
Декан Факултета заштите на раду, др Момир Прашчевић, ред. проф. и председник Савета Факултета 

заштите на раду, др Милан Благојевић, ред. проф. учествовали су на едукативном семинару „Систем 

едукације кадрова у области осигурања комплексне безбедности становништва“ који је одржан на 

Федералној државној буџетској образовној установи високог професионалног образовања 

„Санктпетербуршки Универзитет државне противпожарне службе Министарства за цивилну одбрану, 

ванредне ситуације и отклањање последица од елементарних непогода Руске Федерације" 

(http://en.igps.ru/) у периоду од 9. до 13. септембра 2019. године.  

Поред представника Факултета едукативном семинару су присуствовали и: 

 Драган Тодоровић, посебни саветник Министра одбране Републике Србије; 

 Драгана Сотировски, начелник Нишавског округа; 

 Милош Банђур, заменик градоначелника Града Ниша; 

 Марко Љубеновић, помоћник заменик градоначелника Града Ниша; 

 Слободан Игњатовић директор Дирекције за управљање ванредним ситуацијама у „НИС 

Газпром Нефт“; 

 Драган Завишић, извршни директор у „ХИП Петрохемија“. 

Првог дана учесници едукативног семинара су обишли Универзитет, посетили профилне катедре 

Универзитета упознавајући се при томе са образовним процесом на Универзитету. Након тога је 

одржан округли сто на тему „Систем едукације кадрова у области осигурања комплексне 

безбедности становништва“. 

Другог дана је организована посета Центру за управљање кризним ситуацијама Министарства за 

ванредне ситуације Русије где је представљен систем за прикупљање информација о ванредним 

ситуацијама, као и систем овабештавања и реаговања у ванредним ситуацијама. Након тога учесници 

семинара су посетили ватрогасну јединицу бр. 39 града Санкт-Петербурга, где су се упознали са 

опремом и радом градске ватрогасне јединице. У поподневним часовима учесници семинара су 

посетили музеј «Ермитаж», бивши Зимски дворац, где је представљен систем осигурања 

противпожарне безбедности историјских зграда и конструкција у граду Санк Петербургу. 

Трећег дана учесници семинара су посетили комплекс заштитних конструкција Санкт-Петербурга који 

је изграђен на острву Котлин ради заштите града Санкт-Петербурга од поплава из Финског залива 

Балтичког мора. Систем се састоји од 6 водопропусних конструкција, једне контрукције за пролаз 

мањих бродова и једне контрукције за пролаз прекоокеанских бродова испод које је изграђен тунел 

за пролаз друмског саобраћаја. Учесници семинара су обишли и мониторинг центар за надгледање 

друмског саобраћаја у тунелу и реаговање у ванредним ситуацијама. У поподневним часовима 

учесницима семинара је организована посета ватрогасној јединици у оквиру објекта стадиона 

„Гаспром Арена“ где су се упознали са системом осигурања противпожарне безбедности и системом 

евакуације који омогућује да се стадион са 68.000 гледалаца евакуише за 4 минута. 

Четвртог дана учесници семинара су посетили наставни полигон „Рибацкое“ где је представљен 

систем за обуку полазника у различитим облицима ванредних ситуација (нафтне платформе, нафтна 

постројења, авиони, возови, аутомобили, стамбени објекти, скучени простори...). У поподеним 

часовима организована је посета апаратно-програмском комплексу «Безбедни град» где је 

представљен јединствени информациони систем за прикупљање података о ванредним систуацијама 

и систем за обавештавање надлежних служби и грађана за реаговање и понашање у ванредним 

ситуацијама. 

http://en.igps.ru/


Петог дана генерал-пуковник Чижиков Едуард Николајевич, начелник Универзитета је доделио 

учесницима едукативног семинара сертификате о успешно завршеном семинару „Систем едукације 

кадрова у области осигурања комплексне безбедности становништва“. 

Додатне информације на сајту Универзитета:  

https://www.igps.ru/news/RAZVITIE_SOTRUDNICHESTVA_S_SERBIEJ_V_OBLASTI_PODGOTOVKI_KADROV?f

rom=/news?page=1 
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