
strana 1 od 9 

ЦИВИЛНАЦИВИЛНА ЗАШТИТАЗАШТИТА
ПредметниПредметни наставникнаставник::

ДрДр ВладимирВладимир ЈаковљевићЈаковљевић, , редовниредовни
професорпрофесор

АсистентАсистент::дрдр ЈасминаЈасмина ГачићГачић

 
 

Назив и шифра предмета: 
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА – ФБ.3.21.О.НС

Статус предмета:
Обавезан предмет /научно-стручни(НС)

Број ЕСПБ: 8.0.
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nn БројБрој часовачасова активнеактивне наставенаставе: : 5/755/75
nn ТеоријскаТеоријска наставанастава: 4/60: 4/60
nn ПрактичнаПрактична наставанастава: 1/15: 1/15

 
 

ЛитератураЛитература
nn ВВ..ЈаковљевићЈаковљевић, , ШШ..ЂарматиЂармати, , ЦивилнаЦивилна

заштитазаштита уу СРЈСРЈ, , ИПИП „„СтудентскиСтудентски тргтрг““,,БеоградБеоград
1996.1996.

nn ВВ..ЈаковљевићЈаковљевић, , ЦивилнаЦивилна заштитазаштита РепубликеРепублике
СрбијеСрбије, (, (раднирадни материјалматеријал).).

nn СтратегијаСтратегија одбранеодбране РР..СрбијеСрбије,,
nn ЗаконЗакон оо одбраниодбрани РР. . СрбијеСрбије ии његовењегове допунедопуне,,
nn ЗаконЗакон оо ванреднимванредним ситуацијамаситуацијама РР..СрбијеСрбије,,
nn ЗаконЗакон оо заштитизаштити одод пожарапожара РР..СрбијеСрбије
nn Power point prezentacije Power point prezentacije –– предавањапредавања попо

наставнимнаставним јединицамајединицама..
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ОценаОцена знањазнања ((максималнимаксимални
бројброј поенапоена 100)100)

55Укупно:

15Семинари

2×15Колоквијуми

5Практична настава

5Активност у току предавања

ПоенаПредиспитне обавезе

 
 

45

45усмени испит

писмени испит

ПоенаЗавршни испит
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СеминарскиСеминарски радрад

nn ТемеТеме заза семинарскисеминарски радрад студентистуденти бирајубирају попо
сопственомсопственом нахођењунахођењу ии узуз консултацијеконсултације саса
асистентомасистентом,,

nn СеминарскиСеминарски радрад јеје обимаобима одод 11--20 20 страницастраница
куцаногкуцаног текстатекста саса прописаномпрописаном методологијомметодологијом
((насловнанасловна странастрана,,садржајсадржај, , уводувод, , првапрва целинацелина, , 
другадруга целинацелина, ..., , ..., закључназакључна разматрањаразматрања, , 
литературалитература ((сложенасложена попо азбучномазбучном редуреду),),

nn СемнарскиСемнарски радрад сесе оцењујеоцењује ии оценаоцена утичеутиче нана
крајњукрајњу оцнуоцну нана испитуиспиту. . 

nn СеминарскиСеминарски радрад нијеније ФОРМАЛНОСТФОРМАЛНОСТ!!

 
 

НасловнаНасловна странастрана семинарскогсеминарског
радарада

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Цивилна заштита у земљама ЕУ
(семинарски рад)

МЕНТОР:                                                               СТУДЕНТ:
Име и презиме и бр. Инд.

ДР Владимир Јаковљевић,
Редовни професор

БЕОГРАД, 2010
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КолоквијумиКолоквијуми
nn КолоквијумиКолоквијуми сусу обавезниобавезни заза свесве студентестуденте;;
nn РадеРаде сесе двадва колоквијумаколоквијума којикоји укупноукупно носеносе 30 30 поенапоена уу
делуделу предиспитнихпредиспитних обавезаобавеза;;

nn СвакоСвако питањепитање нана колоквијмуколоквијму сесе бодујебодује аа цеоцео тесттест имаима
укупноукупно 100 100 поенапоена. . 

nn ПозитивнаПозитивна оценаоцена јеје одод 51 51 поенапоена..
nn 5151--60 = 6;  660 = 6;  6××15=9.0 15=9.0 поенапоена;;
nn 6161--70=  7;  770=  7;  7xx15=10,5 15=10,5 поенапоена;;
nn 7171--80=  8;  880=  8;  8××15=12.0 15=12.0 поенапоена;;
nn 8181--90=  9;  990=  9;  9××15=13,5 15=13,5 поенапоена;;
nn 9191--100=10; 10100=10; 10××15=15 15=15 поенапоена. . 

