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Циљеви предмета 

 
Представља стицање знања о основним карактеристикама, 
савременим концепцијама и стратегијама, начинима 
(квантитативним и квалитативним) и фазама (ублажавање, 
припремљеност, одговор и опоравак) процеса управљања ризицима у 
ванредним ситуацијама. Такође, циљ предмета се односи и на 
стицање основних знања о теоријама, концептима и методама 
управљања и истраживања ризика од ванредних ситуација. 
 

Исход изучавања 

 
Оспособљеност студената за: управљање ризицима у ванредним 
ситуацијама на стратешком, тактичком и оперативном нивоу; 
разумевање процеса анализе опасности и алтернативних парадигми 
опасности које укључују друштвени, политички, економски и 
еколошки систем;  разумевање процеса идентификовања опасности и 
мапирање опасности; визуелизацију ризика и просторно 
анализирање података о ризицима; идентификацију комуникационих 
препреки у дискутовању и саопштавању ризика заједници; израду 
стручних процена ризика и планова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; научно и критичко промишљање и 
истраживање појава и проблема у вези управљања ризицима у 
ванредним ситуацијама;  
 

Садржај и 
структура 
предмета 

I модул – Уводна разматрања (појам, карактеристике и 
класификација ванредних ситуација; управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама као наставно-научна дисциплина; 
историјски аспекти управљања ризицима; теоријски оквири 
истраживања ризика у ванредним ситуацијама; модели и ванредне 
ситуације); 
 
II модул – Управљање ризицима од ванредних ситуација – 
(дефинисање ризика и неизвесности; извори ризика; врсте ризика; 
утицај ризика; дефинисање вероватноће; појам, функција и 
циљеви управљања ризицима од ванредних ситуација; процес 
управљања ризицима – идентификација контекста, 
идентификација опасности, процена рзика од опасности, 



сортирање опасности, анализа ризика појединачних опасности, 
груписање и одређивање прироритета, процес и алати 
информисања јавности о ризицима; методе и модели процене 
ризика; методологија процене ризика; мапирање ризика; 
профилисање угрожености заједнице од ванредних ситуација; 
просторна анализа података у вези опасности; одговор на ризике 
од ванредних ситуација; управљање ризицима и одговор на 
ванредне ситуације проузроковане природним опасностима; 
управљање ризицима и одговор на антропогене ванредне 
ситуације; информациони системи за подршку управљања 
ризицима од ванредних ситуација; заједнице отпорне на 
катастрофе – нови оквир управљања ризицима) 
 
III модул – Идентификација опасности, анализа и процена 
ризика од ванредних ситуација – анализа опасности и 
угрожености (концепт опасности; променљива парадигма 
опасности; процес и елементи идентификације опасности; 
проблеми у анализи ризика; модели процене ризика – динамички 
и детерминистички, модели вероватноће, модел ,,Hazus MH“; 
израчунавање вредности вероватноће и последица од ванредних 
ситуација – дубинске анализе, квантитативне анализе 
вероватноће, квантитативне анализе последица; технике 
моделирања; евалуација ризика; прихватљивост ризика; индекс 
ризика од ванредних ситуација (DRI-UNDP); индекс глобалних 
ризика од ванредних ситуација (Светска банка); индикатори 
ризика; међународне скале интензитета опасности – Рихтерова и 
Меркалијева скала земљотреса; индекс експлозивности вулкана; 
Бофорова скала ветра; Сафир-Симпсонова скала; праћење 
цунамија и упозорења; европска скала праћења опасности од 
лавина; Палмеров регистар суша); анализа ризика – критеријуми 
за одређивање вероватноће, критеријуми за одређивање 
последица; мапе и регистри ризика; проблеми анализе ризика; 
појам и димензије угрожености – угроженост појединца и 
домаћинства, физичка угроженост, еколошка и економска 
угроженост, угроженост критичне инфраструктуре; методи 
процене угрожености; индикатори угрожености – социјалног, 
економског и еколошког стања; појам и карактеристике 
отпорности – отпорност домаћинства и друштва, 
институционална и економска отпорност, еколошка отпорност; 
процена ризика од природних опасности; процена ризик од 
техничко-технолошких опасности;); 
 
