
 

 

 

 

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

- обавештење -  
 

 

 Министар унутрашњих послова Р.Србије прописао је 25. јануара 2013. године  ПРАВИЛНИК О 

ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И ТРОШКОВИМА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА, ПОСТУПКУ 

ИЗДАВАЊА И ИЗГЛЕДУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА, којим се уређује програм, начин и 

трошкови полагања стручног испита, и добијања лиценце за Процену ризика.  

 Стручни испит се полаже пред Комисијом из области процене ризика коју је образовао министар 

унутрашњих послова, полаже се по Програму за полагање стручног испита који се састоји од општег и 

посебног дела.  

 Пријава за полагање, коју подноси послодавац или лице које жели да полаже, подноси се 

Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације на прописаном обрасцу. 

Председник Комисије одређује датум полагања стручног испита, у року који не може бити дужи од три 

месеца од дана пријема пријаве, а не краћи од 30 дана пре датума одређеног за полагање стручног 

испита.  

 Посебан део стручног испита полаже група кандидата (180 минута) тако што сваки кандидат 

самостално, писмено решава задатак из области практичног решавања процене угрожености и израде 

плана заштите и спасавања за одређену врсту опасности и субјекта заштите и спасавања. Испитна 

комисија дужна је да прегледа и оцени писмене радове одмах након полагања, након чега саопштава 

кандидатима резултате. Кандидат који није положио посебни део стручног испита не може приступити 

полагању општег дела стручног испита.  

 Испитна питања за општи део испита подељена су у пет група са извлачењем испитне 

комбинације од три питања. Чланови испитне комисије постављају кандидату и питања која се односе на 

задатак из посебног дела испита. Општи део испита сваки кандидат полаже појединачно.  

 По завршеном испиту, испитна комисија оцењује знање кандидата. Коначну оцену са стручног 

испита испитна комисија саопштава по окончању испита. 

 Кандидат који је положио посебан део стручног испита, а није положио општи део стручног 

испита, поново полаже само општи део стручног испита.  

 Кандидат који није положио општи део стручног испита може поново полагати тај део испита по 

истеку 30 дана од дана полагања испита.  

 Кандидат који није положио стручни испит може поново полагати испит по истеку три месеца од 

дана полагања испита. За поновно полагање испита кандидат поново подноси пријаву 

 .  

 

 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, организује припремну наставу у 

наредних девет термина до краја маја 2017. године за полагање стручног испита у циљу добијања 

лиценце за процену ризика у ванредним ситуацијама.  

 Доношењем Закона о ванредним ситуацијама као и Правилника о програму, начину и 

трошковима полагања стручног испита, створени су законски услови да се почне са припремом субјеката 

одбране за полагање стручног испита из области ванредних ситуација.  

 Субјекти одбране су главни носиоци послова заштите и спасавања, пре свега, предузимањем 

превентивних и оперативних мера заштите и спасавања. Основа да би се то урадило је Процена 

угрожености (на свим нивоима) и израда Планова заштите и спасавања и Планова заштите од удеса.  

 Висока техничка школа струковних студија управо пружа потребна знања из предметних 

области  

 Циљна група: Субјекти цивилне одбране: органи државне управе, аутономних покрајина и 

јединица локалне самуправе; представници привредних друштава и других правних лица и предузетника, 

као овлашћена или оспособљена правна лица у систему заштите и спасавања; грађани, групе грађана, 

удружења, професионалне и друге организације.  

 Циљ припремне наставе: Прорада нормативно правне литературе која дефинише област 

ванредних ситуација за полагање испита за лиценцу, као и решавање практичног задатка: израда Процене 

угрожености општине/града/привредног друштва и израда планова заштите и спасавања и задатака 

цивилне заштите.  

 



 

 

 

 

ПРЕДАВАЧИ:  

др БАБИЋ БРАНКО - Професор у Високој техничкој школи струковних студија  

др СПАИЋ САША - Професор у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду  

 

Место и време одржавања припремне наставе: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 

Школска број 1.  

 

Термини припремне наставе:  

Први   19.01. до 28.01 2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Други  02.02. до 11.02.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Трећи  16.02. до 25.02.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Четврти  02.03. до 11.03.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Пети  16.03. до 25.03.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Шести  30.03. до 08.04.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Седми  13.04. до 22.04.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Осми  27.04. до 06.05.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

Девети  11.05. до 20.05.2017. године од 10,00 до 16,00 часова - 4 радна дана по 7 нч 

 

Цена припремне наставе: Цена по учеснику: 20.000,00 динара + ПДВ  

Материјал 5.000,00 динара + ПДВ - Збирке прописа – 3 књиге из система заштите и спасавања, 

ванредних ситуација и процене ризика  

УКУПНО: 25.000,00 динара + ПДВ  

 

Сврха уплате: за припремну наставу  

Прималац: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду  

Рачун: 840-727666-18  

ПИБ: 100452579  

 

Број места није ограничен ! Минимално 10 полазника.  

 

Пријављивање: Пријаву за учешће на припремној настави можете извршити на телефон: 021/48 92 500; 

факс 021/4892 515; 069/4892 540 или e-mailom: skola@vtsns.edu.rs  
 

 

 

 

У Новом Саду  

12.12.2016. године        Директор 

        Бранко др Савић 

          професор        с.р. 

 

  



ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

- план припреме за полагање -  
 

   

 

ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА  
дефинише садржај: правно нормативне регулативе и литературе по којој се полаже стручни испит, а 

односе на законе, уредбе, правилнике, упутства и друга подзаконска акта која регулишу спровођење 

превентивних и оперативних мера области заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара 

и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и других несрећа 

1
 д

а
н

 

1) Устав Републике Србије  

2) Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  

3) Закон о ванредним ситуацијама (Систем заштите и спасавања; Управљање у 

ванредним ситуацијама...)  

