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студијског програма ОАС - 
Заштита животне средине 

 
 

  



 
Табела 5.2. Спецификација  предмета  

 
Р.бр. 

 
Шифра 

предмета 
 
Назив предмета 

 
Б 

 
Тип 

Активна настава  
Остали 
часови 

 
ЕСПБ П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1 22.OZ0002 Основи физике 1 ТМ 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

2 22.OZ0003 Основи биологије 1 ТМ 3.00 1.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

3 22.OZ0001 Математика 1 ТМ 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 8.00 

4 22.OZ0004 Основи хемије 1 ТМ 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

5 22.OZ0005 Основи геологије 2 ТМ 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 7.00 

6 22.OZ0006 Физика атмосфере 2 НС 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

7 22.OZ0007 Основи екологије 2 АО 3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

8 22.OZ0008 Енглески језик 1 2 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00 

ДРУГА ГОДИНА

9 22.OZ0009 Биодиверзитет 3 АО 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 7.00 

10 22.OZ0010 Хидрогеологија и заштита подземних вода 3 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 7.00 

11 22.OZ0011 Зрачења и утицај на животну средину 3 НС 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 8.00 

12 22.OZ0012 Хемија животне средине 3 НС 3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

13 22.OZ0013 Екотоксикологија 4 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00 

14 22.OZ0014 Мониторинг у животној средини и обрада података 4 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00 

15 22.OZ0015 Индустријски процеси и загађења животне средине 4 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00 

16 22.OZ0016 Енглески језик 2 (специјални курс) 4 АО 2.00 1.00 0.00 0.00 0.0 4.00 

17 22.OZ0I01 Изборна група 1 (бира се 1 од 2) 4  3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 8.00 

  
 
22.OZ0036 

Рачунске методе у заштити животне 
средине  4 НС 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

  
 
22.OZ0037 

Информационе технологије у заштити 
животне средине 4 НС 3.00 2.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 8.00 

ТРЕЋА ГОДИНА   

18 22.OZ0018 Моделовање у заштити животне средине 5 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 7.00 

19 22.OZ0019 Управљање отпадом 5 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 8.00 

20 22.OZ0020 Загађивање и заштита ваздуха 5 СА 3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 7.00 

21 22.OZ0I02 Изборна група 2 (бира се 1 од 2) 5  3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

  22.OZ0038 Квалитет вода у урбаним срединама 5 СА 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 8.00 

  22.OZ0039 Природни  хазарди 5 НС 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 8.00 

22 22.OZ0022 Процена и управљање ризиком 6 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 7.00 

23 22.OZ0023 Загађивање и заштита земљишта 6 СА 3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

24 22.OZ0024 Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност 6 НС 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 7.00 

25 22.OZ0I03 Изборна група 3 (бира се 1 од 2) 6  3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 8.00 

  22.OZ0040 Програмски пакети у процени удеса 6 СА 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

  22.OZ0045 
Процеси третмана индустријских отпадних 
вода 6 АО 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

26 22.OZ0026 Управљање опасним отпадом 7 ТМ 2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 6.00 

27 22.OZ0027 Природне вредности и ресурси 7 НС 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0 6.00 

28 22.OZ0028 
Анализа транспорта загађујућих материја у природној 
средини 7 ТМ 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 5.00 

29 22.OZ0I04 Изборна група 4 (бира се 1 од 2) 7  3.00 2.00 1.00 0.00 0.0 8.00 

  
 
22.OZ0042 

Планирање, програмирање и ројектовање 
заштите животне средине 

 
7 

 
НС 

 
3.00 

 
2.00 

 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
8.00 

  
 
22.OZ0043 

Принципи санације, рекултивације и 
ремедијације загађења животне 
средине 

 
7 

 
СА 

 
3.00 

 
2.00 

 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
8.00 

30 22.OZ0031 Одрживи развој 8 ТМ 3.00 1.00 0.00 0.00 0.0 4.00 

31 22.OZ0032 Процена утицаја на животну средину 8 СА 2.00 2.00 0.00 0.00 0.0 4.00 

32 22.OZ0I05 Изборна група 5 (бира се 1 од 2) 8  3.00 1.00 0.00 0.00 0.0 5.00 

  
 
22.OZ0044 

Законска регулатива у области заштите 
животне средине 

 
8 

 
АО 

 
3.00 

 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
5.00 

  22.OZ0041 Основи економије 8 СА 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

33 22.OZ0I06 Изборна група 6 (бира се 1 од 2) 8  2.00 2.00 1.00 0.00 0.0 5.00 

  22.OZ0046 Заштита геонаслеђа 8 НС 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00 

  
 
22.OZ0047 Примена ГИС-а у заштити животне средине

 
8 

 
СА 

 
2.00 

 
2.00 

 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
5.00 

34 22.OZ0034 Стручна пракса 8 НС 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0 3.00 

35 22.OZ0048 Завршни рад- студијски истраживачки рад 8 СА 0.00 0.00 0.00 3.00 0.0 1.00 

36 22.OZ0035 Завршни рад- израда и одбрана. 8 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0 13.00 
 

  



Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Основи физике 

Наставник/наставници:   Ана М. Ћиришан   

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 
Упознавање студената са основним законима класичне и модерне физике, адекватним објашњењем 
природних појава, као и оспособљавање студента за мерење одабраних физичких величина, проверу 
законитости  и обраду мерних резултата. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената у разумевању физичких закона и успешног решавања рачунских задатака 
који су засновани на решавању непознатих физичких величина у природним појавама  и у будућој 
пракси резавања проблема у заштити животне средине, као и метролошкој обради резултата 
лабораторијских вежби. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод: Значај мерења у физици, физичке величине, међународни систем јединица, обрада експеримен-
талних  резултата  
Основи механике: кинематика материјалне тачке, динамика материјалне тачке, сила и кретања рела-
тивно кретање, гравитација, силе трења, основи теорија еластичности, механички рад, снага и енергија, 
динамика механичког система, елементи механике флуида  
Термодинамика: топлотно стање – температура, нулти закон термодинамике, топлотно ширење чврстих 
тела и течности, топлотна својства гасова,  први и други закон термодинамике,  
Електростатика:  Кулонов закон, електрично поље, Гаусова теорема, електрични капацитет, 
електрично поље у присуству диелектрика 
Једносмерне струје: електирична струја,  Омов закон,  Џулов закон, електромоторна сила,  Кирхофова 
правила, пуњење и пражњење кондензатора 
Магнетизам: магнетско поље, електромагнетска  сила, флукс вектора магнетске индукције, Амперов 
закон, магнетско поље око бесконачног проводника кроз који протиче стационарна струја, струјна 
контура у магнетском пољу, магнетско поље у присуству материје, Фарадејев закон електромагнетске 
индукције, Ленцово правило.  
Практична настава  
Практична настава састоји се у примени теоријског знања при решавању задатака, у реaлизацији и 
одбрани лабораторијских вежби које прате теоријско градиво физике. 

Литература  
1. В. Георгијевић, Б. Станић, К. Николић и други, Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 861, 

2005 
2. Десанка Шулић, Основи физике, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, 

Војна академија, Београд, 305, 2007 
3. Олга Жижић, Физика, Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 

279, 2001 
4. Др Константин Николић, Др Предраг Маринковић и Др Јован Цветић, ФИЗИКА збирка решених задатака, I 

део, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 258, 1998 

5. Нешић Љ, Практикум експерименталних вежби из физике, Универзитет у Нишу, Природно-математички 
факултет, Ниш, 180, 2007 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе: Предавања и интерактивна настава, практична настава (рачунске и лабора-торијске 
вежбе), колоквијуми за проверу знања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поени Завршни испит поени 

активност у току предавања 5 писмени испит    

практична настава 5 усмени успит  30 

колоквијум-и 2х30     

семинар-и       

 

  



Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм : OAC Заштита животне средине 

Назив предмета: Основи биологије 

Наставник: Драгиња Ковачевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима, појавама, облицима и процесима  у 
живом свету коме припада и сам човек као биолошко биће.   

Исход предмета: Студент савладава основна знања која чине темељ различитих биолошких дисциплина 
‒ цитологије, хистологије, органографије, генетике, развића, еволуције, систематике и екологије. На тај 
начин  схвата повезаност структуре и функције унутар биолошких система што му  омогућава успешно 
сагледавање еколошких проблема и доприноси налажењу могућности њиховог решавања. 

Садржај предмета 

Цитологија ‒ грађа и функција ћелије; биљне и животињске ћелије. Хистологија ‒ структура и функција 
ткива; биљна ткива, животињска ткива. Органографија ‒ структура и функција органа; биљни органи; 
животињски органи. Генетика ‒ структура и функција нуклеинских киселина (ДНК и РНК), нуклеотида, 
гена, генских алела и хромозома. Биологија размножавања ‒ проста деоба, митоза и мејоза; бесполно и 
полно размножавање. Развој, старење и смрт организама. Еволуција живог света. Дефиниција органске 
врсте. Систематика организама ‒ вируси, бактерије, гљиве, биљке, животиње. Екосистеми ‒ структура, 
организација и функција. Природни и вештачки екосистеми. Екосистеми копна. Екосистеми копнених 
вода. Екосистеми мора. Хоризонтална и вертикална дистрибуција живог света. Биологија и екологија 
човека.  
 

Практична настава   

Упознавање са појединим биолошким структурама, функцијама и процесима кроз презентације, филмове, 
слике, шеме и моделе. Упознавање са техником детерминације врста. Студијски истраживачки рад биће 
организован индивидуално, укључујћи и писање семинарског рада, док ће се групни рад одвијати на 
радионицама, кроз дискусије и анализе појединих поглавља из предавања. Предвиђене су и теренске 
вежбе. 

Литература : 
1. Korać Aleksandra, Viši kurs biologije ćelije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 129 str, 2009. 
2. Tanja Jevđović, Vujičić Milorad, Uvod u eksperimentalnu biologiju, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 

73 str, 2020. 
3. Đorđević Jelena, Fiziologija životinja, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 348 str, 2013. 
4. Nikolić Zoran, Živić Ivana, Ćurčić Srećko, Praktikum iz anatomije i morfologije beskičmenjaka, Biološki 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 134 str, 2014. 
5. Marić Saša, Ivanović Ana, Krizmanić Imre, Miličić Dragana, Tomović Ljiljana, Praktikum iz anatomije i 

morfologije hordata, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 153 str, 2014. 
6. Berić Tanja, Nikolić Biljana, Mikrobiološki praktikum, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 214 str, 

2014. 
Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, теренска настава, тестови знања,  семинари,  консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20х2 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

  



Табела 5.2.Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Mатематика 

Наставник/наставници: Марина Љ. Миловановић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање и проширивање знања и разумевање поглавља линеарне алгебре, аналитичке 
геометрије у равни и простору, као и области везаних за реалне функције једне реално независне 
променљиве и интеграла. Овладавање студената са теоријским знањима из одабраних области 
математике, проширивање математичког образовања, као и развијање стваралачког мишљења и 
изградња основе за разумевање квантитативних односа међу појавама.  

