
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Основне струковне студије  Заштита на раду 
 
Назив предмета:  

СТИР Шифра предмета: ОЗР67 
Број ЕСПБ: 4 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Решавање конкретног пројектног задатка везаног за заштиту на раду, са којима високошколска установа 
има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи.. 
Исход предмета:   
Стицање практичних знања и вештина за решавање конкретног задатка-проблема уз помоћ и надзор 
стручних сарадника. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Теоријски рад третира теме везане за спектар области заштите на раду. Изводи се у конкретној 
организацији. 
Практична настава: 
На основу уговора о пословно-техничкој сарадњи шеф студијског програма (одсека) дефинише места и 
време за реализацију практичног рада уз помоћ и надзор стручних сарадника. 
Практичан рад третира теме везане за спектар области заштите на раду. Изводи се у конкретној 
организацији. 
Литература:   
1. Нормативна акта, упутства, процедуре и евиденције пилот фабрике. 
2. Конструктивно-технолошка и производно-планска документација-заштита на раду. 
3. Остала документација и архива фабрике. 
4. Подаци добијени анкетом радника, стручњака и менаџера фабрике. 
5. Стручна литература према задатој теми из заштите на раду. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: Остали часови: 

0 0 0 0 4 
Методе извођења наставе:  
Ментор студијско истраживачког рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан 
да изради семинарски рад у оквиру задате теме, користећи литературу предложену од ментора и 
спроведено истраживање. У оквиру студијско истраживачког рада студент обавља консултације са 
ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. 
У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга 
истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком студијско истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Предметни СТИР 60 Одбрана СТИР 40 
Укупно 60 Укупно 40 
 


