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Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Наставник/наставници: др Маријола Божовић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

Стицање знања о субјектима у области заштите од пожара, о организацији и деловању професионалног и 

добровољног ватрогаства, као и о врстама послова у области заштите од пожара и начину њиховог 

организовања у предузећима-организацијама. Стечена знања омогућавају студентима практични рад на 

стручним пословима заштите од пожара.  

Исход предмета  

Савладавањем програмског садржаја студент стиче способност, знања и вештине за организовање и 

руковођење системом заштите од пожара. Такође, студент је оспособљен да учествује у доношењу 

законских и других прописа којима се уређује ова област, у организовању послова заштите од пожара као 

и примену превентивних мера заштите од пожара и других катастрофалних догађаја у радној и животној 

средини. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, предмет и садржај организације заштите од пожара. Начела заштите од пожара. Стање у области 

заштите од пожара. Субјекти заштите од пожара. Улога државних органа у области заштите од пожара. 

Стандарди и прописи у области заштите од пожара. Стратегија заштите од пожара. Делокруг рада 

Министарства унутрашњих послова. Надзор и вршење управног надзора. Начин и поступак вршења 

инспекцијског надзора. Органи аутономне покрајине. Органи јединица локалне самоуправе. Обавезе 

привредног друштва у области заштите од пожара. Нормативно уређивање заштите од пожара. План 

заштите од пожара. Правила заштите од пожара. Организовање послова заштите од пожара. 

Категоризација према угрожености од пожара. Обука у области заштите од пожара. Имплементација 

ИСО стандарда у систему заштите од пожара. Управљање документима у служби заштите од пожара. 

Министарство одбране и војска Србије. Превентивне мере заштите од пожара. Менаџмент заштите од 

пожара: понашање људи у ванредним ситуацијама, комуникација у ватрогасно-спасилачким 

интервенцијама. Мотивисање менаџера заштите од пожара. Управљање кадровима и мотивација за рад 

припадника ватрогасно спасилачких јединица. Професионалне ватрогасне јединице, организација 

професионалне ватрогасне службе. Добровољна ватрогасна друштва и ватрогасни савези. Обавезе, права 

и одговорности грађана као субјеката система заштите од пожара. Осигуравајућа друштва у заштити од 

пожара. Активности привредних друштава специјализованих за безбедоносне послове. Улога и задаци 

радника обезбеђења у заштити објеката од пожара. 

Практична настава 

Извођење вежби које су својим садржајем у складу са теоријском наставом. Презентација и одбрана 

семинарских радова. Анализа примера из праксе који се односе на организовање и руковођење системом 

заштите од пожара. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Разрада актуелних тема из области заштите од пожара и других видова катастрофалних догађаја и 

опасности било да су природног, техничко-технолошког или еколошког карактера. Облици наставе су: 

предавања, вежбе, семинарски радови, консултације, провера знања (колоквијуми, семинарски радови, 
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графички радови, пројекти, домаћи задаци). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава – усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   

 