IV модул – Мере за смањење ризика од ванредних ситуација 
(појам и карактеристике смањења ризика; врсте смањења ризика – 
структурне: отпорне конструкције, грађевински прописи и 
регулаторне мере, премештање, структурна модификација, 
изградња склоништа, изградња баријера и система преусмеравања 
или задржавања, системи откривања, физичка модификација, 



системи за третман; и неструктурне мере смањења ризика – 
едукација грађана; залихе и опрема за реаговање; планови 
заштите и спасавања; осматрање, рано упозоровање, 
обавештавање и узбуњивање становништва, средства колективне 
и индивидуалне заштите, евакуација, информисање јавности; 
финансирање ризика; смањење ризика унапређењем 
припремљености за ванредне ситуације изазване природним 
опасностима – литосферске, хидросферске, атмосферске, 
биосферске; процена и избор мера за ублажавање ванредних 
ситуација; смањење ризика унапређењем припремљености за 
ванредне ситуације изазване техничко-технолошким опасностима 
– експлозије, пожари, хаварије; смањење ризика од ванредних 
ситуација у пракси; 
 
V модул – Институционално-правни и организациони оквир 
управљања ризицима од ванредних ситуација (међународно 
институционално-правни и организациони оквир управљања 
ризицима – Уједињене нације – Међународна стратегија за 
смањење ризика од ванредних ситуација, Јокохама стратегија за 
безбеднији свет, смернице за спречавање природних ванредних 
ситуација, припрему и ублажавање, Миленијумска декларација; 
Хјого оквиру за деловање 2005-2015. године, јачање отпорности 
нација и заједница на катастрофе; Међународна декада за 
смањење природних ванредних ситуација; Оквир из Сендаја за 
смањење ризика од ванредних ситуација; Европска унија – 
Механизам цивилне заштите Заједнице, ЕУ стратегије за смањење 
ризика од ванредних ситуација у земљама у развоју, Иницијатива 
за превентиву и спремност за ванредне ситуације у југоисточној 
Европи; Национални институционално-правни и организациони 
оквир управљања ризиицима – улога субјеката систем заштите и 
спасавања у управљању ризицима од ванредних ситуација; улога 
снага заштите и спасавања у управљању ризицима од ванредних 
ситуација; Закон о ванредним ситуацијама, о заштити од пожара, 
о здравственој заштити и јавном здрављу, о водама, шумама, 
заштити животне средине, о транспорту опасног терета, о заштити 
од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности, о 
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима; 
Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; Упутство о Методологији за израду процене 
угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Нацрт 
закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и 
управљању у ванредним ситуацијама); 
 

 
 



П Р Е Д А В А Њ А 

Недеља Тематска јединица 
Број 

часова 

I 

 
Упознавање студената са предиспитним и испитним обавезама, 
начину оцењивања, обавезном и допунском литературом; Појам, 
карактеристике и класификација ванредних ситуација; управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама као наставно-научна дисциплина; 
 

3 

II 

 
Историјски аспекти управљања ризицима; теоријски оквири 
истраживања ризика у ванредним ситуацијама; модели и ванредне 
ситуације; 
 

3 

III 

 
Дефинисање ризика и неизвесности; извори ризика од ванредних 
ситуација; врсте ризика; утицај ризика од ванредних ситуација; 
дефинисање вероватноће; појам, функција и циљеви управљања 
ризицима од ванредних ситуација; 
 

