ПРОГРАМ ОБУКЕ
за процену ризика у ванредним ситуацијама
Тема

Наставна јединица

Садржај

Време

Појам ванредних ситуација, подела по

1

Ванредне
ситуације

Појам, подела и
карактеристике
ванредних ситуација

различитим критеријумима, класисифкација по
различитим критеријумима, појам и

1. дан

карактеристике ванредних ситуација природног

1 нч

порекла, техногеног и социјалног порекла
(комплексне ванредне ситуације)
Устав, стратегијска и доктринарна документа
Републике Србије

2

Нормативна

Национални правно

регулатива

нормативни оквир

Закон о ванредним ситуацијама и други закони од
значаја за ванредне ситуације

1. дан
1 нч

Уредбе и правилници
Појам, структура и
носиоци СЗС

Субјекти, снаге и
3

Систем заштите
и спасавања

ресурси СЗС

Појам система заштите и спасавања, структура
система у Р. Србији и носиоци на свим нивоима
управљања
Субјекти система заштите и спасавања по
нивоима, снаге система по нивоима и постојећи
ресурси

Привредно друштво као

Место привредног друштва у СЗС, права и

субјекат СЗС

дужности привредног друштва у СЗС

Управљање ванредним
ситуацијама

1. дан
4 нч

Појам управљања ванредним ситуацијама, фазе
управљања, принципи, интеграција, однос са
другим системи

Процена територије
Процена критичне инфраструктуре
Процена угрожености
Процена ризика
4

Методологија за

Поцена угрожености и

Идентификација и прелиминарна анализа

процену ризика

процена ризика

опасности
Анализа и оцена ризика
Третман ризика
Мапа и регистар ризика
Мултиризик и израда сценарија

2. дан
2 нч

Положај и карактеристике територије, процена
Примена методологије
5

Радионица

за процену ризика,
практичан рад

критичне инфраструктуре, идентификација и
прелиминарна анализа потенцијалних опасности,
анализа и оцена ризика, третман, израда мапе и

2. дан
4 нч

регистра ризика, мултиризик, израда сценарија
развоја опасности

Садржај, структура, превентивне мере, анализа
Планирање
6

заштите и
спасавања

План заштите и
спасавања

постојећих снага, дефинисање потребних снага и
средстава за субјекат, на основу дефинисаног
сценарија и података о постојећим снагама и

3. дан
2 нч

средствима заштите и спасавања
7

Радионица

Решавање задатка

Третман једне ванредне ситуације у конкретним
условима

3. дан
4 нч