Исход предмета  

Усвајање знања и разумевање наведених поглавља. Студент ће моћи да стечена знања користи у 
стручним предметима и пракси, решава одређене проблеме користећи пређено градиво.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Линеарна алгебра: Матрице. Ранг матрице. Операције са матрицама. Инверзна матрица. Детерминанте. 
Решавање система линеарних једначина помоћу матрица и детерминанти; Аналитичка геометрија: 
Вектори. Раван. Права у простору. Права и раван. Реалне функције једне реалне независно променљиве: 
Појам реалне функције једне реалне независне променљиве. Низови. Граничне вредности низова. Неке 
особине функција. Граничне вредности функција. Операције са граничним вредностима функција. 
Непрекидност функције. Први извод и диференцијал функције. Геометријска интерпретација првог 
извода и диференцијала. Таблица извода неких елементарних функција. Основна правила 
диференцирања. Изводи вишег реда. Лопиталово правило. Примена извода на испитивање функција. 
Асимптоте функција. Општа шема за испитивање функција; Интеграли: Неодређен интеграл. Основна 
својства неодређеног интеграла. Таблица основних интеграла. Методе израчунавања неодређеног 
интеграла. Метода декомпозиције. Метода смене независно променљиве. Метода парцијалне 
интеграције. Интеграција рационалних функција. Одређен интеграл. 

Практична настава  

Вежбанје задатака из наведених области. 

Литература  

1. М. Р. Милошевић, Д. М. Милошевић, Математика 1, Студентски културни центар Ниш, Ниш, 
2015. 

2. М. Ивовић, Б. Боричић, Д. Аздејковић, Ј. Станојевић, М. Илић, Збирка задатака из 
математике,  Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду,  Београд, 2015. 

3. Б. Боричић,  М. Ивовић, М. Илић, Математика,  Центар за издавачку делатност  Економског 
факултета у Београду, Београд 2015. 

4. П. М. Миличић, М. П. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике 1, Грађевинска књига, 
Београд, 2005. 

5. Д. Јоксимовић, Пословна математика, Пословна математика, Мегатренд универзитет, Београд, 
2004. 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: предавања и практична настава: вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 30х2 ..........  

семинар-и /   

 
  



Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм :  ОАС Заштита животне средине  

Назив предмета: Основи хемије 

Наставник: Љиљана Николић Бујановић, Весна Мишковић Станковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти стичу основе теоријских и практичних знања из опште, неорганске и органске хемије као подлогу за 
даље савладавање садржаја општих и стручних предмета у студијском програму. Курс је конципиран тако да 
пружи фундаментална знања из области опште хемије и да представља основу за све остале курсеве из заштите 
животне средине. Омогући ће разумевање хемијских процеса у животној средини и узрочно последичних веза 
хемијских реакција на квалитет воде, ваздуха и тла  

Исход предмета  

Студенти ће стећи неопходна знања из опште хемије као и  знање и разумевање хемијских појмова и закона. 
Студенти се упознају са основним хемијским појмовима, структуром атома, типовима хемијских веза, грађом 
јонских и молекулских једињења, метала и легура. Такође се упознају са својствима дисперзних система 
(раствора) и основним појмовима из хемијске кинетике. Исход предмета је и  упознавање са основним 
техникама квалитативне и квантитативне хемијске анализе и рада у лабораторији..  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет изучавања хемије и њено место у систему основних и примењених наука. Основни хемијски закони. 
Периодни систем елемената. Структура атома. Квантно механички модела атома.. Хемијска веза. Јонска веза и 
особине јонских једињења. Ковалентна веза. Квантно-механичка теорија ковалентне везе. Особине супстанци са 
ковалентном везом. Хибридизација. Геометрија молекула. Поларност ковалентне везе. Међумолекулске 
привлачне силе. Координативно-ковалентна веза. Метална веза. Агрегатна стања. Раствори. Основни типови 
неорганских хемијских једињења. Хемијска кинетика. Теорије киселина и база. Хемијска равнотежа у 
хомогеним и хетерогеним системима. Појам оксидационог броја. Електрохемијски процеси. Основи неорганске 
хемије. Налажење и добијање метала. Особине метала и њихових једињења. Хемија неметала, особине, и 
најважнија једињења. Увод у органску хемију. Основне класе органских једињења. Угљоводоници и халогени 
деривати угљоводоника. Органска једињења са кисеоником. Органска једињења са азотом . Полифункционална 
органска једињења - биомолекули . 

Практична настава  

Рачунске вежбе. Основни хемијски закони. Типови неорганских хемијских једињења. Појам и врсте раствора. 
Особине разблажених раствора. Брзина хемијске реакције и хемијска равнотежа. Равнотеже у растворима 
електролита. pH вредност. Пуфери. Хидролиза. Производ растворљивости. Комплексна једињења. Оксидо-
редукционе реакције. Хемија елемената. Одабране реакције метала. Одабране реакције неметала. 