 
 

nn ДаДа биби студентстудент изашаоизашао нана завршнизавршни деодео испитаиспита морамора радитирадити обаоба
колоквијмаколоквијма ии иматиимати одбрањенодбрањен ии оцењеноцењен семинарскисеминарски радрад;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима положенаположена обаоба клоквијумаклоквијума ии семинарскисеминарски радрад нана
завршномзавршном испитуиспиту можеможе поправитипоправити оценуоцену уколикоуколико сматрасматра дада
поседујепоседује вишивиши нивониво знањазнања одод оценаоцена добијенихдобијених нана колоквијмуколоквијму ии
семинарскомсеминарском радураду;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима негативненегативне оценаоцена нана обаоба колоквијумаколоквијума илиили ихих
нијеније радиорадио, , нана завршномзавршном испитуиспиту полажеполаже комплетнокомплетно градивоградиво;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима положенположен самосамо једанједан колоквијумколоквијум нана завршномзавршном
испитуиспиту полажеполаже градивоградиво изиз колоквијумаколоквијума нана комекоме јеје добиодобио
негативнунегативну оценуоцену, , припри чемучему сесе заза коначнуконачну оценуоцену узимаузима уу обзиробзир
оценаоцена саса позитивногпозитивног коловијумаколовијума ии оценаоцена семинарскогсеминарског радарада;;

nn РезултатиРезултати колоквијумаколоквијума важеваже додо крајакраја школскешколске годинегодине уу којојкојој јеје
студентстудент слушаослушао предавањапредавања ии полагаополагао испитиспит!!

nn ПонављањаПонављања колоквијумаколоквијума неманема!!
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ЗавршниЗавршни испитиспит

nn ЗавршниЗавршни испитиспит носиноси 45 45 поенапоена, , распоређенихраспоређених
нана 3 3 питањапитања попо 15 15 поенапоена..

nn СвакоСвако питањепитање сесе оцењујеоцењује ии множимножи саса бројембројем
поенапоена. . ДобијеномДобијеном збирузбиру поенапоена саса завршногзавршног
испитаиспита сесе додаједодаје бројброј поенапоена саса предиспитнихпредиспитних
обавезаобавеза ии нана основуоснову прописанепрописане методологијеметодологије
оцењивањаоцењивања студентустуденту сесе уу индексиндекс пишепише бројброј
бодовабодова ии коначнаконачна оценаоцена;;

nn СтудентСтудент којикоји изиз објктивнихобјктивних разлогаразлога((запослензапослен) ) 
илиили некихнеких другихдругих заза којекоје имаима ваљаневаљане доказедоказе, , 
полажеполаже завршнизавршни испитиспит којикоји носиноси 100 100 поенапоена, , 
узуз урађенурађен семинарскисеминарски радрад..

 
 
 

ORIJENTACIONA PITANjA IZ NASTAVNOG PREDMETA 
 

CIVILNA ZAŠTITA 
 

 
1. Društvena uslovljenost nastanka organizacije civilne zaštite 

2. Razvoj civilne zaštite u Srbiji 

3. Savremeni koncepti civilne zaštite  

4. Sistem  i subjekti zaštite i spasavanjazaštite i spasavanja u R.Srbiji 

5. Osnovna načela organizovanja i pripremanja civilne zaštite 

6. Principi organizovanja i pripremanja civilne zaštite 

7. Nadležnost državnih organa u sistemu zaštite i spasavanja 

8. Nadležnost autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave u sistemu zaštite i spasavanja 

9. Prava i dužnosti privrednih društava i drugih pravnih lica 

10. Prava i dužnosti građana  

11. Organizacija civilne zaštite u Republici Srbiji 

12. Elementi organizacije civilne zaštite 

13. Polazne osnove organizovanja i pripremanja civilne zaštite 

14. Organizacija civilne zaštite u opštini 

15. Lična i uzajamna zaštita 

16. Mere zaštite u okviru lične i uzajamne zaštite 
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17. Obuka za ličnu i uzajamnu zaštitu 