3 

IV 

 
Процес управљања ризицима – идентификација контекста, 
идентификација опасности, процена ризика од опасности, сортирање 
опасности, анализа ризика појединачних опасности, груписање и 
одређивање прироритета, процес и алати информисања јавности о 
ризицима; методе и модели процене ризика; методологија процене 
ризика; мапирање ризика; планови заштите и спасавања од 
ванредних ситуација; 
 

3 

V 

 
Профилисање угрожености заједнице од ванредних ситуација; 
просторна анализа података; одговор на ризике од ванредних 
ситуација; управљање ризицима и одговор на ванредне ситуације 
проузроковане природним опасностима; управљање ризицима и 
одговор на антропогене ванредне ситуације; Информациони системи 
за подршку управљања ризицима од ванредних ситуација; заједнице 
отпорне на катастрофе – нови оквир управљања ризицима; 
 

3 

VI Прва провера знања – први колоквијум 3 

VII 

 
Концепт опасности; променљива парадигма опасности; процес и 
елементи идентификације опасности; проблеми у анализи ризика; 
модели процене ризика – динамички и детерминистички, модели 
вероватноће, модел ,,Hazus MH“; израчунавање вредности 
вероватноће и последица од ванредних ситуација – дубинске анализе, 
квантитативне анализе вероватноће, квантитативне анализе 

3 



последица; технике моделирања; евалуација ризика; 
 

VIII 

 
Прихватљивост ризика; индекс ризика од ванредних ситуација (DRI-
UNDP); индекс глобалних ризика од ванредних ситуација (Светска 
банка); индикатори ризика; међународне скале интензитета 
опасности – Рихтерова и Меркалијева скала земљотреса; индекс 
експлозивности вулкана; Бофорова скала ветра; Сафир-Симпсонова 
скала; праћење цунамија и упозорења; европска скала праћења 
опасности од лавина; Палмеров регистар суша); анализа ризика – 
критеријуми за одређивање вероватноће, критеријуми за одређивање 
последица; мапе и регистри ризика; 
 

3 

IX 

 
Проблеми анализе ризика; појам и димензије угрожености – 
угроженост појединца и домаћинства, физичка угроженост, еколошка 
и економска угроженост, угроженост критичне инфраструктуре; 
методи процене угрожености; индикатори угрожености – социјалног, 
економског и еколошког стања; појам и карактеристике отпорности – 
отпорност домаћинства и друштва, институционална и економска 
отпорност, еколошка отпорност; процена ризика од природних 
опасности; процена ризик од техничко-технолошких опасности); 
 

3 

X 

 
Појам и карактеристике смањења ризика; врсте смањења ризика – 
структурне: отпорне конструкције, грађевински прописи и 
регулаторне мере, премештање, структурна модификација, изградња 
склоништа, изградња баријера и система преусмеравања или 
задржавања, системи откривања, физичка модификација, системи за 
третман; 
 

3 

XI 

 
Неструктурне мере смањења ризика – едукација грађана; залихе и 
опрема за реаговање; планови заштите и спасавања; осматрање, рано 
упозоровање, обавештавање и узбуњивање становништва, средства 
колективне и индивидуалне заштите, евакуација, информисање 
јавности; финансирање ризика; 
 

3 

XII 

 
Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне 
ситуације изазване природним опасностима – литосферске, 
хидросферске, атмосферске, биосферске; процена и избор мера за 
ублажавање ризика од ванредних ситуација; смањење ризика 
унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 
техничко-технолошким опасностима – експлозије, пожари, хаварије; 
смањење ризика од ванредних ситуација у пракси; 

3 



 

XIII 

 
Међународно институционално-правни и организациони оквир 
управљања ризицима – Уједињене нације – Међународна стратегија 
за смањење ризика од ванредних ситуација, Јокохама стратегија за 
безбеднији свет, смернице за спречавање природних ванредних 
ситуација, припрему и ублажавање, Миленијумска декларација; 
Хјого оквиру за деловање 2005-2015. године, јачање отпорности 
нација и заједница на катастрофе; Међународна декада за смањење 
природних ванредних ситуација; Оквир из Сендаја за смањење 
ризика од ванредних ситуација; Европска унија – Механизам 
цивилне заштите Заједнице, ЕУ стратегије за смањење ризика од 
ванредних ситуација у земљама у развоју, Иницијатива за превентиву 
и спремност за ванредне ситуације у југоисточној Европи; 
 

