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1. Увод 
 
Посљедице природних катастрофа и других ванредних ситуација угрожавају 
безбједност, живот и здравље људи, материјална и културна добра или животну 
средину. Свако има право на заштиту од посљедица катастрофа без икакве 
дискриминације, а заштита и спасавање људских живота има приоритет у односу на све 
друге заштитне и спасилачке активности. Посебно осјетљиву групу становништва чине 
дјеца, жене, прије свега труднице и породиље, те требају имати приоритет у пружању 
услуга здравствене заштите. На почетку кризних ситуација долази до повећања родно 
заснованог насиља (у даљем тексту: РЗН)   којeм су највише изложене жене и дјевојчице.  
 
Заштита сексуалног и репродуктивног здравља становништва (у даљем тексту: СРЗ), у 
ванредној ситуацији захтијева појачан ангажман здравствених радника али и других 
професионалаца релевантних за пружање услуга у овој области. Здравствени радници 
имају централно мјесто у индентификацији, заштити здравља и свеобухватној заштити 
жртве, као и у координацији са другим службама и секторима. 
 
Локална заједница има кључну улогу у управљању ванредним ситуацијама, с обзиром 
да представља прву линију заштите. Добро припремљена, активна и добро 
организована локална заједница може смањити ризике и утицај ванредних ситуација 
због сљедећих разлога: 
- добро познавање локалних контекста, као и ризика, осигурава адекватан одговор на 
потребе заједнице, 
- активности локалне заједнице могу превенирати ризике на „извору“ (узроку), 
избјегавајући излагање локалним опасностима, и 
- многи животи могу бити спасени у првим часовима након опасности, а прије доласка 
спољне помоћи правовременим и адекватним одговором. 

2. Правни оквир 

2.1 Прописи о систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
 
 У Републици Српској систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама уређен је 
Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17). Овим Законом се уређује систем заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, снаге и субјекти заштите и спасавања, права и 
обавезе републичких органа управе и других органа, органа јединица локалне 
самоуправе, привредних друштава и других правних лица, права и дужности грађана, 
ванредне ситуације и поступање у ванредним ситуацијама, организација и дјелатност 
цивилне заштите у систему заштите и спасавања и отклањања посљедица елементарних 
непогода и других несрећа, планирање и финансирање система заштите и спасавања, 
надзор, признања и награде и друга питања од значаја за организовање и 
функционисање система заштите и спасавања. 
 



2.2 Прописи у области здравства 

 
Нормативни и стратешки оквир у области здравствене заштите и у области родно 
заснованог насиља је комплексан. Овдје ће бити поменуто оно најважније. 
Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 
44/15) прописано је да сваки грађанин има право да здравствену заштиту остварује уз 
поштовање највишег могућег стандарда људских права и вриједности, односно да има 
право на физички и психички интегритет и на безбједност личности, као и на уважавање 
његових моралних, културних и религијских убјеђења. 
Правилник о условима за почетак рада здравствених установа („Службени гласник 
Републике Српске“ бр 53/17, 97/18,  99/19 и 79/21) описује минималне услове који се 
односе на простор, кадар и опрему које треба да испуњава здравствена установа за 
почетак рада и обављање здравствене дјелатности, те поступак утврђивања 
испуњености услова за почетак рада здравствене установе. 
Законом о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/99, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09 и 44/20) прописано је да сва осигурана лица 
имају једнака права на здравствену заштиту.  
Законом о условима и поступку за прекид трудноће („Службени гласник Републике 
Српске“, број 34/08) регулисана су права на слободно одлучивање о рађању, односно 
ради заштите здравља, жени и мушкарцу морају се обезбиједити сви видови стручних 
савјета и поука који могу допринијети да то право користе без штетних посљедица по 
здравље и репродуктивну способност.  
Кривични законик Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/17, 
104/18 – одлука УС, 15/21  89/21) - кривичноправне одредбе садржане у овом законику 
заснивају се на Уставу Републике Српске и општепризнатим начелима и нормама 
међународног права. 
Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“, број 
102/12, 108/13, 82/15 и 84/19). 
Породични закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02, 
41/08 и 63/14), предвиђа могућност одузимања родитељског права и дужности у 
посебним случајевима које се могу подвести под насиље у породици, као облик РЗН. 
Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр.  37/12, 90/16, 
94/19 и 42/20), утврђује да је корисник социјалне заштите лице које се налази у стању 
социјалне потребе. 
Стратегија за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској 
(2019-2029. године) чији циљеви дефинишу, између осталог, унапређење заштите 
грађана у области сексуалног и репродуктивног здравља у ванредним ситуацијама, те 
унапријеђен клинички менаџмент у случајевима насиља, са посебним освртом на 
случајеве силовања. 
Стратегија за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2020 - 2024). 
Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици 
Српској 2017-2026. године. 
Стратегија за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 
2019. до 2028. године. 
Стратегија развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. 
године. 



3. Интерсекторска и међусекторска сарадња 
 
У Републици Српској управљање и одговорност за пружање правовремених, 
квалитетних и ефикасних услуга здравствене заштите становништва у ванредним 
ситуацијама захтијева мултисекторски приступ (здравственог, социјалног, образовног, 
научног, правосудног и сектора безбједности), те интра- и интерсекторски одговор 
здравственог система (унутар здравствене установе и између здравствених установа). 
 
Интерсекторска, интердисциплинарна и међусекторска сарадња али и координација 
између различитих друштвених сектора, организација и професија је неопходна у 
отклањању посљедица по здравље и живот људи, а ефикасност свеукупног одговора у 
ванредним ситуацијама, зависи од тога у коликој су мјери хитне службе, ниво јединице 
локалне самоуправе и републички ниво ускладили своје припреме у погледу 
спровођења њихових активности, координације и поступака у кризним ситуацијама. 
Ефикасна координација подразумијева јасне улоге и одговорности, управљање 
информацијама и размјену/дијељење информација, повјерење и комуникацију свих 
актера укључених у пружању свеобухватне, интегрисане заштите СРЗ и превенције РЗН. 

4. Фазе хуманитарног одговора на ванредне ситуације 
 
Сви видови заштите од природних и других несрећа организују се и проводе у складу са 
начелима међународног хуманитарног права и међународног права о заштити људи и 
материјалних добара од природних и других несрећа. 
 
Слика 1. Фазе хуманитарног одговора на ванредне ситуације1 

 

 
1   Прилагођено и пренесено из UNFPA [2012], Managing Gender-based Violence Programmes in Emergencies.E-learning 
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5. Свеобухватно планирање  за заштиту сексуално-репродуктивног 

здравља и превенцију и одговор на родно засновано насиље у 

ванредним ситуацијама за Град Приједор 
 
План јединице локалне самоуправе за очување сексуално-репродуктивног здравља и 
превенцију и одговор на родно засновано насиље у ванредним ситуацијама садржи 
сљедеће:  
 

• демографске податке за град, преглед ризика и обим елементарних непогода и 
других несрећа које су погађале град/општину у претходном периоду (поплаве, 
пожари, земљотреси, клизишта итд); 

• опис координације и управљања у ванредној ситуацији у граду; 

• значај очувања сексуално-репродуктивног здравља и превенције и одговора на 
родно засновано насиље у ванредним ситуацијама;  

• нормативни оквир (обавезно навести протокол града/општине о мултисекторској 
сарадњи и поступању у случајевима родно заснованог насиља); 

• план кризне комуникације; 

• пружање услуга везаних за очување сексуално-репродуктивног здравља и 
превенцију и одговор на родно засновано насиље у граду/општини (нпр: 
постављање мобилних клиника; дистрибуција комплета за репродуктивно 
здравље; развијање капацитета постојећих пружалаца услуга; управљање 
превенцијом и одговором на родно засновано насиље; успостављање 
рефералних мрежа, састављање именика институција, установа и организација, 
припрема материјала за пружаоце и кориснике услуга, минимални сет услуга у 
ванредној ситуацији са описом сваке услуге, ко је пружа, на ком мјесту, у ком 
року, итд). 

