
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                                                                  ЗАШТИТА НА РАДУ

 

Назив предмета:  

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Шифра предмета: 32741 
Број ЕСПБ: 6 
Наставник: Гаљак Р. Мирјана 
Сарадник:  Гаљак Р. Мирјана 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Упознавање студената са организацијом безбедности и здравља на раду пословном/радном систему и 
савременим трендовима у овој области. 

Исход предмета:   

Оспособљеност за идентификацију опасности и ризика у пословном процесу и примену мера за корекцију 
и побољшање процеса заштите на раду; компетенције за организацију безбедности и здравља на раду и 
побољшање перформанси безбедности и заштите здравља на раду. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Појам и садржај безбедности и здравља на раду; Улога и значај безбедности и здравља 
на раду (економски, социјални и др.); Опасности и штетности у радној средини и мере заштите, аспекти 
безбедности средстава за рад и средства за заштиту; Историјски развој система заштите на раду (у 
европским и националним оквирима); Међународни правни оквир заштите на раду (конвенције МОР-а и 
директиве ЕУ), Национални прописи БЗНР, Субјекти у систему БЗНР; Обавезе и одговорност послодаваца, 
Права и обавезе запослених, Организација послова безбедности и здравља на раду, Акт о процени ризика 
на радном месту; Функција и профил лица за безбедност и здравље на раду; Управљање заштитом на раду 
и стандардизација у области безбедности и здравља на раду (нпр. OHSAS 18001:2007.); Контрола и надзор 
заштите на раду; Стање, проблеми и перспективе безбедности и здравља на раду. 
Практична настава: Вежбе, други облици наставе, обавља се кроз приказе реализованих поступака, 
самосталне израде докумената појединих фаза процене ризика од стране студената. Аналза докумената 
компанија које су спровеле процену ризика. Уочавање примера добре праксе. 

Литература:   
1. Анђелковић, Б. (2005). Увод у заштиту, Факултет заштите на раду, Ниш. 
2. Међународна регулатива у области безбедности и здравља на раду. 
3. Национални прописи БЗНР. 
4. Стандарди у области безбедности и здравља на раду. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, дискусије, вежбе (самостални и групни радови), семинарски рад, 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 
 


