
 

Академија струковних студија косовско метохијска, Одсек Звечан 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: ЗАШТИТА НА РАДУ 

Наставник/наставници: мр Биљана Николић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

Упознати студенте са врстама и настанком опасности, појмом и задацима заштите на раду, облицима и 

мерама заштите на раду, штетности на раду, правом радног човека на услове рада који обезбеђују његов 

физички и морални интегритет и сигурност али не и нарушавају здравље, правима и дужностима радника 

и овлашћењима и дужностима послодавца у спровођењу мера којима се остварује безбедност и здравље 

на раду; Упознавање са теоријом и прописима из области безбедности и здраља на раду; Оспособити 

студенте за обаљање послова организације и спровођења мера заштите у функцији стварања услова за 

рад, заштите на раду и безбедности и здравља на раду. 

Исход предмета  

Студент је у стању да користи стручну литературу, прикупља и тумачи потребне податке, повеже стечена 

знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у заштиту на раду. Начин спровођења заштите на раду. Радни простор и радна околина. Заштита на 

раду у стручној литератури. Развој система заштите безбедности и здравља на раду у свету и Европској 

унији. Регулатива безбедности и здравља на раду. Обезбеђивање безбедности и здравља на раду. 

Периодични прегледи и испитивања. Радна места са посебним условима рада. Организација послова 

безбедности и здравља на раду, оспособљавање радника и прва помоћ и спасавање. Права, обавезе 

дужности, и одговорности у обезбеђивању и спровођењу безбедности и здравља на раду. Права, 

дужности, обавезе и одговорност радника, директора, послодавца и представника запослених из области 

безбедности и здравља на раду. Надзор над применом законске регулативе из области безбедности и 

здравља на раду. Међународна сарадња из области безбедности и здравља на раду. 

Практична настава 

Извођење аудиторних и практичних вежби. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

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   

 