4) Женевске конвенције (Допунски протоколи од 8. јуна 1977)  

5) Севесо II Директиве - 96/82/ЕЦ  

6) Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације  

7) Уредба о спровођењу евакуације  

8) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа  

9) Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица ЦЗ 

10) Закон о министарствима  

11) Закон о заштити од пожара  

12) Закон о заштити животне средине  

13) Закон о водама  

14) Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава Општи план за период од 

2012. до 2018. године  

15) Одлука о образовању буџетског фонда за ванредне ситуације 

16) Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама  

 

 

2
 д

а
н

 

1) Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима  

2) Закон о транспорту опасног терета  

3) Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 

одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно 

комплекса  

4) Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају 

удеса  

5) Закон о одбрани  

6) Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса  

7) Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације  

8) Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање  

9) Упутство о методологији за израду процене угрожености - ризика и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама  

10) Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса  

11)Процена угрожености – ризика  

12) Процена угрожености привредног друштва и другог правног лица  

13) Процена угрожености органа државне управе  

14) Процена угрожености Републике Србије.  

15) Планови заштите и спасавања 

 

 

  



 

ПОСЕБАН ДЕО ПРОГРАМА  
дефинише  начин и поступак израде процене угрожености - ризика од елементарних непогода и других 

несрећа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у складу са Упутством о методологији за 

израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

3
 д

а
н

, 
4

 д
а
н

, 

 

1. Начин и поступак процене угрожености - ризика и планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама  

1.1. Положај и карактеристике територије;  

1.2. Процену критичне инфраструктуре;  

1.3. Процена ризика са критеријумима: за идентификацију и прелиминарну анализу 

потенцијалних опасности, израда сценарија појединачних ризика, анализа ризика, за 

одређивање; вероватноће, последица, нивоа ризика, категорије ризика и прихватљивости 

ризика, третман ризика, за одређивање опција за ублажавање последица за примену 

опција изводљивости, анализе односа цена - корист и одређивање преосталог ризика, 

мапе ризика, регистар ризика, одређивање комбинација ризика - мулти - ризик, израда 

сценарија ризик - мулти ризик.  

1.4. Процена потребних снага, средстава и превентивних мера за заштиту спасавање;  

1.5. Закључак;  

 

2. Национални план и план ЗиС у ванредним ситуацијама АП, ЈЛС:  

2.1. План приправности - спремности за деловање у ВрСи,  

2.2. План мобилизације - активирања снага ЗиС у случају непосредне опасности,  

2.3. План ЗиС по врстама опасности,  

2.4. План мера и задатака ЦЗ,  

2.5. План осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања,  

2.6. План употребе снага и средстава ЗиС, 

2.7. План  ублажавања и отклањања последица ЕН и других несрећа 

2.8. План информисања јавности.  

 

План ЗиС у ВрСи ПД и ДПЛ садржи:  

1)  План приправности-спремности за деловање у ВрСи;  

2)  План мобилизације-активирања сопствених снага и средстава;  

3)  План Ос, РУп, Об и Уз;  

4)  План мера и задатака ЦЗ  - израђује се за потребе запослених и кориснике услуга 

правних лица и подразумева:  

- узбуњивање,  

- евакуацију,  

- склањање,  

- збрињавање угрожених,  

- прву помоћ,  

- заштиту од пожара, и  

- друге мере и задатке у складу са сопственом проценом.  

Саставни део овог плана је преглед средстава за личну, узајамну и колективну заштиту;  

5)  План извршења задатака утврђених Националним планом, окружним и планом 

ЈЛС.  

 

Органи државне управе, органи АП , органи ЈЛС  и друге организације - садржаји:  

1)  План приправности-спремности за деловање у ВрСи ;  

2)  План мобилизације-активирања сопствених људских и материјалних ресурса;  

3)  План мера и задатака ЗиС по врстама опасности;  

4) План мера и задатака ЦЗ  се израђује за потребе запослених.  

Саставни део овог плана је преглед средстава за личну, узајамну и колективну заштиту.  

 

РЕШАВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ЗАДАТКА  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ   
 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 
Назив субјекта одбране:  

 

Адреса субјекта одбране:  

 

ПИБ Матични број 

 

Шифра делатности 

Име и презиме учесника: Функција : Контакт (телефон, е-mail, мобилни) 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4. 

 

  

5. 

 

  

 

Термини почетка припремне наставе:  

 
1. 19.01.2017.   2. 02.02.2017.   3. 16.02.2017. 

 

4. 02.03.2017.   5. 16.03.2017.   6. 30.03.2017. 

 

7. 13.04.2017.   5. 27.04.2017.   6. 11.05.2017. 

 
(заокружити термин када почињете са припремном наставом) 

 
 Наведите питања на која желите добити одговор у току припремне наставе: 

 
 
 
 
 
 

 

Молимо Вас да своју пријаву извршите најкасније десет дана пре почетка припремне наставе 

 

Пријаву можете извршити телефоном, факсом, е-mailom, лично и обавезно пропраћено попуњеном 

пријавом. 

 

Пријаву нам можете доставити на адресу: 

 

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска број 1, 21000 Нови Сад, или факсом 

на: 021/4892-515 или на е- mail: skola@vtsns.edu.rs, 

 

Особа за контакт: др Бранко Бабић, 069-4892-540 

mailto:skola@