Литература  

1. М. Драгојевић, М. Поповић, С. Стевић,В. Шћепановић: Општа хемија , ТМФ Београд, 2008 
2.  Грујић, Светлана | Дапчевић, Александра, Општа хемија –практикум, ТМФ Београд, 2008 
3. В. Цубулић, Л.Стаменковић, Збирка решених задатака из хемије, Унион Никола Тесла, Београд, 2009 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе, колоквијум и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 20x2   
 

  



Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Oснови геологије 
Наставник:  Коса Б. Голић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:- 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са основним својствима Земље као планете (настанком, грађом, 
еволуцијом, физичким и хемијским особинама), тектоником, магматизмом, вулканизмом, минералогијом, 
петрологијом и геоморфологијом, каоо и са различитим ендогеним и егзогеним процесима, који доводе до 
промена на Земљи  и образовања земљишта. 
Исход предмета: Студенти ће по положеном испиту стећи основна сазнања о пореклу Земље, еволуцији 
Земљине коре и њеној грађи. Затим, стећи ће способност да препознају и анализирају најбитније елементe у 
грађи геолошке средине (минерале, стене и геолошке формације) и процесе који доводе до њиховог физичко-
хемијског распадања и образовања земљишта (педолошко тло). Ова сазнања дају основу студентима да  прате 
наставу из других специјалистичких предмета. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава 
Планета Земља. Теорије постанка планете Земље. Физичке особине Земље: Облик и димензије Земље, Грађа 
и састав Земље. Хемијски састав Земље и Земљине коре. Топлотна својства. Гравитација Земље. Магматизам 
Земље. Основе минералогије: Настанак минерала, Облици минерала, Физичка својства минерала, Принцип 
визуелног препознавања. 
Основе петрографије: Постанак и подела стена. Магматске, седиментне и метаморфне стене. Начин постанка, 
подела, приказ важнијих стена и њихова заступљеност. 
Геолошка историја Земљине коре: Преглед геолошких раздобља. Стратиографска хронологија, Палеон-
толошка хронологија. Геолошки процеси у Земљиној кори и на површини: Тектонске плоче. Тектонски 
покрети Земљине коре. Ендодинамички покрети, Магматски покрети, Вулканизам, Гејзири, Термални извори. 
Епирогени покрети, Трансгресија и регресија. Орогени покрети: Слој, Бора, Раседи, Навлаке, Пукотине. 
Сеизмички потреси. Врсте земљотреса према начину настанка. Земљиште: општи појмови о земљишту, 
чиниоци образовања земљишта, процеси педогенезе, особине земљишта. Егзодинамички процеси и појаве. 
Површинско распадање (трошење стена). Денудација, Ерозија и врсте ерозија, Абразија. Падински процеси и 
деразијски процеси: Спирање, Пузање, Течење, Клижење, Одроњавање, Осипање, Урушавање, Суфозија, 
Ликвефација. Основна физичка, механичка и структурна својста стенских маса. Хомогеност, Изотропност, 
Деформабилност, итд. Хидролошки циклус. Порекло подземних вода. Хидрогеолошке функције стенских 
маса. Издани. Кретање и загађивање изданских вода. Извори. Геолошке карте. Елементи, легенде, подела, 
принципи коришћења.  
Практична настава. Разрада материје обрађене на предавањима уз короишћење различитог едукативног 
видео материјала. - Минералогија (макроскопско препознавање и опис минерала). - Петрологија 
(макроскопска детерминација и опис стена); - Карте (ОГК, Формациона, Тектонска, Сеизмичка и др.).
Литература: 

1. Пешић, Л., Општа геологија - Ендодинамика, РГФ Универзитета у Београду, 180 стр, 2002. 
2. Пешић, Л., Општа геологија - Егзодинамика, РГФ Универзитета у Београду, 204 стр, 2001. 
3. Миловановић, Д., Боев, Б., Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 174 страна, 2001. 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације и колоквијуме.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 
практична настава 10 писмени испит 30 
колоквијум-и 30 усмени испит  
семинар-и 30   

 
  



Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм:  ОАС Заштита животне средине  

Назив предмета:  Физика атмосфере 

Наставник/наставници:  Ана  М. Ћиришан   

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да упозна студенте са основним особинама атмосфере, саставом и вертикалном струк-
туром атмосфере у функцији температуре, силама које делују у њој и кретањима ваздуха у атмосфери. 
Упознавање студената са утицајем зрачења Сунца и доминантном улогом тог зрачења у физичким 
процесима у атмосфери, као и утицајем електричног и магнетског поља Земље на процесе у атмосфери.  
Исход предмета  
Студент је стекао знања о карактеристикама атмосфере и процесима у њој. Стечено знање о физици 
атмосфере је основа за савлађивање градива других предмета у току студија и решавања конкретних 
проблема у току деловања других система на атмосферу као и деловању атмосфере на ове системе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод, настанак атмосфере, главни фактори који одређују карактеристике и састав атмосфере, 
вертикална структура атмосфере у функцији температуре, гравитациона сила и поље, гравита-
циона енергија и космичке брзине Кинетичка енергија молекула, притисак у гасу, једначина 
стања идеалног гаса, особине реалног гаса, Ван дер Валсова једначина. Силе које делују на 
кретање ваздуха у атмосфери: сила градијента притиска, Архимедова сила, сила трења, 
инерцијална центрифугална сила, Кориолисова сила и сила Земљине теже. Статика атмосфере: 
атмосферски притисак и промена са висином, барометарска формула, густина ваздуха, дневни и 
годишњи токови атмосферског притиска, системи високог и ниског притиска. Термодинамика атмос-
фере: Сунце као извор електромагнетских таласа, трансфер енергије у атмосфери, атмосферски 
ефекти на долазно зрачење, директно и глобално зрачење и рефлексија Сунчевог зрачења 
Кондензација и сублимација водене паре у атмосфери: расподела воде на Земљи, физичко 
понашање воде, влажност ваздуха, притисак водене паре, глобално понашање водене паре у 
атмосфери,  облаци и класификација по облику и висини, падавине, снег и снежни покривач 
Ветар и кинематика ваздушних струјања, фронтови, ваздушне масе и њихово кретање, врсте 
важдушних маса, циклони и антициклони. Извори кружења природних компонената атмос-
фере: извори атмосферских аеросола, биогеохемијски циклуси у атмосфери, ефекат стаклене 
баште. Појаве у атмосфери: акустичне појаве, астрономска рефракција, фотометеори, електро-
метеори, поларна светлост. 
Практична настава  
Практична настава се састоји у примени теоријског знања при решавању задатака 
Литература  

1. Млађан Ћурић, Динамичка метеорологија, РХМЗ Србије, Београд, 422, 2002 
2. Драган Гајић, Физика Сунца, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 270, 2005 
3. В. Георгијевић, Б. Станић, К. Николић и други, Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 861, 

2005 
4. Др Константин Николић, Др Предраг Маринковић и Др Јован Цветић, ФИЗИКА збирка решених задатака, I 

део, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 258, 1998 
Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања и интерактивна настава, практична настава (рачунске вежбе), колоквијуми за проверу знања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 х 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 2 x 20 ..........  

