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Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ ОД КАТАСТРОФА 

Наставник/наставници: др Маријола Божовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

Стицање основних теоријских и практичних знања за успешно деловање у заштити од катастрофа и 

ванредним ситуацијама. Упознавање студента са задацима субјеката и снага система смањења ризика од 

катастрофа. Упознавање са начинима руковођења заштитом од катастрофа и ванредним ситуацијама, као 

и облицима управљања, организовања, припремања и учествовања грађана, правних лица, јавних 

установа, локалне самоуправе у заштити и спасавању. 

Исход предмета  

Након полoженог испита студенти ће стећи неопходна знања за обављање послова везаних за заштиту од 

катастрофа и биће оспособљени да: боље разумеју надлежност и координацију државних органа, органа 

државне управе, органа локалне самоуправе, привредних субјеката, институција јавних делатности, 

невладиног сектора, међународних субјеката у руковођењу активностима у случају катастрофа и 

ванредних ситуација. Студенти ће усвојити знања која се односе на организацију и рад штабова за 

ванредне ситуације, оперативних штабова и повереника цивилне заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређивање и класификација катастрофа. Природне и техничко-технолошке катастрофе. 

Угроженост, изложеност, рањивост, суочвање и отпорност на катастрофе, методе истраживања 

катастрофа. Ризици од катастрофа (појам и концепција ризика од катастрофа, управљање ризиком од 

катастрофа). Међународни и национални правни оквир смањења ризика од катастрофа. Систем смањења 

ризика од катастрофа. Процена ризика од катастрофа: План смањења ризика од катастрофа, План 

заштите и спасавања, Екстерни план заштите од великог удеса. Субјекти и снаге система смањења ризика 

од катастрофа. Руковођење заштитом од катастрофа и ванредним ситуацијама. Специфичности 

руковођења у ванредним ситуацијама. Надлежност државних органа, органа државне управе и органа 

локалне самоуправе у активностима заштите од катастрофа и руковођења ванредним ситуацијама. 

Организација и задаци штабова за заштиту од катастрофа и реаговања у ванредним ситуацијама. Рад 

штаба и координација са другим учесницима у активностима заштите од катастрофа и реаговања у 

ванредним ситуацијама. Модели, методе, стилови и технике руковођења у заштити од катастрофа. Рад 

команданта штаба за реаговање у ванредним ситуацијама и заштити од катастрофа, начини и поступци у 

доношењу одлука за акције заштите и спасавања. Поступак доношења одлука о употреби снага и 

средстава. Оперативни штабови, формирање и надлежности. Повереници цивилне заштите. Међународна 

сарадња у области заштите од катастрофа. 

Практична настава 

Вежбе ће пратити теоријску наставу. Студенти ће у сарадњи са надлежним службама и заинтересованим 

субјектима, радити на изради планских докумената, анализама студија случаја. Такође, студенти ће кроз 

пројектне задатке радити Процене ризика од катастрофа као и Планове заштите и спасавања. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Наставни програм се остварује на предавањима, вежбама и консултацијама. На предавањима се теоријски 

обрађује градиво уз илустрацију примене на карактеристичним примерима. На вежбама се раде задаци уз 
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учешће студената. У оквиру вежби студенти раде и самосталне пројектне задатке који се оцењују. 

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   

 


