
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
Специјалистичке струковне студије Заштита на раду

 

 

Назив предмета:  

СТРУЧНА ПРАКСА Шифра предмета: СЗР23 
Број ЕСПБ: 3 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији заштите на раду у предузећу или 
институцији за коју се студент определи и сагледавање могућностима примене претходно стечених знања у 
пракси. 

Исход предмета:   

Савладавањем програма специјалистичке праксе студент ће моћи да: примени претходно стечена теоријска 
и стручна знања за решавање конкретних практичних проблема заштите на раду у оквиру изабраног 
предузећа или инсититуције, упозна делатност изабраног предузећа или институције, начине уређивања 
система заштите на раду, управљања системом заштите на раду, местом и улогом инжењера специјалисте 
за заштиту на раду у њиховим организационим структурама, демонстрира самостално извођење метода и 
поступака превентивне заштите који се примењују у технолошким и радним процесима организације, 
утврди, анализира и опише систем управљања заштите на раду, објасни поступке за процену и управљање 
професионалним ризиком, примени знања у решавању задатака у конкретним ситуацијама и анализира 
садржај и решења обухваћена основним документима која се односе на заштиту на раду. 

Садржај предмета:  

Кроз петнаестодневни боравак у изабраном предузећу, студенти се укључују у одвијање процеса заштите 
на раду о чему се обавезно води дневник праксе. Студенти се упознају са организацијом и документацијом 
система ЗР, технолошким и радним процесима, средствима за рад и заштиту, опасностима, штетностима и 
оптерећењима на раду, ризицима и мерама превентивне заштите, оспособљавањем запослених за безбедан 
рад и плановима за случај инцидената и несрећа на раду. Стечена практична искуства студенти анализирају 
у елаборату специјалистичке праксе. Реализацију прате ментори из школе и из радне организације у којој 
се пракса остварује.  

Литература:   
 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

0 0 0 0 0
Методе извођења наставе:  

Консултације и укључивање у послове заштите на раду приликом посета предузећима, самостална обрада и 
презентација задате теме кроз израду дневника специјалистичке праксе у коме студент описује активности 
и послове које је обављао за време специјалистичке праксе и израда елабората специјалистичке праксе, у 
којем студент анализира стечена искуства и доноси закључке о стању заштите на раду у дотичном 
предузећу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Дневник стручне праксе 30 Одбрана елабората 40 
Елаборат 30   
Укупно 60 Укупно 40 
 


