
ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ

ЛЕСКОВАЦ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ
И ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ



ШТА ТРЕБА ЗНАТИ О ОВИМШТА ТРЕБА ЗНАТИ О ОВИМ
СТУДИЈАМА НА НАШЕМ ОДСЕКУ?СТУДИЈАМА НА НАШЕМ ОДСЕКУ?

струковне студије трају три
године са остварених 180
ЕСП бодова

могућност даљег
усавршавања на мастер
струковним студијама

стечено звање је Струковни
инжењер заштите на раду



БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕБЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕСРЕДИНЕ

Током сваког семестра оптерећење
студента је кроз 30 ЕСП бодова,

Свеукупно, током три године студија
полаже се 27 предмета, 9 у току прве
године и по 8 у друге две, од тога 5
предмета су изборна,

У шестом семестру је стручна пракса, а
студије се завршавају израдом
завршног рада.

о програму студија



струковниструковни
инжењеринжењер

заштите на раду?заштите на раду?

да ли знате чимеда ли знате чиме
се бависе бави

Одсек за технолошко
уметничке студије
Лесковац



Ради на пословима организовања и
руковођења службом заштите на раду са
циљем заштите предузећа и њених радника,
али и околине где предузеће делује.

доноси акта о процени ризика
брине о безбедности свих
запослених како би се спречиле
повреде на раду или
професионална обољења.



шта се сматрашта се сматра
повредом на раду?повредом на раду?
свака повреда која се
десила на радном месту
приликом обављања
послова,
али и повреда која је
настала на путу од куће до
посла и обратно.



шта у том случају ради лице којешта у том случају ради лице које
је задужено за безбедност ије задужено за безбедност и
здравље на раду?здравље на раду?

издаје повредну листу повређеном и
пријављује повреду на раду

Инспекцији рада.



Зато је главно питање:Зато је главно питање:  
на који начин лице задуженона који начин лице задужено
за безбедност на раду можеза безбедност на раду може
спречити повреду на раду?спречити повреду на раду?

Обуком свих запошљених и
упознавањем са свим опасностима

и штетностима на свом радном
месту.



Лице задужено за безбедност и
здравље на раду доноси упутства
којима се превентивно делује на

настанак повреда на раду.



Такође, бави се контролом опреме за
рад која подлеже периодичним
прегледима,

али и свакодневним обиласцима
погона и производње.

 



прописивањем и поделом
средстава за заштиту на раду

Затим, упућивањем на
периодичне лекарске прегледе,

и оспособљавањем
запошљених за пружање
прве помоћи.



Студенти овог студијског
програма упознају се и са

опасностима које могу настати од
пожара и експлозија и стичу знања у

руковању апаратима за гашење
пожара.



Такође, студенти савладавају
методе идентификације
физичких и хемијских стетности,

односно, могућности опасности
или штетности у радном

процесу - штетна зрачења,
вибрације, бука.



 Подједнако битан сегмент је
упознавање и рад на развоју

зелених и рециклажних
технологија,

са циљем бољег праћења
квалитета и адекватне
заштите животне средине.



Све ово су компетенције
струковног инжењера заштите на

раду, 
које се стичу на студијама овог

програма!



Осим теоријске наставе, којом се поставља основа у
усвајању знања, практично се потврђују вештине на
вежбама у стручно опремљеним лабораторијама у
просторијама Одсека. 
Обавезна практична настава обавља се у фирмама са
којима је склопљен уговор и кроз посете
предузећима, уско специјализованим за ово поље
делатности.

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ ИБЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

основне струковне студије



ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ НЕКЕ ОД
ПРЕДМЕТА

РИЗИЦИ ГЛОБАЛНИХРИЗИЦИ ГЛОБАЛНИХ
КАТАСТРОФАКАТАСТРОФА

СРЕДСТВА И ОПРЕМАСРЕДСТВА И ОПРЕМА
ЗАШТИТЕ НА РАДУЗАШТИТЕ НА РАДУ

ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРАОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА
И ЕКСПЛОЗИЈАИ ЕКСПЛОЗИЈА

ЗАШТИТА НА МАШИНАМАЗАШТИТА НА МАШИНАМА
И УРЕЂАЈИМАИ УРЕЂАЈИМА



БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕБЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ
И ЖИВОТНЕИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕСРЕДИНЕ

 шта треба знати 
о упису?

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКООДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕУМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ  
ЛЕСКОВАЦЛЕСКОВАЦ

на студијски програм



кандидати са дипломом средње школе
четвртог степена!

предати потребну документацију и
положити пријемни

ко може да упише?

како уписати?

шта се полаже за пријемни?

математика или хемија - по избору



за почетак, преузети материјал са
сајта Одсека!

како се спреминит за пријемни?

како се информисати?

пратити обавештења на сајту Одсека или
на друштвеним мрежама



ЗА СВЕЗА СВЕ
ИНФОРМАЦИЈЕИНФОРМАЦИЈЕ

www.vsstle.edu.rs

tehnolosko_umetnicke_studije

Odsek za tehnološko umetničke studije
Leskovac- Akademija Južna Srbija

016/233 911



ПРАВОГ ИЗБОРА ЗАПРАВОГ ИЗБОРА ЗА
ТЕБЕ!ТЕБЕ!

         нека твоја брига о другима
крене од  

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ ИБЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одсек за технолошко
уметничке студије
Лесковац


