Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
заштита од пожара
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
основне струковне студије
Назив предмета
Организација заштите од пожара
Наставник (за предавања)
Живковић А. Радиша
Наставник/сарадник (за вежбе)
Лазаревић Д Драган
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Стицање знања о субјектима у области заштите од пожара, о организацији и деловању
професионалног и добровољног ватрогаства и о врстама послова у области заштите од пожара
и начину њиховог организовања у предузећима ― организацијама. Ова знања омогућавају
Циљ
студентима практични рад на стручним пословима заштите од пожара
предмета
Савладавањем програмског садржаја студент стиче способност за организовање и руковођење
Исход
системом заштите од пожара
предмета
Садржај предмета
Основни појмови и принципи организације заштите од пожара. Основи уређења заштите од
пожара: међународни и домаћи правни извори и важећа регулатива. Организациони системи
заштите од пожара у свету и код нас. Субјекти у систему заштите од пожара код нас. Државни
органи, њихови задаци и надлежност. Надзор у области заштите од пожара. Права и обавезе
локалних заједница. Предузеће као субјект заштите од пожара. Разврставање предузећа у
катеогирије пожарне угрожености (услови, основи, мерила). Нормативно уређивање заштите од
пожара. Обавезе и одговорност за спровођење заштите од пожара у предузећу. Стручне
службе заштите од пожара: модели, системи, веза у структури предузећа и место службе у
структури извршне функције. Управљење заштитом од пожара у предузећу. Менаџмент у
заштити од пожара. Обавезе предузећа према органима надзора. Професионалне ватрогасне
јединице, територијалне и индустријске (оснивање, делатност, организација, устројство и
кадрови). Добровољна ватрогасна друштва (организација, задаци, начин деловања). Грађани и
Теоријска
заштита од пожара
настава
Практична Организација службе заштите од пожара: модели, системи, веза у структури предузећа и место
настава
службе у структури извршне функције. Упознавање са управљењем заштитом од пожара у
(вежбе,
предузећу. Менаџмент у заштити од пожара. Упознавање са обавезама предузећа према
ДОН,
органима надзора. Упознавање са функционисањем Професионалне ватрогасне јединице,
студијски
територијалне и индустријске (оснивање, делатност, организација, устројство и кадрови). Начин
истражива- организовања и формирања Добровољног ватрогасног друштва
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2
0
Настава се организује и изводи у току једног семестра, у складу са планом извођења наставе.
Облици наставе су: предавања, вежбе (рачунске, аудитивне, лабораторијске, теренске),
Методе
извођења семинари, консултације, провера знања (коло-квијуми, семинарски радови, графички радови,
пројекти, домаћи задаци)
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
40
практична настава
20 усмени испит
колоквијуми
10
семинари
20