 

План поступања у ванредним ситуацијама, који је саставни дио стратегије јединице 
локалне самоуправе за смањење ризика од катастрофа дефинише приоритетне услуге у 
области сексуалног и репродуктивног здравља, ко их пружа, гдје и када, списак 
неопходних медицинских средстава и лијекова, материјала за медицинску 
документацију, протокол упућивања, транспортну и комуникациону доступност 24 часа 
дневно. 

 
 

5.1 Пакет минималних иницијалних услуга из области сексуалног и репродуктивног 
здравља (MISP - Minimum Intitial Services Package)  
 
MISP је приоритетни скуп активности за спасавање живота које је потребно спроводити 
на почетку сваке ванредне ситуације (хуманитарне кризе) и који се имплементира од 
самог почетка ванредне ситуације (у првих 48 часова). Циљ је побољшати одговор 
здравственог система у ванредној ситуацији, те утврдити координацију и управљање 
системом у циљу спречавања матерналне смртности и смртности новорођенчади, 
спречавања сексуалног насиља и помоћи преживјелима, смањења преноса ППБ (полно 
преносивих болести), посебно HIV-а, спречавања непланиране трудноће и планирања 



свеобухватних услуга заштите СРЗ интегрисаних у активности примарне здравствене 
заштите што је прије могуће. Минимални пакет услуга треба бити дефинисан и 
припремљен прије појаве ванредне ситуације и треба укључивати едукован кадар, 
опрему и простор, едукативни материјал и начин координације и остваривања услуга из 
пакета.   
 
ВАЖНО! 
MISP спречава обољевање, смртност и инвалидност становништва које је погођено 
кризом, кроз шест циљева. 
 
Слика 2. Циљеви MISP –а 
 

 
 
 
Циљ 1: Осигурати да здравствени сектор идентификује 
координатора/институцију за спровођење  MISP -а за сексуално и репродуктивно 
здравље 
Препознавање координатора/институције за сексуално и репродуктивно здравље у 
здравственом сектору (у даљем тексту: Координатор за СРЗ) је неопходно како би се 
олакшала координација и имплементација MISP-а.  
Координатор за СРЗ: 
- пружа техничку и оперативну подршку свим здравственим установама које пружају 
услуге заштите СРЗ, 
- организује редовне састанке са свим релевантним заинтересованим странама ради 
координације активности у примјени MISP-а, 
- доставља повратне информације о имплементацији  MISP-а, 
- размјењује информације о доступности услуга за СРЗ, и   
- осигурава да је заједница информисана о доступности и локацији за услуге заштите СРЗ. 
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репродуктивно здравље

Спријечити сексуално 
насиље и помоћи 

преживјелима

Смањити преношење 
и смањити обољевање 
и смртност  због  HIV-а 

и других полно 
преносивих болести

Спријечити 
прекомјерно 
обољевање и 

смртност мајки и 
новорођенчади

Спријечити 
непланиране 

трудноће

Планирати интеграцију 
свеобухватних услуга за 

СРЗ у примарној 
здравственој заштити 
што је прије могуће



 
Циљ 2. Спријечити сексуално насиље и помоћи преживјелима 
С обзиром да постоји велики ризик од сексуалног насиља у кризним ситуацијама, 
потребна је мултисекторска сарадња, посебно са безбједносним сектором како би се 
успоставиле превентивне мјере на нивоу локалне заједнице или шире, укључујући 
здравствене установе.  
 
Циљ 3. Смањити преношење и смањити обољевање и смртност због HIV-а и других 
полно преносивих болести 
Како би се испунио циљ 3, потребно је обезбједити: 
- сигурну и рационалну употребу трансфузије крви, 
- доступност бесплатних мушких кондома, 
- примјену стандардних мјера предострожности, 
- доступност антиретровирусних лијекова за наставак лијечења људи који су били 
укључени у програм антиретровирусне терапије прије ванредне ситуације,  
- осигурати пост-експозицијску профилаксу (ПЕП) преживјелима сексуалног 
насиља, као и код професионалне изложености, 
- пружање профилаксе котримоксазолом за превенцију опортунистичких 
инфекција за пацијенте са HIV-ом, и 
-  могућност постављања дијагнозе на основу симптома и лијечења полно 
преносивих болести. 
 
Циљ 4. Спријечити прекомјерно обољевање и смртност мајки и новорођенчади 
Обезбеђивање могућности сигурног порођаја, неопходне његе новорођенчета и хитне 
акушерске његе и његе новорођенчета укључује: 
-  на нивоу секундарне и терцијарне здравствене заштите: квалификовано 
медицинско особље и материјал за пружање свеобухватне хитне акушерске његе и његе 
новорођенчади; 
- на нивоу примарне здравствене заштите: квалификоване медицинске сестре и 
сетове за вагиналне порођаје и пружање основне акушерске и његе новорођенчади; 
- на нивоу заједнице: пружање информација заједници о доступности сигурног 
порођаја и хитних акушерских и услуга његе новорођенчади и о важности тражења његе 
у здравственим установама;  
- успостављен комуникациони и транспортни систем за управљање хитним 
случајевима код порођаја и код новорођенчади који функционише 24 сата на дан, седам 
дана у седмици, од центра у заједници до и између здравствене установе примарног, 
секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите; 
- доступност здравствене заштите након побачаја у здравственим установама; и 
- доступност залиха и сетова за сигуран порођај и непосредну његу новорођенчади 
тамо гдје је приступ здравственој установи онемогућен. 
 
 
 
 
 
 
 



Циљ 5. Спријечити непланиране трудноће, што се постиже: 
- осигурањем доступности дуготрајних реверзибилних и краткотрајних 
контрацептивних метода (укључујући мушке кондоме и хитну контрацепцију) у 
примарној здравственој заштити, 
- пружањем информације, укључујући постојање исте, едукативним материјалима 
за савјетовање о контрацепцији, које наглашава информисан избор и сагласност, 
ефикасност, приватност клијента и поверљивост, правичност и недискриминацију, 
- информисаношћу заједнице о доступности контрацептива за жене, адолесценте 
и мушкарце, 
- доступним услугама и средствима за заштиту СРЗ, и 
- информацијама о доступности и локацијама служби за заштиту СРЗ. 
 
Циљ 6. Планирати интеграцију свеобухватних услуга за заштиту сексуалног и 
репродуктивног здравља у примарној здравственој заштити што је прије могуће 
Планирање треба обухватити:  
- пружање услуга (идентификацију потреба за услугама заштите СРЗ у заједници, 
одговарајући  простор за пружање услуга за заштиту СРЗ), 
-  здравствене раднике (процјену броја здравствених радника, потребу за 
додатним здравственим радницима и план обуке здравствених радника), 
-  здравствени информациони систем (који садржи податке о СРЗ), 
-  медицинска средства (идентификовати потребу за медицинским средствима, 
јачање линије снабдијевања), 
-  финансирање (извори финансирања). и 
-  управљање и водство. 
 
