
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
Основне струковне студије  Заштита на раду 

 
Назив предмета:  

МЕНАЏМЕНТ У ЗАШТИТИ Шифра предмета: ОЗР45 
Број ЕСПБ: 8 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Упознавање студената са основним теоријским појмовима менаџмента у заштити и различитим мерама и 
активностима које утичу на предупређивање, спречавање, елиминисање, односно управљање ризицима 
различитог карактера у радној и животној средини. Стицање знања и способности за ефикасни менаџмент 
у заштити на раду, заштити од пожара и заштити животне средине. 
Исход предмета:   
Поседовање развијеног система знања о савременим концепцијама, стратегијама и могућностима 
менаџмента у заштити на раду, заштити од пожара и заштити животне средине; компетенције знања и 
способности за ефикасно деловање ради елиминисања негативних тенденција и утицаја у односу на радну 
и животну средину и безбедност и здравље људи и омогућавање нормалног тока процеса у радној и 
животној средини. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Основи теорије менаџмента-појмовне, теоријске, историјске и друге димензије. Менаџери као носиоци 
менаџмента (функције, нивои, вештине, знања, улоге и способности менаџера). Заштита и безбедност 
радне и животне средине (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине). 
Менаџмент у заштити на раду. Функције менаџмента у заштити на раду. Системски приступ менаџменту у 
заштити на раду и модел управљања системом заштите на раду. Системи управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду (ISO 45001). Менаџмент у заштити животне средине. Модерна организација и 
животна средина. Менаџмент у заштити од пожара. Интегрисани систем менаџмента. Управљање 
процесима и интегрисаним системима менаџмента. 
Практична настава: 
Разматрање актуелних питања и проблема менаџмента у заштити и промишљање његових импликација на 
развој система безбедности и здравља на раду кроз израду и одбрану семинарских радова. 
Литература:   
1. Гаљак, М., Николић, В. (2019). Менаџмент у заштити, Висока техничка школа струковних студија из 
Урошевца, Лепосавић. 
2. Tаради, Ј. (2011). Менаџмент сигурности, Е-скрипта (ДВД), 7. издање, Висока школа за сигурност, 
Загреб. 
3. Булат, В. (1997). Индустријски менаџмент, Издавачки центар за индустријски менаџмент Више 
техничке школе за индустријски менаџмент, Крушевац. 
4. Ерић Д. (2000). Увод у менаџмент, Економски факултет, Београд. 

Број часова активне наставе (недељно): 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, презентације, израда и одбрана семинарских радова, разговор и дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 5 Усмени испит - 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