3 

XIV 

 
Национални институционално-правни и организациони оквир 
управљања ризиицима – улога субјеката систем заштите и спасавања 
у управљању ризицима од ванредних ситуација; улога снага заштите 
и спасавања у управљању ризицима од ванредних ситуација; Закон о 
ванредним ситуацијама, о заштити од пожара, о здравственој 
заштити и јавном здрављу, о водама, шумама, заштити животне 
средине, о транспорту опасног терета, о заштити од јонизујућег 
зрачења и о нуклеарној сигурности, о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима; Национална стратегија заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; Упутство о Методологији за 
израду процене угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
Нацрт закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода 
и управљању у ванредним ситуацијама); 
 

3 

XV Друга провера знања- други колоквијум 3 
 
 

В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица Број 

часова 

I 

Анализа и примена релевантних теорија, метода и концепата 
приликом истраживања ризика од ванредних ситуација. 
Терминолошка разграничења повезаних концепата као што су 
ванредне ситуације, катастрофе, кризне ситуације и ванредна стања 
и ванредни догађаји. Израда прегледа литературе о релевантним 
питањима из области управљања ризицима од ванредних ситуација 
коришћењем електро-нских база података. Упознавање студената са 
значајнијим квантитативним и квалитативним истраживањима из 

1 



области управљања ризицима од ванредних ситуација. 

II 

Свеобухватна и систематска анализа и објашњење методологије 
процене ризика и њене примене у пракси. Упознавање студената са 
сврхом, садржином, циљевима и нивоима израде процене 
угрожености од ванредних ситуација. 

1 

III 

Симулација примене процеса управљања ризицима 
(идентификација контекста, идентификација опасности, процена 
ризика од опасности, сортирање опасности, анализа ризика 
појединачних опасности, груписање и одређивање прироритета, 
процес и алати информисања јавности о ризицима) у конкретним 
случајевима. 

1 

IV 
Симулација управљања ризицима и одговор на ванредне ситуације 
проузроковане природним опасностима – студије случаја. 

1 

V 
Симулација управљања ризицима и одговор на ванредне ситуације 
проузроковане антропогеним опасностима – студије случаја. 

1 

VI Прва провера знања – први колоквијум 1 

VII 
Израда профила угрожености локалних заједница од ванредних 
ситуација коришћењем савремених информационих система за 
анализу ризика. 

1 

VIII 

Израда процене ризика и планова заштите и спасавања за конкретне 
врсте природних (поплаве, земљотреси, суше, јаки ветрови, 
екстремно високе и ниске температуре, вулканске ерупције, цунами 
итд.) и антропогених ванредних ситуација (ванредне ситуације 
изазване нуклеарним, хемијским, биолошким, радиолошким 
оружјем, хаварије, пожари итд.) са циљем смањења ризика. 

1 

IX 

Упознавање студената са постојећим информационим системима 
подршке управљања ризицима од ванредних ситуација. Коришћење 
конкретних софтвера за управљање ризицима који су доступни за 
бесплатно коришћење. 

1 

X Симулације смањења ризика од ванредних ситуација насталих 
услед природних и техничко-технилошких опасности. Израда 

1 



сценарија ванредних ситуација, осмишљавање конкретних мера и 
активности и њихова имплементација на примерима изабраних 
локалних заједница. 

