
I Међународно-правни третман цивилне заштите. Развој цивилне заштите у 
Р.Србији. 

 
 

 
 

 

Шифра предмета 
Статус 

Семестар Број кредита 
Фонд 

предмета часова 

НБ. 3.25. Обавезни V 6 45+15 

 
 
 

Циљ изучавања наставних садржаја из овог предмета огледа се у 

Циљеви предмета стицању и усвајању општих и стручних знања о начину организовања, 
функционисања и управљања савременим системима цивилне заштите са 
тежиштем на цивилну заштиту Републике Србије. 

 

 
Исход изучавања 

 
 
 
 
 

 
Садржај и структура 

предмета 

Оспособљеност студената да организују, планирају и спроводе мере 
заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и 
животне средине у условима мирнодопских ванредних ситуација и 
условима рата 

 

Увод у предмет: мисија, циљеви, функције, и задаци цивилне заштите; 
настанак и развој цивилне заштите у свету и нашој земљи; међународни 
оквири сарадње и јачања система цивилне заштите; цивилна заштита 
Републике Србије; циљеви, функције, задаци, принципи и начела 
цивилне заштите; лучна и узајамна заштита; мере заштите и спасавања; 
јединице цивилне заштите; управљање и руковођење у систему цивилне 
заштите; планирање употребе цивилне заштите; цивилна заштита у 
заштити и спасавању од елементарних и других већих непогода; мере за 
спречавање и отклањање последица техничко-технолошких несрећа; 
мере за очување и заштиту културних добара од уништења и отуђења; 
обучавање и оспособљавање у систему цивилне заштите; правци даљег 
развоја цивилне заштите код нас и у свету 

 
 
 
 

ПРЕДАВАЊА 
недеља Тематска јединица број часова 

 Друштвена условљеносат и етапе развоја цивилне заштите. 3 
 
 

 Место цивилне заштите у систему смањења ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама Р.Србије. 3 

II 
Организација цивилне заштите Р.Србије; Циљеви, функције, задаци и  

елементи организације цивилне заштите; Правна уређеност и полазне  

 основе организовања и припремања цивилне заштите.  

III Мере заштите и спасавања – мере и задаци цивилне заштите 3 
IV Евакуација, Скалањање. 3 
V Спасавање од рушења и из рушевина; РХБ заштита 3 

План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Цивилна заштита 



VI 
VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 
XV 

 

 
Спасавање од поплава, на води и под водом; 3 
Прва провера знања – први колоквијум 3 
Заштита од пожара; Заштита од НУС-а (ЕОР) 3 
Заштита добара битних за опстанак – Заштита културних добара од 3 
уништења и отуђења;  

Заштита и спасавање животиња. Асанација. Заштита критичне 3 
инфраструктуре.  

Јединице цивилне заштите; Штабови за ВС, повереници ЦЗ. 3 
Служба осматрања и обавештавања- национални центр 112, оперативни 3 
центри и ситуациони центри, осматрачке станице и јединице за  

узбуњивање.  

Планирање и програмирање развоја цивилне заштите. Планирање 3 
употребе цивилне заштите у ванредним ситуацијама и у рату.  

Обучавање и оспособљавање у ЦЗ – вежбе цивилне заштите. 3 
Друга провера знања- други колоквијум 3 

 
 
 

ВЕЖБЕ   

недеља Тематска јединица    број часова  

I 
Међународна организација цивилне заштите; Цивилна заштита у 1 
Европској унији  

II 
Обавезе државних органа, органа локалне самоуправе и грађана у 1 

области цивилне заштите.  

III Начела и принципи организовања цивилне заштите 1 

IV 
Лична, узајамна и колективна заштита грађана- појам, значај, 1 

начела и активности;.  

V Збрињавање угрожених и настрадалих 1 
VI Мере заштите од техничко –технолошких удеса. 1 
VII Прва провера знања – први колоквијум 1 
VIII Прва медицинска помоћ. 1 
IX Заштита на неприступачним теренима. 1 

X 
Израда и задржај процене угрожености од 1 

елементарних непогода.  