Међуагенцијска радна група за репродуктивно здравље у кризама је дизајнирала сет 
комплета за MISP2, који садрже лијекове и остала медицинска средства потребна за 
пружање приоритетних услуга из области сексуалног и репродуктивног здравља. 
Комплети за имплементацију MISP–а су припремљени за употребу на почетку кризне 
ситуације и довољни су за период од три мјесеца. Комплети се користе, између осталог, 
и током природних несрећа.  
 
Сет комплета за имплементацију MISP-а (Табела 1) је примјер како се најбоље 
припремити за одговор на потребе становништва за услуге сексуалног и репродуктивног 
здравља. Међутим, потребно је да свака заједница сама на основу процјене направи 
своје потребе за минималним пакетом услуга за заштиту сексуалног и репродуктивног 
здравља. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2   https://iawg.net/minimum-initial-service-package/ 



Табела 1. Сет комплета за MISP 
 

Ниво здравствене заштите Број комплета Назив комплета 

Примарни ниво здравствене 
заштите 

1 а Мушки презервативи 

2 а и б Сет за порођај 
а) комплет за мајку 
б) комплет за здравственог радника 

3 Комплет за третман након силовања 

4 Орални и инјекциони контрацептиви 

5 Третман сексуално преносивих 
инфекција 

Примарни и секундарни 
ниво здравствене заштите 

6 а и б Помоћ при порођају у примарној 
здравственој заштити- залихе за бабице 
а) вишекратни прибор 
б) потрошни материјал- једнократни 

7 а) интраутерини уложак (спирала) 
б) контрацептивни имплант    

8 Комплет за управљање 
компликацијама побачаја (спонтаног 
или намјерног) 

9 Комплет за ушивање грлића материце и 
вагиналног расцјепа 

10 Комплет за асистирани порођај 
вакумом 

Секундарни/терцијарни 
ниво здравствене заштите 

11 Комплет за хирургију у акушерству  и за 
тешке акушерске компликације 

12 Комплет за трансфузију крви 

5.1.1 Планирање одговора 

 
Процјене и мјере за ублажавање ризика на нивоу Града Приједора је потребно развити 
и успоставити прије ванредне ситуације. Ефикасан одговор здравственог система  
захтијева низ мјера, активности и процедура. Мјере и активности припреме 
здравственог одговора се спроводе прије,  у току и након ванредне ситуације. 
 
Координисано планирање активности за интеграцију заштите сексуалног и 
репродуктивног здравља у планове за ванредне ситуације захтијева  сљедеће 
активности: 

1. Именовање координатора/институције за сексуално и репродуктивно здравље 

2. Успостављање механизама координације и одређивање партнера 

3. Спровођење координисане процјене/анализе ситуације  

4. Имплементацију заштите СРЗ у план локалне јединице самоуправе за случај 

ванредне ситуације 

Именовање координатора/институције за сексуално и репродуктивно здравље 

За координацију и/или  имплементацију планова и програма за очување сексуалног и 

репродуктивног здравља и превенцију родно заснованог насиља и одговора на њега у 

ванредним ситуацијама у локалним заједницама, спречавање нежељених посљедица и 



одговор  здравственог система у ванредним ситуацијама, потребно је препознати и 

именовати квалификовано, компетентно, стручно и претходно едукованo лицe како би 

се што рационалније искористили здравствени потенцијали који стоје на располагању 

становништву. 

Задатак координатора за СРЗ је координација, комуникација и сарадња са свим 

актерима у здравственом и нездравственом систему, достављање релевантних 

информација, те иницирање и подршка набавке потребних референтних материјала и 

залиха. Такође, координатор пружа техничке и оперативне смјернице потребне за 

спровођење МISP-а. 

Успостављање механизама координације и одређивање партнера 

Интер- и интрасекторска координација представља посебан изазов у свим ситуацијама 

у којима је укључен велики број актера. Координација је неопходна како би се осигурала 

ефикасност одговора за заштиту СРЗ (укључујући превенцију РЗН) јер подржава и 

помаже у идентификовању и пружању потребних услуга, спречава преклапање 

програма, заговара и подржава доступност и примјену стандарда MISP-a. 

Такође, успостављени нормативни оквири се подразумијевају, као и доношење 

протокола о сарадњи и поступању у случају родно заснованог насиља (са јасним улогама 

и одговорностима), те је неопходно развити план кризне комуникације. 

Координација у области заштите људи укључује здравствени  и социјални сектор, 

образовни сектор, медије и представнике локалне самоуправе. Битно је да се укључе и 

сектори који су надлежни за безбједност, комуникације, саобраћај, електропривреду, 

водоснабдијевање. Такође, треба рачунати и на подршку невладиних организација, 

хуманитарних и међународних организација.  

Спровођење координисане процјене/анализе  ситуације  

Како би се направио добар план за одговор на потребе становништва за заштитом СРЗ 

неопходно је узети у обзир демографске податке. 

За планирање активности за  заштиту СРЗ неопходно је у обзир узети сљедеће 

глобалне константе: 

од укупног броја становника 25% су жене у репродуктивном добу, 4% од жена у 

репродуктивној доби је трудно, 15% су трудноће са компликацијама - могући 

побачаји, а порођај царским резом је потребан код 5-15% трудница. Такође, 

процјене су да 2% жена репродуктивне доби буду силоване, односно изложене родно 

заснованом насиљу. Одрасли мушкарци чине око 30% становништва, адолесценти 

(10-19)  чине око 20%. Преваленца полно преносивих болести износи 5%. 

 
Неопходно је имати податке о броју и локацији медицинског особља едукованог за 
спровођење MISP-а, број и локацију здравствених установа, као и логистичке могућности 
за медицинско снабдјевање за СРЗ. 
 



Подаци се могу добити: прегледом доступне документације-статистички подаци, 
анализом стања у граду, методом интервјуа са кључним испитаницима, дискусијом у 
фокус групама на основу процјене здравствене установе, мапирањем и спровођењем 
анкета. 

5.1.2 Одговор здравственог сектора 

 
Услуге заштите сексуалног и репродуктивног здравља и превенције и одговора на родно 
засновано насиље у ванредним ситуацијама за подручје Града Приједора се пружају на: 
1. Примарном нивоу здравствене заштите 

- Јавна здравствена установа „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор  
            - Служба хитне медицинске помоћи,  
            - Специјалистичка амбуланта гинекологије и акушерства, 
            - Специјалистичка амбуланта породичне медицине, и 
            - Центар за заштиту менталног здравља. 

- Здравствена установа Специјалистичка амбуланта гинекологије и акушерства.  
- Здравствена установа Специјалистичка амбуланта породичне медицине.  

2. Секундарном нивоу здравствене заштите 
- Јавна здравствена установа Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор  

3. Терцијарном нивоу здравствене заштите 
- Јавна здравствена установа Универзитетски клинички центар Републике 

Српске Бања Лука 

ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор и ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор и ЈЗУ 
Универзитетски клинички центар Републике Српске Бања Лука су јавне здравствене 
установе, чији су оснивачи јединица локалне самоуправе (за дом здравља) и Влада 
Републике Српске.  Међутим, поред јавних здравствених установа које, између осталих 
услуга здравствене заштите, пружају услуге заштите сексуалног и репродуктивног 
здравља и превенције и одговора на родно засновано насиље, у ванредним ситуацијама 
неопходно је и имати у виду чињеницу да на подручју Града Приједора постоје и 
приватне здравствене установе (специјалистичка амбуланта гинекологије и акушерства, 
и специјалистичка амбуланта породичне медицине), које такође могу допринијети 
заштити СРЗ становништва. 
 
