн. дајте вештачко дисање двапут 
заредом, након чега треба да проверите пулс на вратним жилама. 
 
С – КОНТРОЛА КРВАРЕЊА 
 
Човек у просеку има око пет литара крви. Велики губитак крви може 
довести до неповратног шока. То значи да је смрт неизбежна ако изгубите 
око половине крви, ма шта спасилац радио да вас спаси. Крварење се 
мора ставити под контролу што је брже могуће. 
Индикације крварења које је опасно по живот јесу: 
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• Липтање крви / непрестано крварење; 

• Настаје локва крви; 

• Крв продире кроз горњу одећу; 

• Крв продире кроз завоје; 

• Ампутације. 
Пренизак крвни притисак је опасан по живот и често се доводи у везу са 
стањем шока. 

Повеска за заустављање крварења 
 
Ако не можете да зауставите крварење помоћу директног притиска и у 
случају да специјалисти из прве помоћи не могу да стигну на време, 
повеска за заустављање крварења може спасити човека од тога да 
искрвари до смрти. Повеске се користе за ефикасно заустављање 
крварења на екстремитетима (рукама или ногама). Повеска је врста 
чврстог завоја која, када се обмота око екстремитета, зауставља проток 
крви до дела екстремитета након ње. 
 
Вежба: Kардиопулмонална реанимација 
 
Циљ: Ова вежба ће омогућити вежбање кардиопулмоналне реанимације 
на CPR лутки. 
Упутство за инструктора: Ученици треба да један за другим вежбају 
кардиопулмоналну реанимацију на CPR лутки, пратећи наведена упутства 
од стране стручне особе и под надзором инструктора. 

Вежба: Стављање крварења под контролу 
 
Циљ: Ова вежба ће учесницима пружити шансу да вежбају успоравање и 
заустављање крварења  користећи технике за његово контролисање. 
 
Упутство за инструктора: 

1. Након што поделите групу у парове, одредите да један буде 
пацијент, а други – спасилац. 

2. Поступа се као да пацијент има рану на десној подлактици, тачно 
испод лакта. 
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3. Спасилац треба да веже завој и притисне или да стави повеску (ако 
је има). 

4. Процес треба поновити двапут. 
5. Замените им улоге и нека нови спасилац испуни горе наведене 

задатке. 

Смиривање пацијената 
Добровољци могу бити од велике користи рањеним и емотивним 
пацијентима просто им дајући подршку и умирујући их. Никакве посебне 
вештине нису потребне – просто будите смирени и покушајте да утешите 
повређену особу. Важно је напоменути да је мир део неге коју 
добровољци могу пружити. 
Дијалог за смиривање пацијента 
Представите се и постављајте основна питања, као на пример: 

• Како могу да вам помогнем? 

• Шта вам је потребно? 

• Шта се десило? 
Можете смирити пацијента и пружајући му информације о: 

• Томе што знате о ономе што се десило, без спекулација; 

• Томе шта треба урадити како бисте им помогли; 

• Шта ће се догодити након тога. 
Шта можете урадити? 

• Будите љубазни. 

• Предложите им да вас држе за руку. 

• Одржавајте контакт очима. 

• Будете стрпљиви и пуни разумевања. 

• Обавестите особу ако треба да укажете помоћ другој особи. 
 
ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА 
 
Циљеви: 

• Да ученици разумеју трауму катастрофе за преживеле и 
спасиоце како би могли да предузму превентивне мере. 

• Да овладају техникама за управљање личним ситуацијама како 
би могли да задовоље потребе преживелих и других волонтера. 
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Шта је психосоцијална подршка? 
Психосоцијална подршка може бити индивидуална или групна, са циљем 
очувања менталног здравља, очувања психосоцијалне добробити и 
личног достојанства, побољшања општег здравља погођених након 
критичног догађаја. Системи психосоцијалне подршке саставни су део 
планирања и припреме за критични догађај. 
Правовремена психосоцијална подршка преживелима трауматичног 
догађаја смањује ризик од развоја анксиозних поремећаја и 
психосоматских болести, злоупотребе алкохола, зависности од алкохола 
и дрога, посттрауматских симптома стреса, симптома депресије. 
 