семинар-и    

 

  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Основи екологије 
Наставник: Драгиња Ковачевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Положен испит из предмета Основи биологије 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним еколошким појмовима, процесима, принципима и 
ризицима, са антропогеним утицајима на биосферу и могућностима успостављања еколошке равнотеже. 
Исход предмета: С обзиром да је предмет мултидисциплинарног карактера, студент треба да савлада 
основна знања о еколошким појмовима, процесима, принципима и ризицима што ће му омогућити да лакше 
и са много више разумевања присваја знања из других предмета, и да адекватно реагује током свог каснијег 
професионалног ангажовања. 
Садржај предмета: 
Појам и развој екологије као мултидисциплинарненауке. Подела екологије. Основне категорије и појмови 
у екологији. Нивои организације живог света ‒ организми, популације, животне заједнице, екосистеми, 

биоми, биосфера, техносфера. Абиотички еколошки фактори ‒ климатски, едафски, орографски и 
геофизички. Биотички еколошки фактори ‒ интрапопулациони и интерпопулациони. Аутекологија ‒ 
еколошка ниша и животна форма. Популациона екологија ‒структура, функција и динамика популације, 
еколошке валенце и еколошке адаптације. Екосистемологија ‒ органска продукција и трофички односи у 
екосистемима. Типови вегетације. Фитогеографија. Зоогеографија. Антропогени утицаји на биосферу. 

Физичко, хемијско и биолошко загађење воде, земљишта и ваздуха. Заштита и унапређење животне 
средине. 
Практична настава 
Анализа деловања појединих еколошких фактора на природне екосистеме и деловања антропогеног 
фактора на екосистеме и биосферу кроз одговарајуће радионице, филмове и презентације. Студијски 
истраживачки рад биће организован индивидуално, укључујћи и писање семинарског рада, док ће се 
групни рад одвијати на радионицама, кроз дискусије и анализе случаја. Предвиђене су и теренске вежбе.
Литература: 
1. Lakušić Dmitar, Šinžar-Sekulić Jasmina., Rakić Tamara., Sabovljević Marko, Osnovi ekologije, Biološki 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 317 str, 2014. 
2. Danilo Marković, Socijalna ekologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 435 str, 2005. 
3. Branka Stevanović, Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka, NNK international, 514 str, 

2001. 
Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, филмови, тестови знања, семинари, консултације, теренски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 20 х 2 ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм : ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Енглески језик 1 
Наставник/наставници: Биљана Спалевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Развој различитих језичких вештина, а примарно вештина говора и разумевања говора. Рад на 
функционалном језику и практичним моделима из свих реалних животних ситуација и пословног 
живота. Развој способности за решавање проблема, развој културне свесности, способности 
креативног размишљања, иницијативе, тимског рада, организационих способности, као и свих оних 
особина и вештина које су неопходне за успех у пословном свету, уз наглашене високе етичке 
стандарде. 
 
Исход предмета  
 
Студенти су оспособљени за логичко размишљање, успешну комуникацију уз висок ниво културне 
свести, и примену стечених  вештина у пословним ситуацијама. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Глобализација. Брендови. Рекламе. Запослење. Иновације. Организација. Стратегија. Култура. Новац. 
Етика. Промена. Лидерство. Такмичење. Квалитет. Додатни рад: фразе, идиоми, есеји, подкасти, 
дебате на одређене теме.  
 
Практична настава  
Кроз наведене теме развијају се одређене језичке вештине, утврђује се граматика и увежбавају се 
одређени језички модели 
 
Литература  

1. Market Leader Course Book - Intermediate Business English, David Cotton, David Falvey and Simon 
Kent, Longman, 2003. 

2. Key Words in Business-Bill Mascull, HarperCollins Publishers 2001 
3. „ Handouts“- прилози с одговарајућом тематиком узети  с интернета, који прате савремена 

збивања и најактуелнија дешавања у области заштите животне средине (према динамици рада и 
по потреби студената) 

4. English in Ecology, текстови са вежбама 
Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Конверзациони и различити методи рада с текстом 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит Поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 30 х 2 ..........  
семинар-и    

 
  



 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  
Назив предмета: Биодиверзитет 
Наставник: Драгиња Ковачевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање студената са појмом, суштином, нивоима, манифестацијама,  значајем, стањем, 
факторима угрожавања, степеном угрожености биодиверзитета у Србији и на глобалном нивоу, као и са методама и 
техникама његовог очувања и унапређења. 

