
Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив и шифра предмета: Заштита од природних и антропогених катастрофа 

Наставници: др Владимир М. Цветковић, доцент; др Милан Марковић, наставник ван радног односа 

Статус предмета: изборни предмет/стручно апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6.0 

Услов: нема посебних услова 

 Циљ предмета:  Представља стицање знања о стратешком, тактичком и оперативном нивоу заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних добара од директних и индиректних последица природних (литосферских, хидросферских, 

атмосферских и биосферских) и антропогених (нуклеарне и радиолошке, индустријске и транспортне, катастрофе 

изазване опасним материјама, ратним разарањима и пожарима) катастрофа. Поред тога, стичу се знања о интегрисаном 

управљању заштитом и спасавањем односно организацији интервентно-спасилачких служби (полиција, ватрогасно-

спасилачке јединице, служба хитне медицинске помоћи, војска итд.) у отклањању последица разноврсних катастрофа. 

Свеобухватним изучавањем предмета, стичу се знања и о различитим тактичким моделима заштите од катастрофа у 

различитим државама широм света. Уз то, студенти стичу знања о различитим логистичким аспектима и опреми која се 

користи у заштити људи, материјалних и културних добара од последица катастрофа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исход предмета:  Оспособљеност студената за: разумевање стратешког, тактичког и оперативног нивоа заштите и 

спасавања људи, материјалних и културних добара од последица разноврсних катастрофа; сагледавање и разумевање 

различитих организационих модела заштите и спасавања људи од стране интервентно-спасилачких служби (полиција, 

ватрогасно-спасилачке јединице, служба хитне медицинске помоћи, војска итд.); разумевање основних карактеристика, 

фаза и принципа интегрисане заштите од природних и антропогених катастрофа; упознавање са основном опремом и 

информационим системима од значаја за заштиту и спасавање људи и имовине; разумевање међународне сарадње у циљу 

отклањања последица катастрофа на националном, регионалном и светском нивоу. 

 

Садржај предмета: појмовно одређење и концептуалне основе заштите од катастрофа; стратешке, тактичке и 

оперативне мере заштите људи и имовине од катастрофа; планирање, организовање, спровођење и контрола мера и 

радњи заштите људи и имовине од последица разноврсних катастрофа; организација и надлежности интервентно-

спасилачких служби у заштити људи и имовине од катастрофа (управљање и контролисање подручја; идентификација 

проблема; евалуација опасности и ризика; селекција личне заштитне одеће и опреме; контрола протока информација и 

координирање ресурса; спровођење приоритених  акција итд.);  организациони модели заштите од катастрофа; 

карактеристике, фазе и принципи интегрисане заштите од катастрофа; опрема и информациони системи од значаја за 

заштиту и спасавање; међународна сарадња и отклањање последица од катастрофа; системи управљања заштитом и 

спасавањем; стратегије заштите од природних и антропогених катастрофа; тактика заштите од природних и 

антропогених катастрофа. 
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Број часова активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, стручне посете, пракса, обука. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
 

Предиспитне обавезе Поена 
 

Завршни испит 
 

Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава 10 Усмени испит 40 

Колоквијуми 2×20   

Семинари    

Укупно: 60   

100 
 
 
 
 
 

 




