
        

Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА 

Назив предмета:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Наставник: Драгомир Кићовић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 
Услов: 

Циљ предмета  
Еколошка криза и њене могуће последице подупиру потребу целовитог сагледавања проблема 

животне средине, а тиме и пораста значаја и интензивнију практичну примену корпуса 

географских дисциплина. Доказ да животна средина није статичан систем и да њена структура и 

функционалност нису агрегат случајно датих географских елемената, већ сложено системско 

окружење реалног света материје.  

Исход предмета  

 

Садржај предмета Теоријска настава Социоекономски аспект животне средине, Еколошка 

политика као чинилац квалитета животне средине, Вишестраначки систем и еколошка политика, 

Еколошки покрети и странке зелених, Друштвена организација управљања квалитетом животне 
средине, Друштвено усмеравање квалитета животне средине, Организација локалне самоуправе 

по питањима животне средине, Контрола и управљање (мониторинг) квалитетом животне 

средине, Економски аспект решавања проблематике животне средине, Спрега економике и 

животне средине, Економско-еколошки систем, Правни аспект животне средине, Информациони 

системи и решавање проблема животне средине, Улога васпитања и образовања у заштити и 

унапређењу средине,  Гносеолошке основе науке о животној средини, Процес, структура и развој 

сазнања о животној средини, Процес формирања мишљења о односу човека и животне средине, 

Метод као пут до сазнања, Начини упознавања животне средине, Методе истраживања и 

евалуације животне средине, Опште теоријске методе и поступци изучавања животне средине 

(метод анализе и синтезе, статистички метод, метод класификације и систематизације, метод 

моделовања, просторни динамички дисперзиони методи и др), Посебне методе и поступци 

истраживања животне средине (метод непосредног истраживања, географско-еколошки метод, 

геофизичке методе истраживања животне средине, методе теледетекције и др), Методе евалуације 
животне средине (квалитативне и квантитативне), Картографски метод. 
Практична настава Праћење и тумачење актуелних проблема животне средине (акциденти, 

инциденти) на локалном, националном и глобалном нивоу, Анализа институционалног 

организовања заштите и унапређења животне средине, Упознавање са улогом и значајем 

мониторинга животне средине, Упознавање и тумачење глобалних проблема животне средине. 

Литература Кићовић, Д., Вујановић, Д., Јакшић, П.(2004): Основе заштите и унапређења 

животне средине, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Љешевић, М. (2000): 

Животна средина - теорија и методологија истраживања, Географски факултет, Београд 

Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски 

радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 