Исход предмета: Студент треба да покаже темељно познавање свих нивоа и манифестација биодиверзитета, 
разумевање значаја биодиверзитета и опасности које проистичу из његовог осиромашења. Студент ће се оспособити 
за самосталан истраживачки рад кроз анализу случаја, као и примену знања и вештина у процени, управљању, 
коришћењу, очувању и унапређењу сваког од три основна нивоа биодиверзитета ‒ генетичког, специјског и 
екосистемског. 
Садржај предмета: 
Појам, манифестације и нивои биодиверзитета ‒ генетички, специјски и екосистемски диверзитет. Биодиверзитет као 
производ органске еволуције. Генетички диверзитет ‒ његове манифестације, вредности и значај. Специјски 
диверзитет ‒ његове манифестације, вредности и значај. Екосистемски диверзитет ‒ његове манифестације, вредности 
и значај. Екосистемске услуге. Стање, степен угрожености и фактори угрожавања биодиверзитета у Србији и на 
глобалном нивоу. Пасивне и активне мере очувања биодиверзитета. Мећународне конвенције, национални стратешки 
и законски оквир очувања биодиверзитета.  Конзервацона биологија и рестаурациона екологија у служби очувања 
биодиверзитета и одрживог развоја.  
 
Практична настава: 
Анализа појединих поглавља кроз одговарајуће радионице, филмове и презентације. Студијски истраживачки рад 
биће организован индивидуално, укључујћи и писање семинарског рада, док ће се групни рад одвијати на 
радионицама, кроз дискусије и анализе случаја. Предвиђене су и теренске вежбе. 

Литература: 
1. Lidija Amidžić, Očuvanje Biodiverziteta, Univerzitet Singidunum, 289 str, 2020. 
2. Teofilović Anica, Urbanističko planiranje Beograda i očuvanje biodiverziteta, Biološki fakultet Univerziteta u 

Beogradu, 160, 2013. 
3. Jelena Milovanović, Mirijana Šijačić-Nikolić, Suzana Đorđević-Milošević, Zaštita Ugroženih vrsta, Univerzitet 

Singidunum, 267 str, 2021. 
4. Gaston Kevin and John Spicer, Biodiversity: an introduction, John Wiley & Sons, 224 str, 2004.-kopija 
5. Pešić Vladimir, Danka Petrović, Uvod u konzervacionu biologiju, , 147 str, 2013- kopija 

Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, филмови,  тестови знања,  семинари,  консултације, теренски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20 х 2 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



 
 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Хидрогеологија и заштита подземних вода 
Наставник: Коса Б. Голић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: положени испит из Основи геологије
Циљ предмета: Циљ  предмета је упознавање студената  са основним појмовима и својствима подземних вода, 
храњењем и  и дренирањем подземних вода и њиховом осетљивости на загађење. Такође студенти ће бити 
упознати са основним типовима загађивача, одређивањем параметара узајамног дејства загађивања и 
водоносне средине, као и са заштитом подземних вода од загађивања. 
Исход предмета: Студенти ће по положеном испиту бити оспособљени да идентификују разне факторе који 
утичу на  загађење подземних вода, односно да анализирају параметре узајамног дејства загађивања и 
водоносне средине (тзв. параметре миграције загађења), као и могућности заштите разних типова издани од 
загађивања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава. Хидрогеологија - oпшти појмови  и значај (Распрострањеност вода на земљи; Кружење 
воде у природи и водни биланс; Главна физичка и хидрогеолошка својства стена (влажност стена, капиларност 
стена, водопропусност и пропусност); Кретање подземних вода; Физичке особине и хемијски састав 
подземних вода; Појам и типови издани; Храњење и дренирање подземних вода и осетљивост подземних вода 
на загађење. Загађивачи подземних вода (Основи типови загађивача и видови загађивања подземних вода, 
Општа класификација загађујућих материја); Основни видови доспевања загађивача у водоносни хоризонт; 
Одређивање параметара узајамног дејства загађења, подземних вода и водоносне стредине (тз. параметара 
миграције загађења);Заштита подземних вода од загађивања (појам, предмет и садржај заштите подземних 
вода). Зона санитарне заштите водозахватних објеката подземних вода; Хидрогеолошка истраживања за 
потребе заштите подземних вода; Хидрогеолошка истраживања и проучавања у областима утврђеног загађења 
изданских вода; Примери загађивања и заштита подземних вода из праксе. 
Практична настава. У оквиру практичне наставе, студенти ће на основу практичних примера из праксе 
вежбати на факултету . 
Садржај вежби: Теренске и графоаналитичке методе одређивања коефицијента филтрације и осталих 
параметара. Лабораторијске и теренске методе одређивања физичко-хемијских параметара загађености 
подземних вода. 
 

Литература:  
1. Драгишић В, Општа хидрогеологија, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 434 стране, 

1997 
2. Крешић, Н., Вујасиновић, С., Матић, И., Ремедијација подземних вода и геосредине, Рударско-геолошки 

факултет Универзитета у Београду, 385 страна, 2006 
3. Филиповић, Б и Вујасиновић, С, Заштита подземних вода, РГФ Универзитета у Београду, 342 стране, 

1982. 