Сврха психосоцијалне подршке 
Сврха психосоцијалне подршке је да помогне у суочавању са директно 
повређеним и погођеним особама стабилизацијом психо-емоционалног 
и физичког стања, смањењем негативних симптома и манифестација јаког 
стреса, мобилизацијом личних адаптивних ресурса, подржавањем 
приступа текућој нези и укупним бржим опоравком . 
Предмет психосоцијалне подршке у случајевима спасавања поводом 
катастрофе су и преживели и  сами добровољци, ако им је потребна. 
 
Принципи психосоцијалне подршке 
Психосоцијална подршка (ПСП) се руководи са неколико принципа: 

• ПСП није психотерапија, већ добровољни чин - особа којој је 
потребна подршка тражи и прихвата такву помоћ, а присталица 
добровољно врши ову врсту активности. Уместо тога, ПСП  је скуп 
техника за пружање емоционалне интервенције током операција 
на терену. 

• ПСП је поверљив, тј. информације које се деле у процесу 
интервенције не достављају се трећим лицима ни у једној 
прилици, осим ако не угрожавају живот жртве или живот и 
здравље трећих лица. 

• ПСП ни на који начин није повезан са истрагом узрока несреће или 
инцидента и нема никакве везе са потрагом за грешком. 

• Колега који пружа подршку један је од елемената психосоцијалне 
подршке. Када колеге помажу једни другима, процес је много 
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лакши јер знају специфичности посла и потешкоће са којима се 
сусрећу. 
 

Реакције на стрес 

 
Стрес није болест, већ заштитна реакција тела, природни инстинктивни 
одговор на нежељене ефекте који узрокују физичку и / или менталну 
нелагодност. Тј. наше тело има и физичке и психолошке реакције на стрес. 
 
Реакције на стрес у катастрофи: 

• Замрзавање: Станите, гледајте и слушајте! 

• Бекство. Борба: Покушај борбе против претње. 

• Страх: утрнулост, попут контакта са предатором. 

• Несвестица: несвестица изазвана страхом. 
 

Реакција се најчешће јавља у року од неколико минута након утицаја 
стресног догађаја, при чему се делимична или потпуна амнезија јавља 
током епизоде. Препознавање симптома сваке од ових реакција и за 
волонтере и за преживеле може помоћи у одређивању како најбоље 
пружити подршку. 
 

Ф
и

зи
л

о
ш

ки
 

      

Главобоља, бол у грудима, отежано дисање, вртоглавица, 
повишен крвни притисак, пецкање у екстремитетима, дијареја, 
болови у стомаку или мучнина, пробавне сметње, умор, лупање 
срца, подложност алергијама, чести болови у леђима и врату, 
појачано знојење, напетост мишића, учесталост дисање, 
повећана киселост у стомаку, сува уста или повећана саливација, 
лош сан, ноћне море 

п
о

н
ав

љ
ај

ућ
и

 Неодлучност, губитак памћења, поремећена концентрација, 
губитак иницијативе, сталне негативне мисли, ментални 
поремећаји, неспособност доношења одлука, смањена 
концентрација, блокада мисли, лутајуће мисли; појава 
узнемирујућих снова; упадају у сећања; поновљена реприза 
трауматичног догађаја 
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Раздражљивост, анксиозност, сумњичавост, депресивно 
расположење, негативне мисли, депресија, напетост, напади 
беса, цинизам, губитак самопоуздања, осећај отуђености и 
изолације, ниско самопоштовање, осећај општег 
незадовољства, апатија, раздражљивост, раздражљивост, 
осећај осећај недостатка перспективе, безразложне промене 
расположења, ниско самопоштовање 

б
и

хе
ви

о
р

ал
н

и
 Злоупотреба алкохола, седативи и хипнотички лекови, 

недостатак апетита или повећан апетит, импулсивно понашање, 
хиперактивност, преосетљивост на критике, повећана траума, 
слаба ефикасност у раду, повећано пушење, повећане 
конфликтне ситуације, лоше распоређено време, занемарен 
изглед, асоцијалност. 