Ниво примарне здравствене заштите, који пружа први одговор на здравствене потребе 
становништва, има важну улогу у превенцији, раном откривању, лијечењу и очувању 
сексуалног и репродуктивног здравља. Услуге за заштиту сексуалног и репродуктивног 
здравља у ванредним ситуацијама су доступне у специјалистичкој амбуланти 
гинекологије и акушерства, специјалистичкој амбуланти породичне медицине, служби 
хитне медицинске помоћи и центру за заштиту менталног здравља. Између наведених 
амбуланти/служби и центра постоји проток информација као и између њих и осталих 
служби у заједници. 
 
 
 
 
 
 



 
Слика 2. Сарадња здравствених установа 
 

 
Основне услуге заштите сексуалног и репродуктивног здравља  
 
Основне услуге здравствене заштите су превентивне здравствене услуге и здравствене 
услуге лијечења које су примјерене за рјешавање здравствених потреба становништва 
погођеног ванредном ситуацијом. Оне укључују интервенције које су најефективније у 
превенцији и смањењу обољевања и смртности од заразних и незаразних болести, 
посљедица ванредних ситуација. Током ванредних ситуација, стопа смртности може 
бити врло висока и идентификација главних узрока обољевања и смртности је важна за 
пружање одговарајућих основних здравствених услуга (контрола заразних болести, 
здравље дјеце, сексуално и репродуктивно здравље, повреде, ментално здравље и 
незаразне болести).  
 
За вријеме ванредне ситуације у највећем ризику за сексуално и репродуктивно 
здравље су жене, посебно труднице и породиље, адолесценти и дјеца. Многи негативни 
здравствени ефекти и немогућност приступа медицинским услугама из области 
сексуалног и репродуктивног здравља могу бити спријечени и превенирани ако су на 
вријеме планирани и доступни за вријеме ванредне ситуације. Брига за здравље 
трудница, новорођенчади, жена и адолесценткиња је свакако важан сегмент који мора 
бити укључен у сваком плану за одговор здравственог система у кризним ситуацијама, 
уз јасна упутства о поступању.  
 
 



Табела 2. Пакет основних услуга заштите СРЗ 
 

ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

Услуга здравствене 
заштите 

Здравствена установа и    
здравствени радник пружалац 

услуге 

Потребна 
медицинска 

опрема и лијекови 

Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Хитна акушерска 
стања у трудноћи 
и/или породу 
(болови или 
крварење током 
трудноће, истицање 
плодове воде) 

ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор  
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЈЗУ Универзитетски Клинички 
центар Републике Српске Бања 
Лука 
Клиника за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине или 
специјалиста ургентне медицине, 
уз акушерску сестру (бабицу), 
едуковани за обављање порода у 
хитним случајевима 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне 
(планирати  могућност 
консултација са др мед. спец. са 
одјељења или клинике 
гинекологије и акушерства путем 
телемедицине - видео линком) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплет за порођај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одмах или што 
прије, у року од 1 

часа 

2. Успостава система 
информисања, 
савјетовања и 
упућивања 
пацијената у 
најближу 
здравствену 
установу, систем 
активан и доступан 
24/7 

Здравствена установа или 
центар при цивилној заштити 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства, или 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине, или 
Доктор медицине специјалиста 
ургентне медицине, или 
Акушерска сестра (бабица) 
Доктор медицине специјалиста 
психијатарије 

  
 
Одмах на почетку 

ванредне 
ситуације, 

успоставити 
доступност 24/7 



 
ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

 

 
Услуга здравствене 

заштите 

 
Здравствена установа и    

здравствени радник пружалац 
услуге 

 
Потребна 

медицинска 
опрема и лијекови 

 
Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ултразвучни 
преглед (први) 
труднице која има 
тегобе или оскудно 
крварење у почетку 
трудноће 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
неке од грана медицине 
(породична медицина, ургентна 
медицина, радиолошка 
дијагностика) са едукацијом из 
ултразвука 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине са 
едукацијом из ултразвука 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор - 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 

  
 
 
 
 
 
 
У року од 24 часа 

 
 
 
 
 
 
 
4. Преглед труднице 
са благим тегобама 
(умјерени болови, 
без крварења) у току 
трудноће  

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине или 
специјалиста ургентне медицине, 
уз акушерску сестру (бабицу), 
едуковани за обављање порода у 
хитним случајевима 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор  
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 

 У прва 24 часа 
најкасније до 7 

дана 
 



 
ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

 

 
Услуга здравствене 

заштите 

 
Здравствена установа и    

здравствени радник пружалац 
услуге 

 
Потребна 

медицинска 
опрема и лијекови 

 
Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
5. Редован преглед 
труднице у трудноћи 
(без тегоба) 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 

  
 

7 до 30 дана 
(зависно од 
стадијума 
трудноће ) 

 
 
 
6. Упућивање 
труднице на додатне 
претраге 
(лабораторијске 
анализе, пренаталне 
тестове)  

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине    
 
 

  
 
 
 

30 дана 

 
 
 
 
 
 
7. Планирање 
породице 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
Медицинска сестра/акушерска 
сестра са едукацијом из 
планирања породице 
 

 
 
 
 
 

Обезбиједити 
контрацептивна 

средства 

 
 
 
 
 

30 дана за посјете  
 

Телефонски савјет 
континуирано 

обезбјеђен 



 
ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

 

 
Услуга здравствене 

заштите 

 
Здравствена установа и    

здравствени радник пружалац 
услуге 

 

 
Потребна 

медицинска 
опрема и лијекови 

 
Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Хитна 
контрацепција 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обезбиједити 
“пилуле за дан 

послије” 
 

 
 
 
 
 

У току 24-72 сата 
након догађаја 

 
Телефонски савјет 
континуирано 

 
 
 
 
 
 
 
9. Откривање, 
лијечење и 
превенција полно 
преносивих болести 
(укључујући и HIV) 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
 

 
 
 
 

Обезбједити: 
-презервативе 
-антибиотике 

широког спектра 
дјеловања 
-ПЕП (пост 

експозициона 
профилакса) у 

клиничком центру 
 

 
Телефонски савјет 

континуирано 
 

Преглед 
гинеколога за 7 

до 15 дана у 
случају тегоба 

 
Хитна 

постекспозициона 
профилакса након 

контакта са HIV 
позитивним 

случајем (упутити 
гдје се може 
добити ПЕП) 



 
ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

 
Услуга здравствене 
заштите 

 
Здравствена установа и    

здравствени радник пружалац 
услуге 

 
Потребна 

медицинска 
опрема и лијекови 

 
Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
 
 
 
10. Гинеколошка 
крварења 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 

  
 
 
 
 

Преглед у року од 
24 часа до 15 

дана 
(у зависности од 

обима и 
учесталости 
крварења) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Пролапс 
гинеколошких органа 

 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине или 
специјалиста ургентне медицине 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вагинални песар 

 
 

Савјет телефоном 
континуирано, те 

након 
консултације 
обезбједити 

приступ прегледу 
и евентуалном 

постављању 
песара 

(“прстена”) у року 
од 15 дана. 

