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ПРОГРАМ ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА
ТЕМАТСКА РАЗРАДА ПРОГРАМА
Време Носилац
Тема
Наставна јединица
часова реализациј
Садржај
ОПШТИ ДЕО
12
__.__
Упознавање са организатором и
Увод

1.

3.

Систем заштите
и спасавања

Управљање
ванредним
ситуацијама

реализатором, циљем обуке, начином
реализације, предавачима

1.

Устав РС, Стратегијска документа, Закон о
ванредним ситуацијама и други закони,
Подзаконска Акта

2.

Појам, структура,
субјекти и носиоци
СЗС

1.

Појам система заштите и спасавања,
структура система у Р. Србији и носиоци на
свим нивоима управљања

3.

Стандарди у
области заштите и
спасавања

1.

Савремени стандарди у ванредним
ситуацијама, стандарди за BCM, национални
стандарди

1.

Појам, подела и
карактеристике
ванредних
ситуација

1

Појам ванредних ситуација, подела по
различитим критеријумима, класификација
по различитим критеријумима, појам и
карактеристике ванредних ситуација
природног порекла, техногеног и социјалног
порекла (комплексне ванредне ситуације)

2.

Појам, принципи и
специфичности
управљања у В/С

2

Појам управљања ванредним ситуацијама,
фазе управљања, Корелација система
заштите и спасавања са осталим системима
интенгралне безбедности у организацији
(БЗР, ИТ, ЗЖС, ЗОП, ЗЛИП),

3

Појам и карактеристике система управљања
у ванредним ситуацијама, концепција
система за управљање, органи за управљање
системом, цивилна заштита, ватрогасноспасилачке јединице

1.

Нормативно
правна регулатива

3.

Систем и органи
управљања В/С

4.

Руковођење В/С

4

5.

Комуникација у
ванредним
ситуацијама

5

Појам, врсте и принципи руковођења у
ванредним ситуацијама, подсистеми система
за управљање, штабови, врсте, начини рада и
организација

Хоризонтална, вертикална, дијагонална.
Комуникација у систему управљања и
руковођења.

10 мин

1.дан
2 нч

1. дан
4 н.ч.
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ПОСЕБНИ ДЕО

1.

1.

ПРОЦЕНА
УГРОЖЕНОСТ
И-РИЗИКА И
ПЛАНОВИ
ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА

Процена
угрожености

1.

Појам, елементи и садржај процене
угрожености привредног друштва

2.

Припрема за процену угрожености

3.

Снаге-тим за процену угрожености

1.

Методологија процене ризика од
елементарних непогода и других несрећа и
штићене вредности

2.

Врсте потенцијалних опасности и Захтеви за
процену, Критеријуми за прелиминарну
анализу потенцијалних опасности,

3.

Анализа, оцена и третман ризика

4.

Израда мапе и регистра ризика

5.

Одређивање комбинација ризикамултиризик

6.

Израда сценарија ризика- мултиризика

1

Опис положаја и карактеристика локације,
критеријуми, начини прикупљања података
за опис
Идентификација објеката критичне
инфраструктуре, области дефинисања
штетних последица на критичну
инфраструктуру

Процена ризика

24

2. дан
6 н.ч.

2.

Процена ризика и
израда сценарија

2.

3.

Радионица
ПРОЦЕНА
УГРОЖЕНОСТ
И 1. део

Радионица
ПРОЦЕНА
РИЗИКА

1.

Положај и
карактеристике
територије

2.

Процена критичне
инфраструктуре

2

1.

Идентификација и
прелиминарна
анализа
потенцијалних
опасности

1

2.

Анализа и оцена
ризика

2

3.

Третман ризика

3

4.

Израда мапе и
регистра ризика

4

5.

Мултиризик

5

6.

Израда сценарија
развоја опасности

6

Практична израда Процене угрожености
према припремљеном општем сценарију

3. дан
2 н.ч.

3. dan
2 н.ч.
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4.

Радионица
ПРОЦЕНА
РИЗИКА

1.

2.

5.

6.

Радионица
ПРОЦЕНА
УГРОЖЕНОСТ
И 2. део

Израда планова
заштите и
спасавања

Идентификација и
прелиминарна
анализа
потенцијалних
опасности
Анализа, оцена и
третман ризика

1

Израда процене ризика према
припремљеном општем сценарију

4. дан
2 н.ч.
4. дан
2 н.ч.

2
Врсте мера, Анализа постојећих мера,
Дефинисање мера превенције на основу
израђеног сценарија
Анализа постојећих снага, Дефинисање
потребних снага и средстава за субјекат, на
основу дефинисаног сценарија и података о
постојећим снагама и средствима заштите и
спасавања

1.

Превентивне мере

2.

Процена потребних
снага и средстава
за ЗиС

1.

Израда планова ЗиС на
основу процене
угрожености

5. дан
1 н.ч.

2.

План приправностиспремности за деловање у
В/С

5. дан
1 н.ч.

3.

План мобилизацијеактивирања

5. дан
1 н.ч.

4.

План осматрања, раног
упозоравања,
обавештавања и
узбуњивања

5.

План мера и задатака
цивилне заштите

5. дан
1 н.ч.

6.

План извршења задатака
утврђених Националним
планом и планом

5. дан
1 н.ч.

1

2

Према израђеној процени угрожености,
израда планова заштите и спасавања за
локалну самоуправу

4. дан
2 н.ч.

5. дан
1 н.ч.