 
ПРЕВЕНЦИЈА СТРЕСА 
 
Важно је развити одређене вештине за суочавање са стресом. Начин на 
који се свака особа носи са стресом је индивидуалан процес и не постоји 
метода која је универзална за све. Међутим, постоји низ акција које се 
могу предузети пре, током и након несреће како би се помогло у 
управљању емоционалним утицајем рада у катастрофама. Ове акције су 
две врсте - оне које волонтери могу предузети за себе и оне које вође 
тимова могу предузети током акције спасавања и тичу се целог тима. 
 
Начин за смањење стреса појединачно 
Као што смо рекли, начини за смањење нивоа стреса су индивидуални. 
Важно је да волонтери одвоје времена и труда да пронађу личне 
редукторе стреса пре него што се догоди катастрофа. 
Начини суочавања које психолози препоручују особама са стресним 
проблемима су бављење алтернативним активностима (хобији, спорт, 
бања ...), смањење употребе алкохола, цигарета и кафе, учествовање у 
групама за самопомоћ и / или стручна помоћ психолога у тежим 
случајевима. 
Будући да су ово превентивне активности које сваки волонтер може 
користити у свом свакодневном животу, савети као што су: 

• Наспавајте се. 
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• Вежбајте редовно. 

• Уравнотежено се храните. 

• Балансирајте посао, забаву и одмор. 

• Имајте испуњен друштвени живот. 

• Користите друге ресурсе који јачају ваш дух и имају позитиван 
ефекат на вас. 

 

Поред ових активности, волонтери треба да припреме породицу и 
пријатеље, који су такође фактор смањења стреса, посебно када се кући 
враћају из спасилачких акција након катастрофе. Начин подршке је: 
 

• Слушајте када волонтер жели да говори. 

• Не присиљавајте га да говори ако за то није спреман. 
 
Вежба: Таблица за самосталну употребу 
Циљ: Вежба ће омогућити учесницима да идентификују шта им 
одговара, шта могу да раде и пре и током кризе, како би били спремни 
да адекватно одговоре у ванредним ситуацијама. 
 
Упутствао за предводника: 

1. Умножите и распоредите доњу табелу за сваког учесника. 
2. Дајте им довољно времена да је заврше. Имајте на уму да се 

свако креће својим темпом. У случају недостатка времена - дајте 
га за домаћи задатак. 

3. Водите дискусију - неки волонтери могу поделити оно што су 
написали. Не приморавајте на то  све, већ само оне који то желе. 

 

Шта је вероватно највећи изазов? 
Наведите и рангирајте на листи које 
врсте догађаја могу бити најтеже за вас. 
Примери догађаја који су такви за 
многе људе: догађаји са кућним 
љубимцима, животињама, децом или 
одраслима; болест, намерна повреда 
од особе до особе. 
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Које вештине имате да вам могу бити 
корисне током кризе? 
Како ћете знати да се осећате под 
стресом? Наведите симптоме који вас 
карактеришу када се осећате под 
стресом (нпр. Мисли, осећања, телесне 
сензације или понашање). 
Направите списак ствари које вам 
помажу да се опустите (попут слушања 
музике, шетње, читања књиге, смејања 
и разговора са вољеном особом). 
Направите листу ствари које бисте 
требали избегавати (а које бисте 
вероватно радили несвесно) које ће 
само допринети повећаном стресу 
(нпр. Пијење превише кафе, претерање 
са ТВ / интернетом, усамљеност). 
Сви морамо с времена на време 
разговарати о својим искуствима. Са 
првих пет људи са којима можете 
разговарати током или након кризе? 
Шта други могу учинити за вас када се 
осећате под стресом? 
Како бисте другима рекли шта вам је 
потребно? 

Следећа подручја су свакодневне ствари које радимо или не радимо и утичу 
на нашу способност да одговоримо на ванредне ситуације. Пратећи сваку од 
њих, рангирајте своју ситуацију у овој области (1- врло слабо, 10 - одлично), а 
затим запишите радњу коју можете предузети да бисте побољшали ово 
подручје за један поен. 

Исхрана 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спавање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрола 
преоптерећења 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Избалансирани 
начин живота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Контрола 
стреса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да се забавим 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Друштвене 
мреже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вежабање ( 30 
минута дан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Шта вође волонтерских тимова могу учинити 
 
Постоје кораци које вође могу предузети како би смањили стрес на 
добровољце пре, током и након инцидента: 

• Спроведите кратку инструкцију пре него што предузмете мере о 
томе шта могу да очекују да виде и шта могу да очекују у вези са 
емоционалним понашањем преживелих и њих самих. 

