
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
Основне струковне студије  Заштита на раду 

 
Назив предмета:  

ЗАШТИТА НА РАДУ Шифра предмета: ОЗР43 
Број ЕСПБ: 7 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Упознавање студената са организацијом заштите на раду у 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 заштите на раду и побољшање 
перформанси безбедности и заштите здравља на раду. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Радна делатност човека-појмовне, историјске, етичке и друге димензије рада. Радна средина (радно место- 
организација и припрема, радна средина као систем, повезаност радне и животне средине). Заштита на раду 
(појам, развој, циљ, предмет, значај, принципи и правила заштите на раду, правно-нормативни контекст 
безбедности и здравља на раду). Процена ризика на раду и управљање ризиком (ризици, опасности и 
штетности). Психофизиолошки аспекти рада (радна способност, радно оптерећење, радни положаји, 
сменски рад, режим рада и одмора, умор, монотонија и стрес на раду). Повреде на раду и професионалне 
болести (незгоде, повреде, професионална обољења, повреде у вези са радом). Мере заштите на раду 
(техничке, организационе, хигијенске, медицинско-психолошке, социјалне, законодавно-
административне). Услови радне средине (агенси физичке, хемијске и биолошке природе). Мониторинг 
фактора радне средине. Санитарно-хигијенско уређење радне средине. Заштита и безбедност на раду и 
очување здравља радника (заштита ризичних група радника, промоција здравља на радном месту). Заштита 
на раду у привредним и другим гранама делатности. 
Практична настава: 
Ообавља се кроз приказе реализованих поступака и самосталне израде докумената појединих фаза 
процене ризика од стране студената. Анализа докумената компанија које су спровеле процену ризика. 
Уочавање примера добре праксе.  
Аудиторне и показне, које се изводе у конкретним пословним системима и показују се практични примери 
везани за добро и лоше организовану заштиту на раду. 
Израда и одбрана семинарских радова. 
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Број часова активне наставе (недељно): 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Метода предавања, презентације, практичних радова, разговора и дискусије, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 10 Усмени испит - 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад 15   
Укупно 60 Укупно 40 
 


