
У  периоду  од  14  до  18.  маја  2018.  године,  др  Срђан  Глишовић,  редовни 
професор, и Предраг Никетић, асистент Факултета заштите на раду у Нишу, боравили 
су у Варшави у оквиру Прве међународне недеље обуке академског особља, као део 
Erasmus+  програма мобилности академског особља. Домаћин  је била високошколска 
установа  The  Main  School  of  Fire  Service  (Szkoła  Główna  Służby  Pożarniczej;  Главна 
ватрогасна  школа)  у  Варшави,  која  школује  униформисане  кадете  као  и  цивилне 
студенте. 

 

Осим  представника  Универзитета  у  Нишу  /  Факултета  заштите  на  раду,  у 
мобилности  су  учествовали  и  представници  Института  за  заштиту  од  пожара  у 
Черкасију (Cherkasy Institute of Fire Safety), Украјина, Универзитета за цивилну заштиту 
при белоруском Министарству за ванредне ситуације (University of Civil Protection of the 
Ministry  for  Emergency  Situations  of  the  Republic  of  Belarus)  у  Минску  и  Академије  за 
јавну безбедност у Вучитрну. 

 



 

 

 

  Први  дан  био  је  резервисан  за  међусобно  упознавање  представника  свих 
установа,  а  гостима  из  партнерских  земаља  добродошлицу  је  пожелела  Маријана 
Цеглињска  (Marianna Ceglińska),  институционална  координаторка Програма Erasmus+ 
EU.  После  упознавања,  уследиле  су  презентације  установа,  а  Предраг  Никетић  је 
присутнима представио и Универзитет у Нишу и Факултет заштите на раду у Нишу. 

 

 



 

 

  Другог дана организован  је обилазак просторија и лабораторија унутар Главне 
ватрогасне школе у пратњи професора Шимона Птака (Szymon Ptak), и то:  

‐ мултимедијалне собе за симулацију медијског покривања ванредних ситуација и за 
праћење симулационих вежби студената;  

‐ учионице за компјутерско симулирање ванредних ситуација; 
‐ димне  коморе  за  обуку  студената  у  којој  се  симулирају  услови  с  којима  се 

ватрогасци суочавају при стварним пожарима; 



  

 

 

‐ лабораторије за пожаре и експлозије; 



 

‐ лабораторије за тестирање средстава за гашење пожара и противпожарних апарата; 

 

 



 

‐ и лабораторије за заштитну опрему. 

 



 

  За трећи дан био је испланиран обилазак два комплекса с полигонима за обуку 
ватрогасаца  на  око 50  км,  односно 30  км  од  Варшаве,  у  пратњи професорā Шимона 
Птака и Михала Сове (Michał Sowa). 

 

Први  полигон  за  обуку  налази  се  у  шумском  резервату  Замческо  (Zamczysko) 
унутар националног парка Кампинос и опремљен је објектима и структурама за обуку 
ватрогасаца  као и одговарајућом инфраструктуром,  пошто  су  кадети  у обавези да на 
овом полигону проведу две недеље обуке. 



 

 

 

 



 

  Други полигон тренутно је у фази изградње и реконструкције,  јер се налази на 
земљишту  које  је  Главна  ватрогасна  школа  недавно  откупила  од  државе,  на  самом 
ушћу реке Нарев у Вислу. Иако  још увек не ради пуним капацитетом,  на полигону  је 
крајем  маја  одржано  међународно  ватрогасно  такмичење,  а  полигон  је  недавно 
опремљен и монтажним објектом за обуку с покретним унутрашњим преградама, које 
омогућавају брзу промену распореда просторија у зависности од потреба вежбе. 

 

 

 



 

 

  Четвртог дана одржано је више састанака између представника свих установа а 
тема  је  била  даља  сарадња  унутар  или  изван  оквира  Erasmus+  пројекта. 
Идентификоване  су  бројне  могућности  за  наставак  сарадње  кроз  билатералне  и 
мултилатералне активности. Дискутовало се о могућностима за заједничко подношење 
нових пројектних предлога у оквиру Erasmus+ програма и осталих позива европских и 
националних институција. 



 

  У  поподневним  часовима,  домаћини  су  за  све  учеснике  мобилности 
организовали обилазак Старог града (Stare Miasto) и Националног стадиона у Варшави 
(PGE Narodowy), саграђеног за потребе Европског првенства у фудбалу 2012, на којем 
се данас осим фудбалских утакмица одржавају и такмичења из других спортова, као и 
концерти. 

 

 

   Последњег дана учесницима су уручени сертификати о учешћу на међународној 
недељи  обуке  а  домаћини  су  свима  пожелели  срећан  пут  и  што  скорији  поновни 
сусрет. 



 

 



 

 