• Охрабривање добровољаца да се одморе и прегрупирају како се 
не би преуморили. 

• Усмеравање спасилаца да се одмарају ван подручја несреће ради 
ублажавања стреса са посла. 

• Измена тимова за одмор и нових дужности (на пример са места са 
великим стресом на места са нижим напоном). 

• Промоција уравнотежене дијете и одржавање уноса течности 
(воде) током операције. Избегавајте кофеинска пића. 

• Охрабривање волонтера да размењују своја искуства у отвореној 
комуникацији, на овај начин могу искалити нагомилане емоције. 

• Подстакните емпатију и разумевање промена које могу да виде 
код колега који показују стрес и потребу за одмором. 

• Волонтере који су управо завршили операцију високог стреса не 
треба одмах послати кући. Боље је прећи на одговорности са 
малим стресом како би се могле постепено декомпримовати. 

• Водите кратку дискусију са спасиоцима након њихове смене, 
током које могу да опишу и изразе своја осећања у вези са оним 
што су видели. 
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Вежба: Слушање с разумевањем 
 
Циљ: Учесници би требало да увежбају неке технике слушања с 
разумевањем. Упутства за руководиоца: 
 

1. Група је подељена у парове. У одређеном временском периоду 
један од партнера ће се понашати као слушалац, а други као 
говорник. 

2. Током 5 минута говорник дели неке од својих личних проблема, 
фокусирајући се на узроке потешкоћа. Истовремено, слушалац 
користи савете (технике) емпатичног слушања. 

3. У року од 1 минута након вежбе, говорник дели шта му је помогло 
да се отвори и шта га је спречило. Ово омогућава слушаоцу да 
разуме сопствене грешке, ако их има. 

4. Следећих 5 минута говорник треба да говори о својим снагама, 
које му помажу да се снађе у животу. Слушалац наставља да 
користи емпатичне савете за слушање узимајући у обзир 
сопствене грешке направљене прошли пут. 

5. Током наредних 5 минута, слушалац треба да преприча све што је 
научио из прича говорника. Истовремено, говорник ћути и само 
климањем главе потврђује или негира истину да ли га је слушалац 
разумео или не. Слушалац, у случају неслагања, мора се исправити 
док не добије потврду. Смисао ове вежбе је да говорник може да 
разјасни где је погрешно схваћен или искривљен. 

6. Тада говорник и слушалац мењају своје улоге, све фазе се 
понављају на нов начин. Сада слушалац говори, а говорник 
пажљиво слуша и користи савете за емпатично слушање. 

7. На крају вежбе, резултати се сумирају у општој дискусији: која је 
била најтежа улога, које су грешке учесника, шта је требало 
учинити итд. 

 
Ова вежба вам омогућава не само увежбавање вештина активног 
слушања, већ и уочавање препрека за комуникацију између људи у 
стварном животу. 
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ДОДАТАК: ВЕЖБЕ И ИГРЕ 

 
У наставку представљамо разне игре и практичне вежбе у корист 
водитеља, са којима волонтери могу да се ангажују како би стекли неке 
неопходне практичне вештине и изградили тимове. 
 
ДУГО ИЗЛАГАЊЕ НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА 
 
Циљ: 
 
Оспособити ученике да доносе исправне одлуке које се односе на 
поступање у ситуацији када је у питању помоћ особи која је дуго била 
изложена ниским температурама. Са ученицима започети причу о дечаку 
који дуго пешачи до школе зими када пада снег и када су температуре 
веома ниске (хладно, јак мраз). Успут је узимао снег у руке – није имао 
рукавице па су му прсти хладни и црвени те не може да их помера. По 
коси испод капе и по трепавицама нахватало му се иње. Чизме (ципеле) 
су му пуне снега. Шта можемо да закључимо да се десило овом дечаку? 
Учесницима дајемо на папиру (или смо их исписали на флипчарт папиру) 
следеће реченице које говоре о поступцима које људи предузимају у тим 
ситуацијама. Поступке који су исправни и којима ћемо помоћи особи која 
се смрзла треба издвојити (преписати), а погрешне прецртати (а ако су 
исписане на флипчарт папиру, преписати само оне које описаују правилно 
понашање). 
 

