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Циљеви 
предмета 

Разумевање концепта индустрије и индустријске безбедности. 
Упознавање студената са савременим токовима индустрија 
данашњице, процедурама, и мерама заштите.  
Оспособљавање студената за примену раније стеченеих знања на 
контекст индустријске безбедности, као и за комуникацију са 
стручњацима из различитих индустријских области како би развили и 
имплементирали безбедносне процедуре у вези са сложеним 
индустријским активностима. 

Исход 
изучавања 

Након успешног завршетка курса студенти ће бити способни да: 
ефикасно функционишу у различитим тимовима и/или у 
мултидисциплинарном индустријском окружењу како би допринели 
решавању безбедносних проблема; ефикасно комуницирају по 
питањима индустријске безбедности са припадницима других струка 
и друштва уопште; разумеју утицај и ефекте мера заштите на 
индустријске процесе у ширем смислу.  

Садржај и 
структура 
предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са појмовима у вези са индустријом и индустријском 
безбедношћу, изаовима савремене и високотехнолпке индустрије, као 
и  безбедносним процесима и процедурама у индустрији.  
Практична настава 
Путем вежби биће представљене студије случајева у виду 
интерактивне радионице, као и припрема за израду студентског 
пројекта у виду семинарског рада. 

П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица Број часова  

I 
Увод у предмет, упознавање студената са садржајем и 
циљевима предмета, литературом, методма извођења наставе и 
вредновањем активности студената 

3 

II 
Појмовно одређење индустрије, индустријске безбедности и 
заштите, дефиниције, подела и основне одлике 

3 

III 
Кључни аспекти индустријске безбедности и методологије 
управљања ризиком у индустрији 

3 

IV 
Методе и технике за управљање индустријским ризицима (IEC 
31010) 

 

V 
Интегрисани систем менаџмента (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
27001, ISO 37001, ISO 45001) 

3 

VI Извори опасности у индустрији 3 

VII 
Индустријски пожари, експолозије и изливање опасних 
материја 

3 

VIII Технолошке несреће изазване природном опасношћу (Natech) 3 

IX 
Мерење, праћење и контрола индустријских система. Надзорно 
управљачки системи за аквизицију података (SCADA) 

3 

X Високо технолошка индустрија и изазови савремених 3 



   

технологија 
XI Интелектуална својина  3 
XII Индустријски отпад 3 
XIII Енергетска безбедност 3 
XIV Транспорт опасних материја 3 
XV Економски аспекти индустријске безбедности и осигурање 3 

В Е Ж Б Е 
Недеља Тематска јединица Број часова  
I Припрема за радионице и рад на студентском пројекту 1 
II Концепт индустријске безбедности 1 
III Преглед методологија управљања ризиком у индустрији 1 

IV 
Практична примена метода и техника за управљање 
индустријским ризицима према стандарду IEC 31010 

1 

V 
Интегрисани систем менаџмента и преглед стандарда од 
значаја за индустријску безбедност 

1 

VI Студија случаја: извори опасности у индустрији 1 

VII 
Студија случаја: Индустријски пожари, експолозије и 
изливање опасних материја 

1 

VIII 
Студија случаја: Технолошке несреће изазване природном 
опасношћу (Natech) 

1 

IX 
Студија случаја: Мерење, праћење и контрола индустријских 
система. Надзорно управљачки системи за аквизицију података 
(SCADA) 

1 

X Студија случаја: енергетска безбедност 1 
XI Студија случаја: индустријски отпад 1 
XII Студија случаја: транспорт опасних материја 1 
XIII Анализа студентских пројеката, презентација 1 
XIV Анализа студентских пројеката, дискусија 1 
XV Колоквијум 1 



Облици извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум 

Начин оцењивања 
на предмету 

Предиспитне обавезе: до 40 поена (активност током наставе до 
10, семинарски рад до 30) 
Испит: до 60 поена 

Литература Обавезна 1. Бошковић М. (2017) Индустријска безбедност и 
заштита. Београд: Универзитет у Београду, 
Факултет безбедности.  
2. Петровић, Д., Јовановић, П., Раковић, Р. (2010) 
Управљање пројектним ризицима. Београд: 
Удружење за управљање пројектима Србије-YUPMA. 

Допунска 1. Међународна организација за стандардизацију 
Систем менаџмент квалитетом (SRPS ISO 
9001:2015) 
2. Међународна организација за стандардизацију 
Систем менаџментa животном средином (SRPS ISO 
14001:2015) 
3. Међународна организација за стандардизацију 
Систем менаџмента безбедношћу инфомација  (ISO/ 
IEC 27001:2013) 
4. Међународна организација за стандардизацију 
Систем менаџмента против мита (SRPS ISO 
37001:2017) 
5. Међународна организација за стандардизацију 
Систем менаџмент безбедношћу и здрављем на раду 
(ISO 45001:2018) 
6. Bennett, S. (Ed.). (2012). Innovative thinking in risk, 
crisis, and disaster management. Gower Publishing, Ltd. 
7. De Weert, F. (2011). Bank and insurance capital 
management (Vol. 516). John Wiley & Sons. 

Подаци о 
наставницима и 
сарадницима на 
предмету 

Наставник: доц. др Иван Ракоњац  
Сарадник: Милош Томић 

 

ОКВИРНА ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

1. Индустријска безбедност и заштита – дефиниција, подела и основне одлике 
2. Методологија управљања ризиком у индустрији – појам и карактеристике 
3. Методе и технике за управљање индустријским ризицима  
4. Стандардизација у области индустријске безбедности 
5. Систем менаџмента квалитетом ISO 9001 

6. Систем менаџмента животном средином ISO 14001 

7. Систем менаџмента безбедношћу информација ISO 27001 

8. Систем менаџмента против мита ISO 37001 
9. Систем менаџмент безбедношћу и здрављем на раду ISO 45001 
10. Извори опасности у индустрији – појам и подела 
11. Индустријски пожари, експолозије и изливање опасних материја – мере заштите  
12. Природне катастрофе као извор угрожавања индустрије 
13. Natech – основне карактеристике 
14. Мерење, праћење и контрола индустријских система – предности и недостаци 



15. Надзорно управљачки системи за аквизицију података  
16. Заштита критичне инфраструктуре 
17. Безбедносни изазови савремених технологија  
18. Заштита интелектуалне својине  
19. Енергетска безбедност 
20. Транспорт опасних материја у индустрији 
21. Управљање опасним отпадом 
22. Економски аспекти безбедног управљања у индустрији 
23. Осигурање 