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава:30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе: Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације и колоквијуме.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испит  
колоквијум-и 1 x 20   
семинар-и 40 

 

  



 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  
Назив предмета:  Зрачење и утицај на животну средину 
Наставник/наставници:  Ана М.Ћиришан  
Статус предмета:  Обавезан  
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање целовитог знања о природи и врстама  зрачења, анализа измерених података о нивоу буке и 
заштита од исте, подела спектра електромагнетског зрачења на нејонизујуће и јонизујуће, особинама 
интеракције високоенергијских честица и електомагнетског зрачења са супстанцијом, основама 
биолошких ефеката зрачења, и основних облика биолошких штитова.
Исход предмета  
Оспособљавање студената да се у реалним околностима анализирају податке забележеног зрачења у 
животној средини, препознају дозвољене и прекомерне дозе зрачења и у складу са зоконом предузму 
одговарајуће мере. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Осцилаторно кретање и таласи: слободне осцилације, слагање осцилација, пригушене и принудне 
осцилације, трансверзални и лонгитудинални таласи, једначина прогресивног таласа, таласна 
једначина, појаве при простирању таласа, основи акустике, субјективни доживљај звука, инфра и 
ултразвук. Таласна и корпускуларна природа електромагнетских таласа: извори електромагнетских 
таласа, геометријска оптика, особине светлости, топлотно зрачење, зрачење апсолутно црног тела, 
Стефан–Болцманов и Винов закон, хипотеза о кантима, Планков закон, фотоелектрични ефекат, 
ултраљубичасто зрачење,. Основи атомске физике: атомска структура супстанције, Боров модел за 
атом водоника, енергијски нивои електрона, линијски спектри, особине Де Брољевих таласа, настанак 
и особине Х-зрачење, пролажење Х-зрачења кроз супстанцију. Основи нуклеарне физике: структура и 
особине језгра,  енергија везе и нуклеарне силе, радиоактивност, α и  распад, γ зрачење, време 
полураспада и активност распада, главни концепт нуклеарних реакција, вештачка радиоактивност, 
нуклеарна фисија и фузија, космичко зрачење, подела електромагнетског спектра на нејонизујуће и 
јонизујуће зрачење, Интеракција зрачења са супстанцијом, јонизација ваздуха алфа–честицама, 
интеракција бета–зрачења са супстанцијом, интеракција гама–зрачења са супстанцијом, 
радијационо оштећење, мерење радијације дозиметрија, примена зрачења у медицини 
 
Практична настава  
Рачунске вежбе;  израда семинарског рада - пројекта одговарајућег биолошког штита према 
постављеним захтевима. 
Литература  
1. Предраг Осморковић, Основи нуклеарне физика, Академска мисао, 642, 2008 
2. Десанка Шулић, Основи физике, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за 

школство, Војна академија, Београд, 305, 2007 
3. Стеван Јокић, Субатомска физика, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, 271, 2000  
4. Олга Жижић, Физика, Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Машински факултет, 

Београд, 279, 2001 
Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе, консултације, колоквијум и практичан рад.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит Поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит   
практична настава 5х5 усмени испит 30 
колоквијум-и 2х20     
семинар-и      

 
  



 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Хемија животне средине 
Наставник: Љиљана Н. Николић Бујановић, Весна Мишковић Станковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти стекну знања о основним процесима у животној средини, њиховим хемизмима, особинама 
у атмосфери, хидросфери и литосфери. Да се упознају са основним хемијским процесима и хемијским реакцијама 
присутних загађујућих супстанци, одговорним за њихове трансформације у животној средини. Такође стицање знања 
из квантитативних и квалитативних метода праћења хемијских реакција у животној средини кроз изучаваењ хемијских 
промена у води ваздуху и тлу као и методама за праћење. 
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за уочавање, разумевање, квалификовање и квантификовање физичкохемијских 
законитости различитих хемијских процеса и стања у систему животне средине, атмосфери, хидросфери, литосфери и 
биосфери. Упознавање са физичко-хемијским методама детектовања загађујућих материја и упознавање са анализом 
добијених резултата примењеним методама. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање појма животне средине, узроци њеног загађивања. Загађивачи воде, ваздуха и земљишта. 
Атмосфера: Структура, основни хемијских процеси, загађивачи, извори загађи-вања, заштита, фотохемијске реакције, 
честице у ваздуху, ефекат стаклене баште, киселе кише, озон. Емисија загађујућих материја у атмосферу 
(угљендиоксид, азотни и сумпорови оксиди), континуално мерење емисије,узорковање и анализа загађујућих материја. 
Хидросфера: Карактеристике природних вода, загађивачи. Самопречишћавање акватичних система. Равнотежа у 
природним водама. Принципи узимања узорака и основне аналитичке методе. Вода за пиће, минералне воде. 
Површинске воде и њихово загађивање, подела површинских вода. МДК за поједине класе вода, отпадне воде, 
пречишћавање отпадних вода градских и индустријских, МДК за упуштање отпадних вода у градску канализацију.  
Литосфера: Настанак и састав земљишта и потенцијални загађивачи. Хуминске супстанце и њихов значај. Тешки  
метали, нафтни деривати, отпадне воде градова и њихово упуштање без претходног пречишћавања у природне 
реципијенте – водотоке. Последице употребе различитих хемијских средстава у  пољопривреди, пестицида, хербицида, 
фунгицида и других средстава која се користе за повећавање приноса. Основни процеси преношења загађења у 
земљишту, утицај на биљке и посредно на храну. Ремедијација земљишта. 
 
Практична настава  
Лабораторијско физичкохемијско испитивање површинских вода, ваздуха и земљишта. Параметри који  се испитују: 
pH, алкалитет, ацидитет, тврдоћа воде, угљендиоксид-карбонатна равнотежа, фосфати, садржај органских материја у 
води и земљишту; садржај тешких метала, сумпордиоксида и азотних оксида. 
 
Литература  
1. Ш. Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић; Животна средина и њена заштита, Животна средина, 

књига 1 Универзитет „Сингидунум“, Факултет за примењену екологију “Футура“,2007.  
2. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијски основи заштите животне средине - 

Стање и процеси у животној средини,књига2, Факултет за физичку хемију, Београд, 2005. 
3. В. Цибулић, Хемија животне средине, скрипта, Универзитет Унион -Никола Тесла, Београд, 140, 2010
Број часова  активне наставе: 90 Теоријска настава:45 Практична настава:45 
Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе и консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
лабораторијске вежбе 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 20х20 ..........  