 
Трајно рјешење 

пролапса је 
хируршка 

интервенција 
када се за то 

стекну услови у 
складу са 
кризном 

ситуацијом и 
капацитетима 



ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА 

Услуга здравствене 
заштите 

Здравствена установа и    
здравствени радник пружалац 

услуге 

Потребна 
медицинска 

опрема и лијекови 

Временски рок за 
пружање услуге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Случај силовања 

ЗУ Специјалистичка амбуланта 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
 
ЗУ Специјалистичка амбуланта 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине  
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
ургентне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
психијатрије 
 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“ Приједор 
Одјељење за гинекологију и 
акушерство 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 

 
 

- санирати повреде, 
ординирати 

терапију 
антибиотицима 

широког спектра за 
постојеће ППБ или 

урадити ПЕП за ППБ, 
укључујући HIV 

 
- ако је 

пацијенткиња 
незаштићена од 

трудноће 
ординирати и хитну 

контрацепцију 
 

- упутити жртву 
силовања на 
психолошко 

савјетовање и 
подршку 

 
 
 
 
 
 

Одмах након 
сазнања за 

догађај потребно 
је обавјестити 

Полицијску 
управу 

(позив на 122), 
уколико 

полицијски 
службеници 

(и представници 
Тужилаштва) 

већ нису у пратњи 
пацијенткиње 

 
 
 
13. Пружање прве 
психолошке помоћи 
и подршке у кризним 
ситацијама 
(успостављање првог 
контакта, повјерења, 
осјећаја сигурности и 
емоционалне 
подршке) 
 

 
 
 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Центар за заштиту менталног 
здравља 
Доктор медицине специјалиста 
психијатрије 
Дипломирани психолог 
Координатор бриге 
Окупациони терапеут 
 

- психолошко 
савјетовање и 

психодијагностика 
- пружање 

психолошке 
подршке члановима 

породице 
- психотерапија 
- јачање важних 

животних вјештина, 
начина суочавања у 

изнимо стресним 
ситуацијама 

-укључивање у 
групни рад 

(окупациона 
терапија, 

социотерапијске 
групе) 

 

 
14. Упућивање на 
додатне прегледе 
унутар система 
здравствене заштите 
и/или додатне услуге 
изван система 
здравствене заштите 

 
ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства 
Доктор медицине специјалиста 
породичне медицине 
Доктор медицине специјалиста 
ургентне медицине 

  



 
Минимални пакет здравствених услуга за случај силовања у ванредној ситуацији 
захтијева сљедеће: 

- анамнеза и физикални преглед, 
- лијечење и упућивање на виши реферални ниво здравствене заштите у случају 

компликација које представљају пријетњу по живот, 
- лијечење или превентивно лијечење полно преносивих инфекција: 

лабораторијске претраге (укључујући и претраге у циљу превенције полно 
преносивих болести) и прописивање терапије (уколико постоје индикације за 
ПЕП и сл.), 

- хитна контрацепција, 
- збрињавање рана, 
- психолошко (супортивно) савјетовање, и  
- психосоцијална подршка. 

 
Здравствена заштита и њега се пружају: 

- у складу с протоколом који је специфично развијен за дату ситуацију, који треба 
да садржава упутства о медицинским, психосоцијалним и етичким аспектима, о 
прикупљању и чувању форензичких доказа, те о опцијама 
савјетовања/психолошке подршке, 

- на саосјећајан и неосуђујући начин,  
- са фокусом на особу која је преживјела силовање и на њене потребе, и  
- уз разумијевање властитих ставова и осјећаја пружаоца услуге, друштвеног и 

културног контекста, те перспектива, пракси и убјеђења који постоје у заједници.  
 
ВАЖНО! 
 

✓ Цјелокупну здравствену заштиту особама које су преживјеле силовање 
треба пружити на једном мјесту унутар здравствене установе, без 
непотребног упућивања.  

✓ Услуге треба да буду доступне 24 часа дневно 7 дана седмично.  

✓ Сумња на кривично дјело силовања мора се одмах пријавити полицији! 

 
Детаљније информације о поступању у случају силовања су доступне у Упутству за 
организовање активности за очување сексуално-репродуктивног здрављa, превенцију 
родно заснованог насиља и одговор на њега у ванредним ситуацијама у локалним 
заједницама у Републици Српској3. 
 
 
 
 
 
 

 
3 Интернет адреса Министарства здравља и социјалне заштите: https://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Uputstvo%20rep%20zdravlje.pdf 



5.1.3 Фаза опоравка  

 
У фази опоравка планирати интеграцију свеобухватних услуга за сексуално и 
репродуктивно здравље у примарној здравственој заштити што је прије могуће. 
Планирање обухвата:  
- пружање услуга (идентификацију потреба за услугама заштите СРЗ у заједници, 
одговарајући  простор за пружање услуга за заштиту СРЗ), 
-  здравствене раднике (процјену броја здравствених радника, потребу за 
додатним здравственим радницима и план обуке здравствених радника), 
-  здравствени информациони систем (који садржи податке о СРЗ), 
-  медицинска средства (идентификовати потребу за медицинским средствима, 
јачање линије снабдијевања), 
-  финансирање (извори финансирања), и 
-  управљање и вођство. 
 
ВАЖНО! 
 

Обезбиједити хигијенске пакете или пакете достојанства за потребе жена у 
репродуктивном добу. 

 

5.1.4 Одговор нездравственог сектора 

 
Према Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), ванредна ситуација је ситуација у којој су ризици 
и пријетње или посљедице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности за 
становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да 
њихов настанак или посљедице није могуће спријечити или отклонити редовним 
дјеловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање или 
отклањање неопходно употријебити посебне мјере, снаге и средства уз појачан режим 
активности. У члану 7. овог закона као субјекти система заштите и спасавања наведени 
су: а) Републичка управа цивилне заштите, б) други републички органи управе и органи 
јединица локалне самоуправе, в) привредна друштва, друга правна лица, предузетници 
и г) грађани, удружења, професионалне и друге организације. Чланом 22. овог закона 
утврђене су надлежности органа јединице локалне самоуправе у области заштите и 
спасавања. 
 
Ради превентивног дјеловања у локалној заједници потребно је прије настанка кризе 

вршити континуиране едукације свих сектора ради повећавања знања и вјештина за 

ефикасан и ефективан одговор, односно бољу сарадњу када кризна ситуација наступи, 

као и планирања заједничког дјеловања у складу са потребама жртава РЗН.  

Лица која су преживјела РЗН имају вишеструке и комплексне потребе. Поред 
здравствене заштите, већина преживјелих има потребу за психосоцијалним 
савјетовањем и подршком, некима је потребно привремено збрињавање у сигурне куће, 
неке требају помоћ у бризи о дјеци, у неким случајевима неопходно је обезбиједити и 



сигуран и доступан смјештај, економску помоћ и подршку, а потребно је да је жртвама 
доступна и полицијска заштита као и приступ услугама правног савјетовања.  
 
У Граду Приједору, поред здравственог сектора, помоћ, подршку и заштиту жртвама РЗН 
обезбјеђују и институције и организације изван система здравствене заштите, чији 
ресурси су идентификовани4 као неопходни за интегрисан одговор на потребе жртава 
РЗН.  
 