18. Pojmovno određenje mera  zaštita i spasavanja 

19. Uzbunjivanje i informisanje javnosti 

20. Sklanjanje i urbanističke mere zaštite 

21. Zakloni kao zaštitni objekti 

22. Skloništa kao specijalizovani objekti zaštite 

23. Elementi skloništa osnovne zaštite 

24. Korišćenje skloništa 

25. Dvonamenska skloništa i dvonamenski objekti 

26.  Izgradnja i održavanje skloništa 

27. Evakuacija stanovništva i materijalno-kulturnih dobara 

28. Zbrinjavanje ugroženih i nastradalih lica 

29. Zaštita i spasavanje od ruševina i iz ruševina 

30. Petofazna taktika spasavanja iz ruševina 

31. Načini i sredstva za pronalaženje duboko zatrpanih lica u ruševinama  

32. Sredstva i oprema jedinica za zaštitu i spasavanje iz ruševina 

33. Zaštita i spasavanje od poplava, na vodi i  pod vodom 

34. Preventivne-aktivne mere zaštite od poplava  

35. Preventivne- pasivne mere zaštite od poplava 

36. Neposredna odbrana od poplava 

37. Saniranje šteta od poplava 

38. Radiološko-hemijsko-biološka zaštita 

39. RHB zaštita u užem smislu 

40. RHB kontrola 

41. RHB dekontaminacija 

42. Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća 

43. Zaštita i spasavanje na nepristupačnim terenima 

44. Zaštita i spasavanje od požara 

45. Efekti gašenja požara 

46. Sredstva za gašenje požara 

47. Požarna signalizacija 

48. Stabilni protivpožarni sistemi 

49. Hidrantska mreža 

50. Organizovanje poslova zaštite od požara 
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51. Inspekcijski nadzor i vrste inspekcijskih pregleda 

52. Pravilnik, plan i služba zaštite od požara 

53. Odgovornost za nesprovođenje mera zaštite od požara 

54. Zaštita i spasavanje od eksplozija 

55. Zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava 

56. Prva medicinska pomoć 

57. Asanacija 

58. Identifikacija poginulih i umrlih lica 

59. Očuvanje dobara bitnih za opstanak 

60. Jedinice civilne zaštite 

61. Popuna i materijalno opremanje jedinica 

62. Štabovi civilne zaštite (štabovi za vanredne situacije) 

63. Organizacijsko-formacijska struktura štaba 

64. Poverenici civilne zaštite 

65. Preduzeća, organizacije i službe opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje- kolektivni 

obveznici civilne zaštite 

66. Sistem ranog upozorenja, osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja 

67. Organizacijsko-formacijska struktura i zadaci Centra za obaveštavanje 

68. Izrada i sadržaj procene ugroženosti i povredljivosti teritorije i objekata u odnosu na ratna 

dejstva 

69. Plan funkcionisanja civilne zaštite i sistema osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja 

70. Plan mera pripravnosti u civilnoj zaštiti 

71. Plan mobilizacije-aktiviranja civilne zaštite 

72. Plan organizovanja mera zaštite i spasavanja i upotrebe snaga civilne zaštite 

73. Plan funkcionisanja sistema (službe) osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja 

74. Planiranje, programiaranje i finansiranje sistema zaštite i spasavanja 

75. Nadzor u oblasti sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite 

76. Civilna zaštita u zaštiti i spasavanju od elementarnih i drugih većih nepogoda 

77. Postupak proglašenja vanredne situacije 

78. Mere zaštite i spasavanja od zemljotresa 

79.  Definisanje seizmičkog hazarda i seizmičkog rizika 

80. Urbanistički zahtevi prostornog planiranja na trusnim područjima 

81. Aseizmičko projektovanje građevinskih objekata 

82. Metodologija procene štete od posledica elementarnih nepogoda 
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83. Procena ugroženosti i povredljivosti teritorije od elementarnih i drugih većih nepogoda 

84. Izrada i sadržaj plana za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda 

85. Procena ugreženosti i povredljivosti u odnosu na tehničko-tehnološke opasnosti 

86. Zaštita od posledica havarija na nuklearnim postrojenjima 

87. Zaštita od havarija u hemijskoj industriji 

88. Mobilizacija snaga i sredstava civilne zaštite 

89. Zaštita i spasavanje kulturnih dobara    

90. Obučavanje i osposobljavanje u civilnoj zaštiti 

91. Vežbe civilne zaštite 

                                                                                           PREDMETNI NASTAVNIK  

                                                                                      Prof. dr Vladimir Jakovljević 


