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Сврха програма  
 
Праћење стања у области управљања ризиком од катасрофа што 
подразумева јачање отпорности и спремности појединаца и заједнице за 
реаговање на последице опасности у претходном периоду, указује на потребу 
да запослени у органима јединица локалне самоуправе унапреде знања и 
вештине у овој области која је уређена Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
број 87/18).  
 
Циљ програма  
 
Оспособљавање полазника за разумевање правила и правилну примену 
процедура у систему цивилне заштите на нивоу јединице локалне 
самоуправе.  
 
Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника  
 
По завршетку тренинга, полазник:  

• Разуме систем и субјекте, правила и процедуре које се односе на 
функционисање и спровођење система цивилне заштите на нивоу 
јединице локалне самоуправе;  

• Познаје критеријуме квалитета и формалне захтеве у поступку израде 
нацрта неопходних нормативних аката из области цивилне заштите, 
које су ЈЛС у обавези да донесу у складу са законом и подзаконским 
актима;  

• Познаје надлежности локалне самоуправе у систему цивилне заштите;  
• Примењује принципе организовања и припремања цивилне заштите;  
• Диференцира обавезе грађана, привредних друштава и других 

субјеката у систему цивилне заштите;  
• Разуме организацију цивилне заштите у локалној самоуправи;  
• Разуме улогу добровољног ватрогаства у систему цивилне заштите;  
• Предузима мере личне и узајамне заштите;  

• Предузима мере евакуације становништва и заштите културних добара;  
• Примењује мере збрињавања угрожених и настрадалих лица;  



• Боље сагледава улоге и организацију у систему цивилне заштите у 
оквиру мера заштите од земљотреса;  

• Јасније сагледава улоге и организацију у систему цивилне заштите у 
оквиру мера заштите од поплава;  

• Боље сагледава улоге и организацију у систему цивилне заштите у 
оквиру мера заштите од пожара и пружања прве помоћи;  

• Разуме улогу јединице цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, и њихово 
попуњавање и материјално опремање;  

• Боље сагледава улогу и структуру штабова за ванредне ситуације;  
• Познаје улогу повереника цивилне заштите;  

• Разликује систем предузећа, организација и служби опремљених и 
оспособљених за заштиту и спасавање.  

 
Опис програма и тематских целина  
 
Систем и субјекти смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама  
Упознавање са нормативом из области цивилне заштите, које су ЈЛС у 
обавези да донесу;  
Принципи организовања и припремања цивилне заштите;  
Надлежност јединица локалне самоуправе у систему смањења ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.  
Права и дужности грађана, привредних друштава и других правних лица у 
спровођењу система цивилне заштите;  
Организација цивилне заштите у јединици локалне самоуправе;  
Мере заштите у оквиру личне и узајамне заштите;  
Евакуација становништва и материјално-културних добара.  
Збрињавање угрожених и настрадалих лица;  
Мере заштите и спасавања од земљотресa;  
Заштита и спасавање од поплава;  
Мере заштите од пожара и прва помоћ;  
Јединице цивилне заштите, попуна и материјално опремање јединица 
цивилне заштите;  
Штабови за ванредне ситуације;  
Повереници цивилне заштите;  
Добровољно ватрогасно друштво као део система цивилне заштите јлс;  
Предузећа, организације и службе опремљене и оспособљене за заштиту и 
спасавање.  
 
Облици, методе и технике реализације програма  

 
Организациони облик: тренинг.  
Методе и технике: предавање, радионица, игра улога, демонстрација и 
студије случаја.  
 
 
 



Трајање програма  

 
Два дана (12 сати).  
 
Време потребно за припрему програма  

 
Време потребно за припрему прве обуке предавачима рачуна се у износу 
половине трајања обуке (6 сати), у складу са Уредбом о акредитацији, 
начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма 
стручног усавршавања у јавној управи.  

 
Циљна група којој је програм намењен  

 
Службеници у јединицама локалне самоуправе.  
 
Планиран број корисника који одговара циљу програма  
 

Од 12 до 20 полазника.  
 
Пројекција трошкова програма  

 

У складу са Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и накнадама 
реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној 
управи, реализатору за реализацију прве обуке припада накнада за 
припрему прве обуке, извођење обуке и припрему тестова и спровођење 
тестирања, у нето износу од: 46.800 РСД.  
За реализацију сваке наредне обуке реализатору припада накнада за 
извођење обуке и спровођење тестирања, у нето износу од: 28.800 РСД.  

 
 
Начин вредновања  
 
Успех полазника се вреднује на основу теста знања/испитне вежбе.  
 
Начин верификације учешћа  
 
Након успешно савладаног теста знања/испитне вежбе, полазник добија 
сертификат о успешно завршеном програму.  

 

  

  
  
  
  

 
 
 


