
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                                                                  ЗАШТИТА НА РАДУ

 

Назив предмета:  

KРИЗЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТА Шифра предмета: 32738 
Број ЕСПБ: 7 
Наставник: Гаљак Р. Мирјана 
Сарадник:  Мутавџић Б. Милан 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Упознавање студената са основним теоријским питањима и проблемима криза и ванредних ситуација и 
развој компетенција за стручно деловање у превенцији, одговору, заштити и спасавању и санацији 
ванредних ситуација. 

Исход предмета:   

Поседовање развијеног система знања о управљању ванредним ситуацијама; компетенције - знања и 
способности за решавање криза и одговор на ванредне ситуације. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Безбедност радне и животне средине; Појам и концепт криза и ванредних ситуација у 
радној и животној средини; Подела и класификација ванредних ситуација; Стадијуми развоја криза и 
ванредних ситуација; Правно нормативни контекст ванредних ситуација, нормативна документа у области 
заштите и спасавања; Стандардизација и стандарди  из области ванредних ситуација; Појам, процес и 
систем управљања ванредним ситуацијама; Концепција система за управљање и руковођење у ванредним 
ситуацијама; Основе кризног менаџмента; Међународни субјекти у систему управљања ванредним 
ситуацијама; Национални субјекти у систему управљања ванредним ситуацијама; Цивила заштита у 
систему заштите и спасавања. 
Практична настава: Разматрање актуелних питања и проблема управљања кризама и ванредним 
ситуацијама и промишљање њихових импликација на развој система безбедности и здравља на раду кроз  
израду и одбрану семинарских радова.  

Литература:   
1. Анђелковић, Б. Основи система заштите, Факултет заштите на раду, Ниш. 
2. Николић, В., Живковић, В. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и 
образовање, Факултет заштите на раду, Ниш. 

3. Кековић, З, Кешетовић, Ж. (2007). Кризни менаџмент-Превенција кризе, Факултет безбедности, Београд, 
2007. 

4. Гаљак, М. Образовање, животна средина и ванредне ситуације, Задужбина Андрејевић, Београд. 
Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 4 0 0 0
Методе извођења наставе:  

Предавања, презентације, израда и одбрана семинарског рада, разговор и дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава - Усмени испит 40 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