XI 

Упознавање студената са: карактеристикама и начинима деловања 
свих штетних ефеката ванредних ситуација; правилним избором 
заштитне опреме и уређаја, као и њиховим коришћењем на терену; 
тактиком поступања интервентно-спасилачких служби у ванредним 
ситуацијама на стратешком, тактичком и оперативном нивоу; 
начином управљања и одлучивања у условима неизвесности; 
карактеристикама и начинима примене основних оперативних 
безбедносних вештина у ванредним ситуацијама; системима 
комуникација у ванредним ситуацијама. 

1 

XII 
Израда процене угрожености  и планова заштите и спасавања 
оспособљених, овлашћених и других правних лица. 

1 

XIII 

Упознавање студената са различитим евиденцијама из области 
ванредних ситуација: евиденција привредних друштава које рукују 
опасним материјама; евиденција привредних друштава које 
израђују план заштите од удеса; евиденција привредних друштава 
које израђују план заштите од терористичких активности; 
евиденције ватрогасно-спасилачких јединица;  

1 

XIV 

Припрема студената за полагање испита за добијање лиценце за 
израду процене угрожености и планова заштите и спасавања,  у 
складу са Правилником о програму, начину и трошковима полагања 
стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену 
ризика. 

1 

XV Друга провера знања – други колоквијум 1 
 

 
 

Облици извођења 
наставе 

 
 

Основна знања из области управљања ризицима у ванредним 
ситуацијама студенти ће стећи кроз интерактивна предавања 
(презентације, едукативни филмови) и вежбе са подразумеваним 
активним учестовањем студената у наставном процесу. Поред тога, 
студенти ће похађати стручну обуку и праксу. 
 

Начин 
оцењивања на 
предмету 
 
 

У току предиспитних обавеза студенти ће полагати два колоквијума 
који укупно носе 40 поена. Поред тога, за активности у току наставе и 
реализацију практичних вежби предвиђено је по 10 поена.  
 



Писмени део испита носи 40 поена.  
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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА 
 

1. Појам, карактеристике и класификација ванредних ситуација?  
2. Управљање ризицима у ванредним ситуацијама као наставно-научна дисциплина?  
3. Историјски аспекти управљања ризицима?  
4. Теоријски оквири истраживања ризика у ванредним ситуацијама?  
5. Модели и ванредне ситуације? 
6. Дефинисање ризика и неизвесности?  
7. Извори ризика? 
8. Врсте ризика?  

9. Утицај ризика?  
10. Дефинисање вероватноће?  
11. Појам, функција и циљеви управљања ризицима од ванредних ситуација?  
12. Процес управљања ризицима – идентификација контекста, 
13. Идентификација опасности,  
14. Процена рзика од опасности,  
15. Сортирање опасности,  
16. Анализа ризика појединачних опасности, груписање и одређивање прироритета,  
17. Процес и алати информисања јавности о ризицима?  
18. Методе и модели процене ризика?  
19. Методологија процене ризика?  

20. Мапирање ризика?  
21. Профилисање угрожености заједнице од ванредних ситуација?  
22. Просторна анализа података у вези опасности?  
23. Одговор на ризике од ванредних ситуација?  
24. Управљање ризицима и одговор на ванредне ситуације проузроковане природним 

опасностима?  
25. Управљање ризицима и одговор на антропогене ванредне ситуације?  
26. Информациони системи за подршку управљања ризицима од ванредних ситуација?  



27. Заједнице отпорне на катастрофе – нови оквир управљања ризицима? 

28. Концепт опасности?  
29. Променљива парадигма опасности?  
30. Процес и елементи идентификације опасности?  
31. Проблеми у анализи ризика?  
32. Модели процене ризика – динамички и детерминистички, модели вероватноће, 

модел ,,hazus mh“?  
33. Израчунавање вредности вероватноће и последица од ванредних ситуација – 

дубинске анализе, квантитативне анализе вероватноће, квантитативне анализе 
последица?  

34. Технике моделирања?  
35. Евалуација ризика? 