XI Израда и садржај планова за ванредне ситуације 1 

XII 
Предузећа, организације и службе опремљене и оспособљене за 1 
заштиту и спасавање.  

XIII Мобилизација цивилне заштите 1 
XIV Правци даљег развоја система цивилне заштите 1 
XV Друга провера знања- други колоквијум 1 



Предавања, вежбе, консултације, практичан рад 

Облици извођења наставе 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Проф. др Јасмина Гачић 
Е-mail: јasmina.gacic@fb.bg.ac.rs 

Консултације: четвртак од 11,00 до 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начин оцењивања на предиспитне обавезе: 55 поена (активност током наставе 15, 
предмету колоквијуми 2X20,  

испит: 45 поена; 

 обавезна Јаковљевић В., Цивилна заштита у Републици 

 
Литература 

Србији, Факултет Безбедности, Београд, 2011. 
Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

  управљању ВС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА 

 
 

1. Друштвена условљеносат и етапе развоја цивилне заштите 

2. Међународно-правни третман цивилне заштите 

3. Међународна организација цивилне заштите 
4. Цивилна заштита у Европској унији- Механизам ЦЗ ЕУ 
5. Развој цивилне заштите у Републици Србији 
6. Место цивилне заштите у систему смањења ризика од катастрофа и управљању ВС Р.Србије 

7. Организација цивилне заштите Републике Србије 
8. Циљеви, функције, задаци и елементи организације цивилне заштите 
9. Правна уређеност и полазне основе организовања и припремања цивилне заштите 
10. Начела организовања цивилне заштите 
11. Принципи организовања цивилне заштите 

12. Обавезе државних органа, органа локалне самоуправе и грађана у области цивилне заштите 
13. Лична, узајамна и колективна заштита грађана- појам, значај, начела и активности 
14. Мере заштите и спасавања – мере и задаци цивилне заштите 
15. Евакуација 

16. Скалањање 
17. Заклони као заштитни објекти 
18. Склоништа- појам, подела, елементи, изградња и одржавање 
19. Двонаменска склоништа и двонаменски објекти 



 
 

20. Коришћење склоништа 

21. Спасавање од рушења 
22. Спасавање из рушевина 
23. Збрињавање угрожених и настрадалих 
24. РХБ заштита 
25. РХБ заштита у ужем смислу 
26. РХБ контрола 
27. РХБ деконтаминација 

28. Спасавање од поплава, на води и под водом 
29. Мере и радови одбране од поплава 
30. Мере заштите од техничко –технолошких удеса 
31. Мере заштите од удеса на нуклеарним постројењима 
32. Мере заштите од удеса у хемијској индустрији 
33. Заштита од пожара 
34. Организовање послова заштите од пожара 
35. Инспекцијски надзор у области заштите од пожара 
36. Одговорности у области заштите од пожара 
37. Методе и средства за гашење пожара 
38. Ватрогасне јединице 
39. Заштита од НУС-а (ЕОР) 
40. Прва медицинска помоћ 
41. Заштита културних добара од уништења и отуђења 
42. Заштита и спасавање животиња 
43. Заштита критичне инфраструктуре 

44. Асанација 
45. Идентификација настрадалих лица 
46. Заштита на неприступачним теренима 
47. Јединице цивилне заштите 
48. Штабови за ванредне ситуације 
49. Повереници цивилне заштите 
50. Предузећа, организације и службе опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање 
51. Служба осматрања и обавештавања – служба 112 
52. Национални центр 112 
53. Оперативни центри и ситуациони центри, осматрачке станице и јединице за узбуњивање 
54. Планирање и програмирање развоја цивилне заштите 
55. Планирање употребе цивилне заштите у ванредним ситуацијама и у рату 

56. Израда и задржај процене угрожености од елементарних непогода 
57. Израда и садржај планова за ванредне ситуације 
58. Обучавање и оспособљавање у ЦЗ – вежбе цивилне заштите 

59. Мобилизација цивилне заштите 
60. Правци даљег развоја цивилне заштите 