• Ставићемо га да седне близу пећи (радијатора). 

• Изућемо му обућу и дати суве чарапе (или увити ноге). 

• Даћемо му врео чај да га што пре попије. 

• Обућу му нећемо изувати. 

• Уколико му не буде боље, појачаћемо грејање и приближити га 
још више пећи. 

• Трљаћемо му лагано прсте на рукама и ногама да се загреју. 

• Са лица треба да му скинемо лед (иње). 

• Даћемо му нешто топло да пије полако. 

• Уколико му не буде добро, позваћемо доктора. 

• Руке и прсте ставићемо му на радијатор (што ближе пећи). 
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• Скинућемо му одело и огрнућемо га нечим топлим. 

• Чекаћемо да му се иње са лица само отопи. 
 
Када ово ураде, учесници добијају други папир са поступцима који треба 
да се предузму у тим ситуацијама (исписати на табли). На тај начин 
учесници проверавају да ли су добро проценили шта треба да ураде. 
Испред тих тврдњи (поступака) биће цртица на коју ће уписивати бројеве 
како би одредили редослед поступака. 
 
  Изућемо му обућу и дати суве чарапе (или увити ноге). 
  Ставићемо га да седне близу пећи (радијатора). 
  Трљаћемо му лагано прсте на рукама и ногама да се загреју. 
  Даћемо му нешто топло да пије полако. 
  Скинућемо му одело и огрнућемо га нечим топлим. 
  Чекаћемо да му се иње са лица само отопи. 
  Уколико му не буде добро, позваћемо доктора. 
 
ПОНАШАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 
Циљ игре је да учесници науче правилно да се понашају у ванредним 
ситуацијама. Направимо веће џепове које ћемо обележити одређеном 
непогодом. ( Пожар, Поплава, Земљотрес, Одрони и слично). 
 
На посебним папирима испишемо реченице које су упутства за понашање 
у ванредним ситуацијама (4 пута исту реченицу, зато што постоји 
могућност да се она односи на правилно понашање које се односи на све 
4 непогоде). Број реченица и „џепова“ (непогода) се може повећати или 
смањити (нпр. могу бити дате само две непогоде). И сам избор и начин 
дефинисања понуђених реченица зависе од врсте непогода. Учесници 
имају задатак да прочитају реченицу, препознају начин понашања за 
одређену ванредну ситуацију/е и реченице сместе у одређене 
коверте/џеп. Можете их организовати да раде у пару или групи.  
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Примери реченица: 
 

• Пратите информације о висини водостаја преко радија, телевизије 
и путем интернета. 

• Позовите број 193. 

• Удаљите се од стакла, прозора и било чега што може да падне 
попут лустера или полица. 

• Ако чујете необичне звуке пуцања дрвећа и камења, што пре се 
удаљите из те области. 

• Избегавајте лифтове. 

• Држите се даље од електричних инсталација. 

• Избегавајте ризичне области. 

• Будите свесни да може доћи до нестанка струје па понесите 
батеријску лампу. 

• Не ометајте спасилачке екипе у њиховом раду. 

• Приљубите се уз стену. 

• Вежите влажне крпе преко уста. 

• Не пролазити кроз ризичне области током и после кише, снега, 
снега и снежне олује. 

• Уколико сте на послу/школи/тржном центру, будите мирни, не 
паничите и пратите план евакуације. 

• Уколико постоји ризик, одмах пређите на више спратове куће. 

 
ПРАВИМО ОДБРАМБЕНЕ ЗИДОВЕ 
 
Циљ радионице: Развијање брзине, спретности, сналажљивости, 
истрајности и упорности код учесника у случају поплаве 
Радионица се може изводити на различитом терену у зависности од 
временских услова и места спровођења обуке 
Опис радионице: Нацртати на терену две паралелне линије на растојању 
од 1 метра. Растојање између њих представља „реку“. Са обе стране 
„реке“ на крајевима терена налази се око двадесетак кутија од картона 
(кутије су различитих величина). Поделити учеснике у две групе које се 
налазе на супротним обалама „реке“. Ученици формирају врсте и на знак 
водитеља радионице (узвикне „поплава“) узимају кутије и „ланчано“ 
додају један другом, ређају их поред линија и праве „одбрамбене 
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зидове“. Учесници прво узимају кутије веће величине, а затим мање и на 
крају постављају најмање кутије. Игра траје све док се не пренесу све 
кутије. Победник је она екипа која прва пренесе све кутије. 
 