36. Прихватљивост ризика?  
37. Индекс ризика од ванредних ситуација (dri-undp)? 
38. Индекс глобалних ризика од ванредних ситуација (светска банка)? 
39. Индикатори ризика?  
40. Међународне скале интензитета опасности – Рихтерова и Меркалијева скала 

земљотреса?  
41. Индекс експлозивности вулкана?  
42. Бофорова скала ветра? 
43. Сафир-симпсонова скала?  
44. Праћење цунамија и упозорења?  
45. Европска скала праћења опасности од лавина?  

46. Палмеров регистар суша? 
47. Анализа ризика – критеријуми за одређивање вероватноће,  
48. Критеријуми за одређивање последица?  
49. Мапе и регистри ризика?  
50. Проблеми анализе ризика?  
51. Појам и димензије угрожености – угроженост појединца и домаћинства, физичка 

угроженост, еколошка и економска угроженост, угроженост критичне 
инфраструктуре?  

52. Методи процене угрожености?  
53. Индикатори угрожености – социјалног, економског и еколошког стања?  

54. Појам и карактеристике отпорности – отпорност домаћинства и друштва, 
институционална и економска отпорност, еколошка отпорност?  

55. Процена ризика од природних опасности?  
56. Процена ризик од техничко-технолошких опасности? 
57. Појам и карактеристике смањења ризика?  
58. Врсте смањења ризика – структурне: отпорне конструкције, грађевински прописи и 

регу-латорне мере, премештање, структурна модификација, изградња склоништа, 
изградња баријера и система преусмеравања или задржавања, системи откривања, 
физичка модификација, системи за третман?  



59. Неструктурне мере смањења ризика – едукација грађана? Залихе и опрема за 

реаговање? Планови заштите и спасавања? 
60.  осматрање, рано упозоровање, обавештавање и узбуњивање становништва, 

средства колективне и индивидуалне заштите, евакуација, информисање јавности?  
61. Финансирање ризика?  
62. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

литосферским опасностима 
63. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

хидросферским опасностима 
64. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

атмосферским опасностима 
65. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

биосферским опасностима 
66. Процена и избор мера за ублажавање ванредних ситуација?  
67. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

експлозијама, пожари, хаварије?  
68. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

пожарима?  
69. Смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване 

злоупотребом оружја за масовно уништвање: нуклеарно, хемијско, биолошко и 
радиолошко.  

70. Смањење ризика од ванредних ситуација у пракси? 
71. Планови заштите и спасавања од ванредних ситуација? 

72. Међународна стратегија за смањење ризика од ванредних ситуација,  
73. Јокохама стратегија за безбеднији свет, смернице за спречавање природних 

ванредних ситуација, припрему и ублажавање,  
74. Миленијумска декларација?  
75. Хјого оквиру за деловање 2005-2015. Године, јачање отпорности нација и заједница 

на катастрофе?  
76. Међународна декада за смањење природних ванредних ситуација?  
77. Оквир из сендаја за смањење ризика од ванредних ситуација?  
78. Механизам цивилне заштите заједнице? 
79. ЕУ стратегије за смањење ризика од ванредних ситуација у земљама у развоју? 

80. Иницијатива за превентиву и спремност за ванредне ситуације у Југоисточној 
Европи?  

81. Улога и задаци субјеката систем заштите и спасавања у управљању ризицима од 
ванредних ситуација? 

82.  Улога и задаци снага заштите и спасавања у управљању ризицима од ванредних 
ситуација?  

83. Закон о ванредним ситуацијама? 
84. Закон о заштити од пожара, о здравственој заштити и јавном здрављу, о водама, 

шумама, заштити животне средине, о превозу опасних материја, о заштити од 



јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности, о експлозивним материјама, 

запаљивим течностима и гасовима?  
85. Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама?  
86. Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода 

и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама?  
87. Нацрт закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању у 

ванредним ситуацијама)? 

 


