
Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (ССС 1. ниво) 

Назив предмета: Управљање ванредним ситуацијама 

Наставник: мр  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета 

Стицање знања о узроцима, развоју и последицама ванредних ситуација. Врсте ванредних 

ситуација. Фазе управљања ванредним ситуацијама. Стицање знања о институционалним 

оквирима за управљање ванредним ситуацијама. 

Исход предмета  

Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за препознавање феномена 

ванредне ситуације као и управљање истим.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ванредне ситуације–основни појмови, класификација, карактеристике, фазе развоја. 

Природне ванредне ситуације–земљотреси, клизишта, поплаве, урагани, цунами, природни 

пожари, инфективне болести. Техногене ванредне ситуације–класификација технолошких 

система према степену опасности; узроци ванредних ситуација: техника, људи, ударни 

таласи, пожари, опасне материје; технолошке хаварије - хаварије у хемијској и нафтној 

индустрији, транспорту. Ванредне ситуације еколошког карактера. Ванредне ситуације 

друштвеног карактера - социјални немири, терористичке акције, диверзије. 

Институционални оквир за управљање ванредним ситуацијама (Улога субјеката државе и 

државних органа у систему управљања ванредним ситуацијама;Систем заштите 

становништва у управљању ванредним ситуацијама; Сиситем обавештавања и узбуњивања 

становништва у ванредним ситуацијама; Евакуација становништва; Одговор- реговање у 

ванредним ситуацијама; Мере за отклањање последица-елиминисања ванредних ситуација; 

Опоровак од ванредних ситуација).    

Практична настава  

Упознавање са Методологијом за израду процене угрожености од елементарних непогода и 

других опасности као и доношење планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

у Републици Србији, као и израда практичних задатака за поједине опасности 
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број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне вежбе изводе се у учионици 

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   

    

 