Правила радионице: 
 

• Учесници почињу да праве одбрамбени зид тек кад водитељ да 
знак. 

• Учесници прво морају да се распореде на мањем растојању један 
од другог како би могли лакше да                       додају кутије. 

• Учесници треба да узимају прво веће, а затим све мање и мање 
кутије. 

• Учесници треба пажљиво да ређају кутије да им се „одбрамбени 
зид“ не би срушио 

 
РАДИОНИЦА ЗА РАЗВИЈАЊЕ БРЗИНЕ/ БРЗО ИЗЛАЖЕЊЕ ИЗ ЛАВИРИНТА 
 
 
У сврху образовања за смањење ризика од катастрофа могу се користити 
и радионице за развијање брзине којима се учесници оспособљавају за 
што брже кретање у отежаним условима и које доприносе формирању 
вољних особина истрајности, сналажљивости и упорности. 
Циљ ове радионице је развијање брзине, спретности и опрезности код 
ученика у случају пожара. Игра се може одвијати на различитом терену (у 
дворишту, сали за рад, напољу и слично). Направити произвољан 
лавиринт од препрека природних или вештачких (то могу бити и столице, 
столови, кутије и слично.). Формирати неколико група . На знак водитеља 
радионице (узвикне „ватра“), учесник покрива нос руком или марамицом 
и трчи кроз лавиринт, заобилазећи препреке (не сме да их додирне). 
Једна група учесника седи дуж лавиринта, далеко од стазе, и према 
упутству симулира „ватру и дим“. Они прате реализацију овог задатка 
(мере време, пазе да учесници не додирују објекте обилазећи их и 
слично). Победник је она група која прва заврши. 
Правила игре су: 

• Учесници могу почети да савладавају лавиринт тек кад учитељ да 
знак. 
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• Учесници прво морају да покрију нос рукама или 
салветом/марамицом и тек онда почињу да савладавају лавиринт. 

• Учесници би требало да избегавају да додирују препреке (ствари). 

• Уколико се додирне нека препрека учесник се враћа на почетак и 
креће опет 

Радионица се може закомпликовати на различите начине који имају сврху 
као, на пример, ако се игра одвија у затвореном простору, може се 
захтевати да учесници док савладавају лавиринт дођу до чесме да 
поквасе своју марамицу и сл. Радионица се може организовати и као 
штафетна група уколико то дозвољавају услови, односно има довољно 
простора и препрека да се направи више истих полигона. 
 
ПРИЧА СВЕДОКА ЗЕМЉОТРЕСА 
 
Циљ: Примена наученог о најбољем начину реаговања у току и након 
земљотреса у конкретној, животној ситуацији. 
 
Прочитај кратак текст који је исповест Дарка Николића која је преживео 
снажан земљотрес у граду. Он се спасио захваљујући томе што је у току и 
након земљотреса поступио на прави начин. 
 
Настави причу о начину на који се преживели спасио.   
 
Двадесетогодишњи Дарко Николић становао је у приземној кући у граду 
са родитељима. Земљотрес је потпуно срушио кућу, али је он убрзо 
извучен из рушевина као и његови родитељи. 
„Потрес ме је пробудио изненада. Нисам одмах схватио шта се догађа, да 
ли је то сан или јава. Убрзо, запазио сам из кревета да се таваница 
отворила. За трен ока преко мене је пао малтер, цигле и врата, велика 
прашина, која ме је гушила, испунила је просторију…“ 
 
ЗАЈЕДНО У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ 
Циљ: 
 
Развијање и јачање тимског духа како би се смањили ризици од поплаве 
или неке друге катастрофе/ванредне ситуације, обноваљање наученог 
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Потребан материјал: 
 
Хамер папир , лепак, фломастери и папир и др. 
 
