
        

Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА 

Назив предмета: ЗАШТИЋЕНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  

Наставник: Милан Пунишић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета  

Презентовање знања о значају, разлозима, циљевима и задацима заштите природе, са посебним 

акцентом на улози заштићених природних добара у свету и у нашој земљи. Упознавање студената 

са међуусловљеношћу туризма и заштите природе, односно расту значаја еколошких фактора за 

успешно и дугорочно туристичко привређивање. Сагледавање места и улоге националних паркова 

и других заштићених добара Србије у политици заштите природе као сегмента система заштите 

животне средине у нашој земљи. 

Исход предмета  
 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Основна питања заштите природе, Концепцијске поставке и циљеви заштите природе, Однос 

заштите природе и заштите животне средине, Основе планирања заштите природе, Заштићена 

природа Србије, преглед и оцена стања, Природно-географске и функционалне особености 

националних паркова, Развој туризма и заштита природе у националним парковима Србије, 

Туризам и заштита природе у националним парковима Балканског полуострва, Европе и САД-а, 

Екотуризам као концепт и тржишна категорија. 

Практична настава  

Еколошки, економски и социо-културни оквир екотуризма, Индикатори утицаја туризма на 

еколошку средину, Природно-еколошке вредности националних паркова Србије, Развој 

екотуризма у свету и у нашој земљи, Презентација семинарских радова везаних за развој туризма 

и заштиту природе у заштићеним добрима, Обилазак заштићеног природног добра, ради 

сагледавања могућности за развој екотуризма, Израда SWOT анализа за појединa туристичка 

места, са освртом на еколошке аспекте туристичке валоризације. 
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Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

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   

 

 

 

 


