
 

Табела 5.2.Спецификација предмета 
Студијски програм : Основне академске студије – студије наука безбедности  

Назив предмета: Цивилна заштита 

Наставници: др Јасмина Гачић, ванредни професор; мс Милош Томић, сарадник у настави 

Статус предмета: Обавезни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Изучавањем садржаја предмета студенти ће упознати цивилну заштиту као организован 

одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјано-културна добра и животну 

средину, историјски контекст и формирање институција цивилне заштите, међународноправни третман 

и статус цивилне заштите, као и сарадњу на регионалном и глобалном нивоу у овој области. Студенти 

ће се упознати са организацијом, значајем и улогом цивилне заштите у ЕУ, положајем цивилне заштите 

у националном систему смањења ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама, са 

посебним акцентом на њеном значају у укупном одрживом развоју. Студенти би требало да разумеју 

однос између елемената цивилне заштите, процес мобилизације и активирања у цивилној заштити, као 

и да упознају процес планирања и припремања цивилне заштите.        

Исход предмета: На крају учења студенти ће моћи да објасне цивилну заштиту као хуманитарну, 

социјално интегративну функцију, као и да: 1.опишу и објасне историјски развој заштитне функције и 

цивилне заштите, 2. да образложе формирање институција цивилне заштите на глобалном и  

националном нивоу, 3. објасне њену основну делатност у заштити, спасавању и отклањању последица 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити 

становништво, материјална и културна добра и животну средину,4.наведу примере и упореде начин 

организације, функционисања и управљања савременим системима цивилне заштите најразвијенијих 

држава ЕУ и шире, 5. образложе положај цивилне заштите као специфичне компоненте јединственог 

интегрисаног система смањења ризика од катастрофа, са посебним акцентом на њену улогу у ванредним 

ситуацијама у миру  и делатности која функционише у ванредном и ратном стању. Студенти ће бити у 

стању да  наведу и опишу елементе цивилне заштите, објасне процес мобилизације и активирања у 

цивилној заштити, наведу и разврстају планове цивилне заштите у односу на циљ, намену, садржаје и 

носиоце њених  задатака.         

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај предмета обухвата: 1.Настанак и развој цивилне заштите у свету и нашој земљи; 

3.Mеђународни оквири сарадње и јачања система цивилне заштите; 4. Цивилна заштита у ЕУ и 

конституисање механизма ЦЗ ЕУ; 4. Цивилна заштита Републике Србије - историјска димензија; 5. 

Правна уређеност и полазне основе организовања и припремања ЦЗ; 6.Oрганизација ЦЗ у Републици 

Србији- циљеви, функције, задаци, принципи и начела цивилне заштите;7. Eлементи ЦЗ:  лична и 

узајамна заштита, мере цивилне заштите, јединице цивилне заштите, повереници ЦЗ; 8. Планирање и 

припремање ЦЗ, 9. Употреба цивилне заштите - цивилна заштита у заштити и спасавању од 

елементарних и других већих непогода, мере за спречавање и отклањање последица техничко-

технолошких несрећа;10.Mобилизација и активирањеЦЗ;11.Oбучавање и оспособљавање у систему 

цивилне заштите; 12.Правци даљег развоја цивилне заштите код нас и у свету. 

Практична настава  

Детаљна разрада појединих мера цивилне заштите и примери спровођења мера у РС и у другим 

државама : евакуација, склањање, збрињавање угрожених и настрадалих,  спасавање од рушења и из 

рушевина; РХБ заштита, спасавање од поплава, на води и под водом, заштита од пожара; заштита од 

НУС-а (ЕОР), заштита добара битних за опстанак – заштита културних добара од уништења и отуђења, 

заштита  и  спасавање  животиња, прва медицинска помоћ,  асанација, анализа обавеза државних органа, 

органа локалне самоуправе и грађана у области цивилне заштите, разрада мера у оквиру личне и 

узајамне заштите. Студије случаја – стварни догађаји из међународне и домаће праксе у којима су 

стручњаци из области цивилне заштите успешно или неуспешно реаговали на случајеве проблема у 

условима угрожавања људи, материјално-културних добара и животне средине. 
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Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе:  

Предавања, вежбе, практична настава, колоквијум, семинарски рад. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит - 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум-и 2x20 ..........  

семинар-и 5   

 




