
Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив и шифра предмета: Безбедност и здраље на раду 

Наставник: Др Слађана Јовић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни предмет / стручно -апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета:  Упознавање студената са теоријским концептима научних и стручних знања из области 

безбедности и заштите здравља запослених у радном процесу, као и практичним знањима  која имају за циљ 

спречавање, елиминисање и смањење ризика по безбедност и здравље у оквиру радног места и у радној околини. 

Такође, студенти ће добити основна знања о факторима који утичу на здравље запослених и мерама и нивоима 

превенције професионалних болести, као и о законској регулативи Европске уније и Републике Србије у овој 

области. 

 

Исход предмета:  Усвајање знања и вештина, односно стицање компетенције за управљање, организацију и надзор  

у области безбедности и заштите здравља на раду, као и развој одговарајућих процедура и метода у овој области. 

Студенти ће бити оспособљени да усвојена знања примењују у пракси у смислу примене методологије процене 

ризика по безбедност и здравље на раду, као и примене свих мера примарне, секундарне и терцијарне заштите 

Садржај предмета: Теоријска настава 

Дефиниција безбедности и здравља на раду; Процеси у радној средини и превентивне мере у циљу очувања 

безбедности и здравља запослених; Идентификација и процена ризика на радном месту. Акт о процени ризика; 

Физиологија рада, радно оптерећење, стрес на радном месту, замор и премор. Радна и животна средина: агенси 

физичке, хемијске и биолошке природе;  Промоција здравља на радном месту и здравствено васпитање; 

Међународно и национално законодавство, нормативи и стандарди у области безбедности и здравља на раду; Мере 

заштите на раду – организационе и хигијенске мере, лична заштитна средства, мере медицинске и социјалне 

заштите.; Професионалне болести и болести у вези са радом; Ментално здравље, злоупотреба психоактивних 

супстанци и безбедност и здравље на раду; Тимски рад и партнерско повезивање, улога менаџера у тиму за 

безбедност и здравље на раду и међународна сарадња. Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – основне 

одредбе и практична импликација у предузећима и другим институцијама. 

Практична настава:У практичном делу наставе студенти имају прилику да стечена теоријска знања продубљују у 

правцу  израде процене ризика по безбедност и здравље на раду  и сагледају организацију и рад службе за 

безбедност и здравље на раду. 
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Број часова  активне наставе: 4/60  Теоријска настава: 3/45  Практична настава: 1/15  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава  усмени испит 30 

Колоквијуми 40   

Семинари 20   

Укупно:     70  30 

100 

 