Учесници су подељени у неколико група у зависности од броја учесника. 
Групе добијају задатак да нацртају тј. представе по једно правило у случају 
поплаве или неке друге катастрофе/ванредне ситуације. Рад се одвија у 
потпуној тишини, без договарања, с тим што су оловке свих учесника 
везане кратким канапом. Кроз ову игру се вежба тимски рад, али и стиче 
увид у односе унутар групе. Групе по завршетку разговарају о томе које 
правило су представили, како су радили, да ли им је било тешко, шта им је 
помогло... 
 
НЕКА ЗЛАТНА ПРАВИЛА 
 
Циљ: 
 
Упознати ученике са правилима која треба поштовати како би се 
смањили ризици од пожара, поплава и земљотреса и др. 
 
Потребан материјал: Хамер папир, лепак, фломастери, селотејп, папир 

 
На папирима су исписане реченице које представљају важна правила 
којих се треба придржавати како би се смањио ризик од пожара, поплава 
или земљотреса. На три различита хамера написано је: пожар, поплава, 
земљотрес. Учесници извлаче реченице и лепе их на одговарајући хамер. 
Након што учесник залепи даје објашњење због чега се одлучио баш за тај 
хамер. У случају да погреши, наводимо га питањима да дође до правог 
решења. Кад се разврстају сва правила, направимо изложбу и 
продискутујемо још једном о свему. 
 
Ову активност могуће је организовати као групни рад. Учесници су 
подељени у групе, свака од група има задатак да пронађе правило које се 
односи на непогоду коју ради. 
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ТРЕНИНГ ЗА ТИМОВЕ ЗА ЛАНЧАНИ ПРЕНОС КОФА 
 
Трајање: најмање 30 минута 
 
Место: напољу 
 
Обука је осмишљена за проучавање метода гашења пожара којима 
локални становници могу прибећи пре него што ватрогасно возило стигне 
на место догађаја. Овај одељак пружа информације о томе како угасити 
пожар пребацивањем на ланац, као и методе за изградњу тима људи који 
се углавном користе у гашењу пожара на многим местима током 
земљотреса у Кобеу. 
 

1. Сврха 
Учесници уче тимске акције пребацивањем канта воде на пумпу као 
главни метод гашења пожара, пумпања итд. Повремено учесници 
постану свесни потребе за сарадњом и науче како гасити пожаре. 
 

2. Потребна опрема и материјали 
Назив Количина 

Извор воде (базенм савитљиво 
резервоар за воду и др.) 

1 комад 

Ватрена мета (нпр. боца, буре) 1 комад   (за   такмичења   -   2 
комада) 

Резервоар за транспорт воде 
(канте итд.) 

У великим количинама (10 или 
више комада) 

 
3. Примери методологија обуке 

Такмичење 
Два тима раде као тим да би истовремено испоручивали канте, надмећући 
се међусобно. Ставите две идентичне велике лименке или бурад у сврхе. 
Победиће тим који први напуни своју боцу / буре. 
Током такмичења потребно је предузети мере за избегавање незгода и 
повреда, јер такмичарски тренутак, који вам омогућава да уживате у 
тренингу, има одређене недостатке: учесници могу заборавити на 
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природу својих радњи и престати да обраћају пажњу на безбедносна 
правила. 
 
Остале технике 
Уместо кофа, било који контејнери за задржавање воде, као што су 
послужавници, вреће итд., Могу се користити као резервоари за воду. 
Током земљотреса Кобе у Јапану, за гашење пожара коришћено је све што 
је могло носити воду. Препоручује се употреба широког спектра предмета 
како би учесници били свесни могућности употребе предмета за 
домаћинство при руци за гашење. 
Да би се током тренинга са ланчаним преношењем кофа воде 
испоручила вода до циља, потребна је сарадња свих учесника. На овај 
начин вежбе им помажу да схвате значај узајамне помоћи и сарадње. Са 
ове тачке гледишта, учешће деце може бити корисно. 
 

4. Различите врсте ланаца 
Постоје различите методе распоређивања људи у ланце, од којих свака 
има своје снаге и слабости. Избор исправне методе треба извршити 
узимајући у обзир број и састав учесника (претходно искуство итд.) 
 