У циљу осигурања поступања по јединственим стандардима пружања помоћи, подршке 
и заштите жртвама РЗН у ванредним ситуацијама, у јединицама локалне самоуправе је 
потребно предузети одговарајуће кораке и прије наступања кризне ситуације или 
катастрофе. Да би се што је могуће више уједначио приступ овој проблематици, 
неопходно је да сваки од актера буде упознат са не само својим, него и обавезама и 
активностима осталих актера укључених у овај процес. Препоручује се да локалне 
заједнице уврсте Минималне стандарде за превенцију и одговор на РЗН у ванредним 
ситуацијама (енглески: UNFPA [2015], Minimum Standards for Prevention and Response to 
Gender Based Violence in Emergencies) У своје планске документе, у оквиру својих 
могућности. У складу са овим стандардима5, сви актери укључени у помоћ, подршку и 
заштиту жртава РЗН су у обавези да се придржавају сљедећих општих начела: 
 
1. Приступ усмјерен на жртве: стварање подстицајног окружења у ком се поштују права 
и жеље жртава, те обезбјеђује њихова сигурност и третман са поштовањем и нагласком 
на њихово достојанство. Овај приступ је базиран на сљедећим водећим принципима: 
 
- Безбједност: безбједност жртве и њене/његове дјеце је примарна; 
 
- Повјерљивост: жртве имају право да одаберу коме ће се повјерити и испричати своју 
трауму, а њихова исповијест или информација смије се дијелити искључиво уз њихов 
информисани пристанак (пристанак обавјештене стране); 
 
- Поштовање: све предузете активности треба водити са поштовањем избора, жеља, 
права и достојанства жртве. Улога пружаоца услуга је да олакша опоравак и обезбиједи 
помоћ жртви; 

 
4 Са циљем прикупљања додатних података о доступности услуга у области сексуалног и репродуктивног 
здравља (СРЗ) и родно заснованог насиља (РЗН) и координацији у њиховом пружању, као и степену 
едукације радних тимова за пружање ових услуга укључујући кризне ситуације, током 2020. године је 
спроведено циљано истраживање „Мапирање институција, организација и услуга у области сексуалног и 
репродуктивног здравља и родно заснованог насиља у одабраним општинама у БиХ“. Када је у питању 
Република Српска, истраживање и мапирање институција, установа и организација које имају значајну 
улогу у помоћи, подршци и заштити жрава родно заснованог насиља је спроведено у Бања Луци, 
Бијељини, Приједору, Сребреници и Требињу. Влада Републике Српске је ових пет општина препознала 
као градове и општине које су највише угрожене ризицима од природних катастрофа што је резултирало 
укључивањем поменутих градова и општина у истраживање. 
5 Више информација доступно у: Упутство за организовање активности за очување сексуално-
репродуктивног здрављa, превенцију родно заснованог насиља и одговор на њега у ванредним 
ситуацијама у локалним заједницама у Републици Српској, Бања Лука, новембар 2020. године, доступно 
на интернет адреси Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске: 
https://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Uputstvo%20rep%20zdravlje.pdf  

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Uputstvo%20rep%20zdravlje.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Uputstvo%20rep%20zdravlje.pdf


- Недискриминација: Без обзира на узраст, расу, националну припадност, 
вјероисповијест, сексуалну оријентацију, родни идентитет, инвалидитет, брачни статус, 
образовни и друштвено-економски статус, све жртве су равноправне, те морају имати 
једнак третман и приступ услугама. 
 
2. Приступ заснован на правима: подразумијева анализу и изналажење узрока 
дискриминације и неједнакости како би се осигурало да сви, без обзира на узраст, расу, 
националну припадност, вјероисповијест, сексуалну оријентацију, родни идентитет, 
инвалидитет, брачни статус, образовни и друштвено-економски статус, имају право да 
живе слободно и достојанствено, сигурно од насиља, експлоатације и злостављања, у 
складу са начелима прописа о људским правима. 
 
3. Приступ заснован на заједници: осигурава активни ангажман свих партнера у изради 
стратегија везаних за њихову заштиту и пружање хуманитарне помоћи. Овај приступ 
укључује директне консултације са женама, дјевојчицама и другим ризичним групама у 
свим фазама хуманитарног одговора, како би се идентификовали и смањили ризици, те 
пружио адекватан одговор и опоравак жртава родно заснованог насиља.  
 
4. Приступ „не наштети“: подразумијева предузимање свих неопходних мјера да би се 
избегло излагање људи даљој штети која може бити резултат деловања пружалаца 
помоћи. 
 
Упутством за организовање активности6 детаљно су наведене све активности које се 
осносе на очување сексуално-репродуктивног здрављa, превенцију родно заснованог 
насиља и одговор на њега у ванредним ситуацијама у локалним заједницама у 
Републици Српској, укључујући и потребу да се усагласе акциони планови поступања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Доступно на: https://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Uputstvo%20rep%20zdravlje.pdf 



Имајући у виду све напријед наведено, у Граду Приједору, у циљу осигуравањa 
доступности свеобухватне подршке за жртве РЗН током кризних ситуација, усаглашава 
се 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОДГОВОР НЕЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА НА РОДНО ЗАСНОВАНО 
НАСИЉЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН 

Центар за социјални рад, Цивилна заштита, 
Градска управа, Полицијска управа, Црвени крст, Образовне установе,  

Удружење жена „НАДА“ 
 

Превенција и митигација 
Активност Укључени актери Резултат Временски рок 

 
 

Едукација о 
поступању током 

кризних 
ситуација у 

области 
сексуално -

репродуктивног 
здравља и родно 

заснованог 
насиља 

 
 

Сви актери 
 
 

Волонтери 

Сви актери имају 
заједничко 
разумијевање РЗН, 
ризика којим су 
изложене жртве 
током кризних 
ситуација, имају 
знања и вјештине 
рада са жртвама 
РЗН, упознати су са 
правима жртава 
РЗН и родно 
сензитивном 
приступу 
фокусираном на 
интересе жртве, 
као и са 
успостављањем 
механизама 
спречавања 
сексуалног насиља 
и злостављања, 
итд. 

 
 
 
 
 

Континуирано 
(планирање и 
спровођење) 

 
Формализовање 

постојеће 
сарадње 

 
Сви актери 

Усаглашен план 
поступања и 
потписан Протокол 
о сарадњи 

Прије 
наступања 
ванредне 
ситуације 

 
Ажурирање 

планова 
поступања 

 
 

Сви актери 

 
Планови поступања 

одговарају на 
потребе жртава РЗН 

Прије, у току и 
након 

формалног 
завршетка 
ванредне 
ситуације 

Креирање и 
подјела 

информативних 
летака на 

мјестима која су 
доступна 

 
 

Сви актери 

(Потенцијалне) 
жртве знају како, 
коме и гдје да се 

обрате 

Прије, у току и 
након 

формалног 
завршетка 
ванредне 
ситуације 



Превенција и митигација 

Активност Укључени актери Резултат Временски рок 

 
Креирање 

алтернативних 
начина тражења 

подршке 

 
 

Сви актери 

 
Жртве РЗН имају 

могућност да траже 
помоћ 

 
Прије, у току и 

након 
формалног 
завршетка 
ванредне 
ситуације 

Припрема 
кризне 

комуникације 
међу актерима 
из здравственог 

и 
нездравственог 

сектора 
 

 
 

Именовани координатори свих актера 

 
Обезбијеђени 
континуирани 

канали 
комуникације 

између свих актера 

 
 

Прије 
наступања 
ванредне 
ситуације 

Непосредни одговор - оперативне активности током кризе 
Активност Укључени актери Резултат Временски рок 

 
 
 
 
 
 
 

Поступање у 
складу са 

претходно 
договореним 

планом 
 
  

