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Western Balkan countries 
 

    

Среда, 21. јун 2017. године –                                                                                                    
Једнодневна обука за управљање ризицима у случају природних непогода 

Учионица број 4, објекат Школе националне одбране, касарна Бањица 2 

08:30-09:00 Долазак учесника обуке и пријем 

Први део  

09:00-09:10 
Отварање обуке и                    
поздравни говор 

др Мирослав Талијан, пуковник 
начелник ШНО, уједно руководилац 
пројекта 
(др Раде Славковић, пуковник, 
начелник Катедре оператике) 

09:10-09:30 
Управљање и руковођење у 
ванредним ситуацијама 

представник Националног тренинг 
центра за ванредне ситуације  

09:30-09:50 

Нормативно-правни оквир 
ангажовања Војске Србије за 
помоћ ЦВ у случају природних 
непогода, ТТ и других несрећа 

Саша Стојановић, пуковник, 
наставник у Катедри оператике 

09:50-10:30 

Приказ процедура и 
методологије рада ЗОК након 
захтева за ангажовање Војске 
Србије 

пк Војислав Крстовић, пуковник, 
наставник у Катедри оператике 

10:30-11:00 ПАУЗА ЗА КАФУ 

Други део 

11:00-11:20 
Развој обуке у области заштите и 
спасавања 

представник Националног тренинг 
центра за ванредне ситуације 

11:20-11:40 Дисиминација пројекта 
др Раде Славковић, пуковник, 
начелник Катедре оператике 

11:40-11:50 ПАУЗА и одлазак учесника обуке до ЦОПС Ј-7 ГШ ВС 

Амфитеатар Центра за обуку путем симулација Ј-7 ГШ ВС, касарна Бањица 2 

Трећи део 

11:50-13:20 
Доношење одлуке – реферисање 
о одлуци полазника 60. класе 
ГШУ и дискусија учесника обуке 

полазници 60. класе ГШУ и учесници 
обуке 

13:20-13:30 Затварање и завршна реч 

др Мирослав Талијан, пуковник 
начелник ШНО, уједно руководилац 
пројекта 
(др Раде Славковић, пуковник, 
начелник Катедре оператике) 

13:30-14:30 РУЧАК 

 

 


