
 
Студијски програм:  
Мастер академске студије – Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода 
Назив предмета:  МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ИЗРАДА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 
Наставник:  проф. др Зоран Кековић, доц. др Владимир М.Цветковић, проф. др Горан Мандић, др 
Иван Ракоњац 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање са међународним стандардима и националним прописима и методолошким 
основама процене ризика од елементарних и других непогода, као и њихова примена на поједине 
категорије опасности. Стицање и усвајање теоријских и практичних знањау области планирања смањења 
ризика и израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
Исход предмета: Стицање знања и способности за примену неопходних методолошких алата за процену 
ризика  као основ за доношење одлука и израду планских докумената у систему превенције и смањења 
ризика. Након завршетка овог курса студенти ће бити способни да:  буду носиоци  и координатори 
израде планова смањења ризика, планова заштите и спасавања у условима ванредних ситуација, раде 
планове заштите критичне инфраструктуре,  раде планова развоја система превенције и смањења ризика 
од елементарних и других непогода,  врше контролу процеса планирања и квалитета израђених планских 
докумената као и да учествују у процесу стручне едукације лица за послове планирања развоја и 
употребе снага и средстава у условима ванредних ситуација. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Међународни и европски стандарди за управљање ризицима; национални стандарди и регулатива у 
области превенције и смањења ризика; регионалне и националне иницијативе за смањење ризика 
катастрофа (ARISE - Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies; ...); мониторинг Сендаи оквира 
за смањење ризика катастрофа (терминологија, индикатори, најбоља пракса); професионални стандарди 
и методологије за процену ризика; технике за процену ризика; планирање као процес – циљеви, 
функције, задаци, принципи, методе и технике планирања; нормативно-правни основ планирања за 
ванредне ситуације; полазне основе планирања за ванредне ситуације; планирање развоја система 
превенције и смањења ризика од елементарних непогода; израда планова смањења ризика и планова 
заштите и спасавања; израда планова заштите критичне инфраструктуре. 
Практична настава  
Примена усвојених методологија и техника за процену ризика од елементарних и других непогода. 
Практичан рад на изради планова смањења ризика и планова заштите и спасавања.  
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Број часова  активне наставе 
75 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит поена 

активност у току 20 писмени испит  

 
 



предавања 
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
 

 

 
 