(1) Једноланчани 
Погодно за мали број учесника.Учесници се поређају на растојање од 
једног и по метра један од другог и додају канте воде од извора воде до 
циља. 
Отприлике 1/5 људи у тиму заузето је враћањем празних канти на извор 
воде (они нису део ланца). 
Недостатак ове методе је што људи не виде шта се дешава иза њих. 
Ако је потребно, нека неко надгледа безбедност учесника (на пример, 
ако ланац прелази пут). 
 

(2) Ланац по моделу ”лице у лице” 
Ово је модификована верзија претходне методе. 
Људи се ређају. Сви непарни бројеви ротирају се за 180 степени тако да 
стоје у супротном смеру од оних са парним бројевима. Учесници са 
непарним бројевима се враћају уназад за 2 корака. Сада могу да виде 
шта се дешава иза оних испред њих, у празнинама између њих. Ово вам 
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омогућава да видите потенцијалну опасност. Недостатак ове методе је 
дуже време за изградњу ланца. 
 
 

(3) Модел с два ланца 
Погодно за велики број учесника. 
Људи из једног ланца предају канте воде, а људи из другог ланца празне 
канте враћају извору воде. Учесници у једном кругу стоје леђима према 
онима у другом кругу и посматрају шта се дешава испред њих (ако су људи 
у оба кола окренути једни према другима, заклониће поглед другима и 
неће моћи да открију опасност) . Приближна удаљеност између људи у 
ланцима је око 1 метар. У случају недостатка људи, прво се могу 
распоредити учесници у предаји пуних канти на растојању од једног 
метра, а остале особе у ланцу могу вратити празне канте. 
За све врсте ланаца прикладно је имати посебну особу која само пуни 
канте водом и прослеђује их на први део ланца. 
 
Корисни савети 
Кључ успеха тимова за испоруку канта за воду је сарадња великог броја 
људи. 
Прво можете учесницима дати задатак да се сами снађу, без претходних 
упутстава, како би схватили важност правилне припреме и сарадње на 
основу сопственог искуства. Тимски рад није лак, па се морају предузети 
мере како би се избегле повреде и спречило преоптерећење деце и 
старијих особа непотребно напорним радом. 
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ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ ИНТЕРНЕТА 

 
Закон о заштити од катастрофа 
 
Правилник о поступку успостављања и организовања активности добровољних 
формација за спречавање или контролу катастрофа, пожара и ванредних 
ситуација и отклањање њихових последица 
 
Уређење з-1941 од 25. јула 2011. о поступку за спровођење ватрогасно-
спасилачке делатности од стране органа за заштиту од пожара и заштиту 
становништва Министарства унутрашњих послова 
 
Стратегија развоја добровољних формација за заштиту у случају катастрофа, 
пожара и других ванредних ситуација у Републици Бугарској за период 2012 - 
2020 
 
Материјали за обуку за теоријску самоприправу за деловање у кризама, 
катастрофама и несрећама у вези са применом Лота 2 „Израда материјала за 
обуку (теоријски и практични) за деловање у кризама, катастрофама и 
несрећама“ по Уговору 4 / 16.01.2014 / ЦА -12-22-4 / 02.07.2013 Између 
Регионалне здравствене инспекције - Перник и Конзорцијума „Обука за рад у 
катастрофама и несрећама“ 
 

Безбедност од пожара за почетнике - https://pbzn.info/ 

 
Шумски пожари. ЕВАНДЕ пројекат. Технички извештај - https://www.cei-
bg.org/sites/default/files/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%
D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B
A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20EVANDE.pdf  
 
Водич за управљање отвореном ватром   од  стране   добровољаца 
цивилне заштите - 
http://www.maritza.info/EN/Handbook_3_eOUTLAND.pdf 
 
Водич за заштиту индивидуалне безбедности добровољаца који учествују у 
акцијама за спречавање или контролу катастрофа, пожара и ванредних ситуација 
и отклањања њихових последица  

https://pbzn.info/
https://www.cei-bg.org/sites/default/files/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20EVANDE.pdf
https://www.cei-bg.org/sites/default/files/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20EVANDE.pdf
https://www.cei-bg.org/sites/default/files/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20EVANDE.pdf
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