
 

Академија струковних студија косовско метохијска, Одсек Звечан 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: ПРОПИСИ У ЗАШТИТИ 

Наставник/наставници: мр Биљана Николић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

У оквиру предмета студенти треба да стекну основно знање о националном законодавству у области 

животне средине, безбедности и здравља на раду, ванредним ситуацијама и заштити од пожара и 

експлозија као и о њиховом спровођењу, и упознавање и изучавање међународних правила понашања у 

овим областима. 

Исход предмета  

Након савладавања материје која се односи на национално и међународно законодавство заштите, 

студенти ће бити оспособљени да разумеју основне принципе регулисања области животне средине, БЗР, 

ЗОП, законским инструментима, да се аналитички баве заштитом и буду припремљени да аналитички 

планирају, имплементирају и контролишу све аспекте управљања ризицима у пословној пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна начела на којима се заснива национално законодавство у области заштите; систем правних 

норми у области животне средине, безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и 

катастрофалних догађаја; оцена усаглашености закона са ЕУ законодавством; оцена спровођења закона. 

Посебан акценат ће бити на практичним примерима и искуствима примене закона. Приказ основних 

МЕА; приказ уговора које је Србија ратификовала; приказ регионалних уговора; однос МЕА са 

законодавством ЕУ; примена ратификованих међународних уговора на националном нивоу са 

надлежним органима и оценом спровођења. 

Практична настава 

Вежбе са практичним примерима из националног и међународног законодавства-презентација 

семинарских радова, процена ризика и студија случајева. 
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3. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник 

РС“ бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010, 102/2015), Правилник о садржини студије о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 69/2005). 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије са студентима, израда и јавна одбрана семинарских радова. 

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   

 