 
Центар за социјални рад: 
- одмах по сазнању да је почињено РЗН 
одлази на лице мјеста и у разговору са 
жртвом покушава добити информације о 
томе шта се десило, 
- сачињава план заштите и по потреби 
измијешта жртву, 
-о почињеном насиљу обавјештава 
полицију, 
- у сарадњи са полицијом ствара услове 
за прекид насиља, у сарадњи и са 
осталим актерима ствара услове за 
безбједну и сигурну заштиту жртве, те 
подршку и оснаживање жртве на плану 
личности, повећања самопоуздања, 
смањења стресогених фактора, страхова, 
несигурности, психосоматских тегоба, те 
предлагање да се обрати систему 
здравствене заштите обезбјеђујући 
сигурну пратњу и подршку до доласка у 
здравствену установу, као и оснаживање 
за предстојеће судске поступке уз 
адекватну правну подршку одговарајуће 
службе ЦСР,  
- сачињава службену забиљешку о свим 
радњама које су предузете у циљу 
даљњег преузимања активности у 
рјешавању поменутог случаја о чему 
обавјештава полицију и тужилаштво, 
- утврђује релевантне чињенице 
разговором са радницима васпитно-
образовних установа, доктором 
породичне медицине, те осталим лицима 
која би могла дати релевантну 

 
 
 
 
 

Координисано 
дјеловање у складу 

са претходно 
усаглашеним 
протоколом о 

поступању 
 

Брза 
идентификација, 

упућивање и 
заштита жртава РЗН 

 
Спречавање 

понављања РЗН и 
додатне 

виктимизације 

 
 
 
 
 

Одмах по 
наступању и 

континуирано у 
току ванредне 

ситуације 



информацију о свим околностима 
почињеног насиља, те да ли на основу  
процјене ризика пријети опасност од 
понављања насиља, и 

- на тражење надлежног тужилаштва или 

полиције, Центар за социјални рад је 
дужан одмах доставити сву 
документацију која је од значаја за 
разјашњење и доказивање случаја. 
 
Цивилна заштита: 
- координише дјеловање свих актера, 
- организује и координише спровођење 
мјера и задатака, и 
- директно сарађује са Градским штабом 
за ванредне ситуације. 
 
Градска управа: 
- обезбјеђује административну и 
логистичку подршку и организује 
заједничке састанке, и 
- проводи превентивне и информативне 
кампање. 
 
Полицијска управа: 
- одмах по сазнању да је извршено РЗН 
овлашћена службена лица униформисане 
полиције ће изаћи на мјесто догађаја и то 
најмање два полицајца, увијек када је то 
могуће пожељно је да бар једна 
службена особа буде женског пола, 

- доласком на лице мјеста ће прво 

спријечити починиоца насиља у 
провођењу даљњег насилничког 
понашања и заштитити жртву РЗН, те јој 
по потреби омогућити неопходно 
здравствено збрињавање и зависно од 
степена повреда позвати службу хитне 
помоћи,  
- одмах, без одлагања, о случају РЗН 
обавјестити Центар за социјални рад, 
- охрабрити жртву, упознати је са њеним 
правима и придобити њено повјерење, 
- обавијестити тужилаштво и поступити 
према упутствима дежурног тужиоца, 
- жртви омогућити да несметано и без 
страха да изјаву, 
- упознаће жртву са њеним правима, и 
- извршити процјену ризика. 
 
Црвени крст: 
- обезбијеђује пакете прве помоћи 
неопходних потреба, попут одјеће, обуће, 
прехрамбених артикала, питке воде, 
покривача и сличног (посебан осврт на 
пакете достојанства), и 
- активира волонтере Црвеног крста 



 
Образовне установе: 
- у оквиру стручне службе и школског 
тима за заштиту од насиља, злостављања 
и занемаривања предузимају адекватне 
мјере заштите права дјетета које је жртва 
РЗН, 
- обавијештавају Центар за социјални рад 
и полицију, те их упознају са свим 
чињеницама и околностима које су до 
тада познате, 
- консултују надлежну стручну службу 
Дома здравља (службе породичне 
медицине/хитне медицинске 
помоћи/педијатрије/гинекологије/ЦЗМЗ), 
- обавијештавају жртву насиља о обавези 
школе да случај пријави надлежном 
центру за социјални рад, полицији или 
другим надлежним институцијама,  
- обављају разговор и са другом дјецом 
или одраслим особама која имају 
сазнање о учињеном насиљу, те утврђују 
све околности везане за облик, 
интензитет, тежину и временско трајање 
насиља, 
-о предузетим активностима, 
разговорима, изјавама те својим 
запажањима сачињавају службене 
забиљешке, воде одговарајућу 
евиденцију заштићених података које на 
захтјев достављају другим 
надлежним/овлаштеним тијелима, и 
- током наставних и ваннаставних 
активности промовишу моделе 
ненасилне комуникације, међусобне 
толеранције и уважавања 
организовањем трибина, родитељских 
састанака, часова одељенске заједнице, 
ученичких радионица, приредби, 
објављивањима на огласној плочи 
васпитно образовних установа или на 
друге одговарајуће начине. 
 
Удружење жена „НАДА“: 
- пружање подршке жртви и помоћ при 
контакту са институцијама, 
- пружање помоћи жртви при 
остваривању приступа другим мјерама 
помоћи, подршке и заштите, 
- у случају да је жртва пријавила РЗН 
током кризне ситуације организацији, 
контактирати полицијску станицу и/или 
центар за социјални рад уколико се 
пријављује насиље за које постоји 
потреба за хитним збрињавањем жртве у 
Сигурну кућу, 



- документовање рада са жртвом/ама, а 

документација ће бити на располагању 
институцијама и њиховим службама које 
су укључене у рјешавање случаја у циљу 
даље помоћи жртви/ама, и 

- рад на превенцији и подизању 

свјесности у заједници организовањем 
кампања, едукативних радионица, јавних 
дебата и сл. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Информисање 
жртве и 

упућивање 
према актерима 
унутар система 

заштите 

 
 
 
 
 
 
 

Сви актери 

-Жртве РЗН су 
информисане о 
врстама помоћи, 
подршке и заштите 
и сагласне су са 
упућивањем. 
-Жртвама РЗН је 
омогућен приступ 
општим и 
специјализованим 
(посебним) 
мјерама помоћи, 
подршке и заштите, 
у зависности од 
потребе конкретне 
жртве и процјене 
ризика. 
-Жртва је удаљена 
од непосредних 
пријетњи 
насиљем/ризика 
понављања 
насиља, 
идентификоване су, 
договорене и 
спроведене мјере 
заштите, помоћи и 
подршке, 
обезбијеђено 
сигурно 
збрињавање жртве, 
итд.  

 
 
 
 
 
 
 

Континуирано у 
току ванредне 

ситуације 

 
 
 

Кризна 
комуникација 
унутар тима 

 
 
 

Контакт особе именоване испред сваког 
од актера 

 
Формиран систем 
комуникације 
између актера 
 
Сви актери знају 
шта, када, како, са 
ким, за кога треба 
да ураде и/или 
коме да упуте жртву 
РЗН 
 

 
Прије 

наступања 
ванредне 
ситуације 

 
Одмах по 

наступању и 
континуирано у 
току ванредне 

ситуације 
 
 
 



Непосредни одговор - оперативне активности током кризе 

Активност Укључени актери Резултат Временски рок 

 
Кризна 

комуникација 
према јавности 

 
Именована особа испред свих актера 

 
Сви актери су 
сагласни са 
порукама према 
јавности 
 

 
Одмах 

У првом сату 
Континуирано 

 
Документовање 

спроведених 
активности 

 
 

Сви актери 

 
Активности су 
документоване и 
чувају се у складу 
са прописима који 
се односе на 
заштиту података 
 

 
Континуирано, 
у току и након 

ванредне 
ситуације 

 
Праћење 

спровођења 
активности 

 

 
Сви актери - према координаторима 

 
Жртва испраћена 
кроз систем 
помоћи, подршке и 
заштите 
 

 
Континуирано у 
току ванредне 

ситуације 

 
Активности након кризе – мониторинг и евалуација након формалног завршетка 

кризе 
 

Активност 
 

Укључени актери 
 

Резултат 

 
Временски рок 

 
 

Извјештај о 
спровођењу 

Акционог плана 
 
 

 
 
 

Сви актери 

Забиљежене су све 
реализоване 
активности 
 
Сачињен је 
тематски извјештај 
о РЗН у кризној 
ситуацији са 
препорукама за 
унапређење 
дјеловања 

 
 
 

Након 
формалног 
завршетка 

кризе 

 
Анализирање 
активности и 

поступања 

 
Сви актери 

 
Евалуација 

реализованих 
активности 

 

Након 
формалног 
завршетка 

кризе 

 
Унапређивање 
Акционог плана 

дјеловања у 
складу са 

искуствима и у 
складу са 

резултатима 
евалуације и 
препорукама 

 
 
 
 
 

Сви актери 

Унапријеђени су 
капацитети свих 
актера 
 
Створене су 
претпоставке за 
правовремену и 
адекватну помоћ, 
подршку и заштиту 
жртава РЗН у 
будућим кризним 
ситуацијама 

 
 

Након 
формалног 
завршетка 

кризе, прије 
наступања 

сљедеће кризе 



 
Активности након кризе – мониторинг и евалуација након формалног завршетка 

кризе 

 
Активност 

 
Укључени актери 

 
Резултат 

 
Временски рок 

 
Иницијатива за 
унапређивање 
правног оквира 
и докумената 

јавних политика 
у складу са 

уоченим 
потребама 

током ванредне 
ситуације 

 

 
 

Сви актери 

 
 
Унапријеђен 
правни оквир и 
документи јавних 
политика 

 
 

Након 
формалног 
завршетка 
ванредне 

ситуације, прије 
наступања 

сљедеће кризе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Прилог 1. Контакти институција и организација 
 

Контакти институција и организација за здравствени сектор 

 
Од стране Града Приједор именовани су координатор за примјену „Упутства за 
организовање активности за очување сексуално-репродуктивног здравља и превенцију 
родно заснованог насиља и одговора на њега у ванредним ситуацијама у локалним 
заједницама у Републици Српској“ (др Миљана Станојевић Анђић, специјалиста 
гинекологије и акушерства, контакт телефон: 066/991-402, e-mail: 
miljanastanojevic@yahoo.com), и замјеник координатора (прим. др Горан Рачетовић, 
специјалиста психијатрије, контакт телефон: 065/536-724, e-mail: gracetovic@yahoo.com). 
 

Јавна здравствена установа  „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор 
 
Вожда Карађорђа 2, Приједор  
Телефон/телефакс: 052/232-238  
Web адреса: www.domzdravljaprijedor.ba 
 
Служба хитне медицинске помоћи у Приједору               052/ 231-294, 124 
Пункт службе хитне медицинске помоћи у Омарској               052/ 333-286 
 
Центар за заштиту менталног здравља (ЦЗМЗ) 
Телефон 052/ 211-011 
Број мобилне линије за подршку 065/561-616 (Viber) 
Психолошка подршка 066/693-218 
 
Гинеколошка амбуланта 
Телефон: 052/231-288, локал 142 
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Контакти институција и организација изван система здравствене 
заштите 

 
 
 
1 

 
ЈУ Центар за социјални рад 
Контакт особа: Драгана Грујичић, дипломирани социјални радник 
Ослободилаца 8, Приједор 
Телефон: 052/231-967, телефакс: 052/211-554 
e-mail: csrprijedor@teol.net, csrprijedor@jucsr-pd.org  
 

 
 
2 

 
Град Приједор - Одсјек за цивилну заштиту 
Контакт  особа: Николина Шобот, дипломирани инжењер заштите на раду 
Бранислава Нушића 19,  Приједор 
Телефон: 052/231-812 и 052/231-339 
e-mail: nikolinasobot@prijedorgrad.org, civilnazastita@prijedorgrad.org  
 

 
 
3 

 
Град Приједор - Градска управа  
Контакт особа: Јефа Керановић, дипломирани правник 
Трг ослобођења 1, Приједор 
Tелефон:  052/245-191 и 052/245-133 
Телефакс: 052/245-100 
e-mail: jefakeranovic@prijedorgrad.org, drustvene@prijedorgrad.org  
 

 
 
 
 
 
4 

 
Полицијска управа Приједор 
Контакт особа: Звездана Алендаревић, портпарол полицијске управе 
Академика Јована Рашковића 4, Приједор 
Телефон: 052/232-811 (централа) и 052/233-712 
Телефакс:  052/231-384 
E-mail: portparolpu.pd@mup.vladars.net 
 
Полицијске станице (ПС) 
 
ПС Приједор 1 
Академика Јована Рашковића 4    
Телефон: 052/233-216 
Телефакс: 052/231-384 
 E-mail: psprijedor1@mup.vlаdаrs.net   
 
ПС Приједор 2  
Милана Врховца бб  
Телефон: 052/237-285 
Телефакс: 052/231-384 
E-mail: psprijedor2@mup.vlаdаrs.net   

mailto:csrprijedor@teol.net
mailto:csrprijedor@jucsr-pd.org
mailto:nikolinasobot@prijedorgrad.org
mailto:civilnazastita@prijedorgrad.org
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ПС Козарац  
Маршала Тита бб, Козарац   
Телефон/телефакс: 052/344-123 
E-mail: pskozаrаc@mup.vlаdаrs.net   
 
ПС Омарска  
Вука Караџића бб, Oмарска   
Телефон/телефакс: 052/333-006 
E-mail: psomаrskа@mup.vlаdаrs.net   
 
ПС БС Приједор  
Милана Врховца бб, Приједор   
Телефон: 052/237-760 
Телефакс: 052/231-384 
 
ПС Козарска Дубица 
Требињска бб, Козарска Дубица   
Телефон/телефакс: 052/417-011 
E-mail: pskozаrskаdubicа@mup.vlаdаrs.net  
 
ПС Костајница  
Светосавска, Костајница   
Телефон: 052/663-122 
Телефакс: 052/663-112 
E-mail: pskostаjnicа@mup.vlаdаrs.net   
 
ПС Нови Град  
Младена Стојановића 2, Нови Град 
Телефон: 052/754-084 
Телефакс: 052/754-107 
E-mail: psnovigrаd@mup.vlаdаrs.net  
 
ПС Крупа на Уни  
Доктора Милана Јелића 1, Крупа на Уни  
Телефон/телефакс: 052/750-023    
E-mail: pskrupanauni@mup.vladars.net   
 
ПС Оштра Лука 
Оштра Лука бб, Оштра Лука  
Телефон/телефакс: 052/337-192 
E-mail: psostrаlukа@mup.vlаdаrs.net  
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5 

 
Црвени крст Приједор 
Контакт особа: Зоран Веселиновић 
Меше Селимовића 801 Л/2, Приједор 
Телефон: 052/216-251 
E-mail: ckprijedor@gmail.com 
 

 
 
 
6 

 
Образовне установе 
 
Актив директора основних школа за подручје: Приједор и Оштра Лука 
Контакт особа: Здравко Будимир 
Бранислава Нушића 7, Приједор 
Телефон: 052/232-758 
E -mail: os066@skolers.org  
 

 
 
 
 
7 

 
Удружење жена „НАДА“ Приједор 
Контакт особа: Раденка Карајица 
Краља Александра 20, Приједор 
Телефон: 052/214-757 
Телефакс: 052/236-850 
E -mail: uznada@poen.net  
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