 
  



 
 

Табела 5.2 Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Екотоксикологија  
Наставник: Владанка Пресбургер Улниковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да се студенти оспособе за анализу, примену и евалуацију знања и вештина из области екотоксикологије. При 
томе ће студентима нарочита пажња бити скренута на њену мултидисциплинарност у циљу разумевања порекла и судбине 
токсичних супстанци у различитим екосистемима, те биосфери уопште. Студентима ће бити предочени и принципи 
биомониторинга, да би били у стању да креирају (еко)токсиколошке тестове и базе података, апликативне у пројектима за процену 
и/или детерминацију (еко)токсичног ефекта/ризика. 

Исход предмета: 
Студенти ће бити у могућности да сагледају историјски развој екотоксиколошке дисциплине, да разумеју порекло, транспорт, 
механизме дисперзије, трансформацију и биоакумулацију најважнијих група токсиканата/полутаната у природи, и на тај начин 
ће се  обезбедити спремност будућих aналитичара заштите животне средине да буду део мултидсциплинарног тима који се бави 
проблемима загађења животне средине и угрожавања здравља људи (могућност интеграције знања и рада у 
мултидисциплинарним круговима). 
Садржај предмета 
Теоријска настава: I. Класификација токсиканата/полутаната (т/п); Тешки метали; Глобална дистрибуција т/п: Физички и 
хемијски аспекти контаминације животне средине; Промене загађивача у екосистему (Екотоксикокинетика); Утицај загађујућих 
супстанци на индивидуалне организме и екосистеме (Екотоксикодинамика); Екотоксикометрија – Ризик од 
загађивачаБиомониторинг; Основни принципи токсикологије: Тестирање токсичности и утврђивање физиолошког ефекта т/п на 
нивоу ћелије, ткива, органа и организма; Дозе у токсикологији; Однос доза/одговор; Биоакумулација и потенцијација токсичности 
– биомагнификација; Биотрансформација, детоксикација и елиминација т/п; Еволуција резистенције на т/п; Тестови токсичности; 
Акутна, субхронична и хронична токсичност; Оксидативни стрес и антиоксидативни одговор; Ефекат т/п на раст, развиће, 
репродукцију и понашање људи; Хијерархијска екотоксикологија: Eфекат т/п на нивоу јединке, популације, животне заједнице и 
екосистеме; Глобални ефекат т/п; Дефиниције и подела отрова; Тестови токсичности; FEL, LOEL, LOAEL, NOEL, NOAEL, ADI, MPI; 
Листа најтоксичнијих и најопаснијих супстанци; CAS систем; EINECS+ELINCS; TOSCA-popis; HPV хемикалије; REACH - нови EU 
систем. 
Практична настава: вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. Анализа конкретних примера; Аудиторне вежбе; 
Консултације, Израда и одбрана семинарских радова. 

Литература: 
1.   Тошовић, С., Основи екотоксикологије, БС Принт, Н. Београд, 220 стр.2009.  
2.   Николић, Д., Токсикологија и заштита од токсичних материја, Висока хемијско-технолошка школа струковних студија у 

Крушевцу, Крушевац,  248 стр. 2010.  
3.  Штајн А. Ш., Жикић Р.В., Саичић З.С., Екофизиологија и екотоксикологија животиња. ПМФ Универзитета у Крагујевцу: 

Крагујевац, 449 стр. 2007 
4.  Радојичић Р.М., Општа екофизиологија, Завод за уџбенике, Београд, 266 стр 2006.  
5.  Николић, Д., Заштита животне средине, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 208 стр. 2001,  

Број часова  активне наставе: 60 Предавања: 30 Вежбе: 30 
Методе извођења наставе: 
Теоријска настава: Интерактивна Power point презентација наставних тема; Консултације. 
Друго: Презентације семинарских радова студената; Aнализа садржаја регионалних научних пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијум 30   
Семинарски рад 20   

 

  



 
Табела 5.2. Спецификација предмета    
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  

Назив предмета: Мониторинг животне средине и обрада података  

Наставник/наставници: Сања Мразовац Курилић  

Статус предмета: обавезан    

Број ЕСПБ: 6    

Услов:     

Циљ предмета    
Оспособљавање студената за вршење мониторинга ваздуха, воде и земљишта; самостално манипулисање 
подацима, самосталну обраду података. Савладавање техника тумачења добијених резултата мониторинга у 
виду извештаја о стању животне средине, као и давање прогноза стања животне средине. Оспособљавање за 
управљање квалитетом животне средине на основу квантитативних анализа мониторинга.    

Исход предмета     
Студенти су оспособљени за вршење мониторинга кључних параметара сва три медијума, за самосталан 
избор валидних података, обраду података, њихово тумачење и давање краткорочних и дугорочних прогноза 
на основу прикупљених података.    

Садржај предмета    
Теоријска настава    
Појам мониторинга животне средине. Мониторинг земљишта и подземних вода. Мониторинг површинских 
вода. Мониторинг ваздуха. Узорковање и квалитет података. Примена програма Excel у обради података 
мониторинга. Графички прикази временских и просторних података. Статистичка обрада података.    
Аутлајери. Дескриптивна статистика. Грешка резултата мерења. Корелација података. Регресија. 

Одређивање тренда. Тестирање хипотеза.    

Практична настава     
Рад у Excel-у. Вежбање графичких приказа резултата мониторинга. Детектовање сумњивих вредности међу 
подацима. Одређивање средње вредности и грешке резултата мерења. Квантитативно исказивање резултата 
мерења. Практично израчунавање корелације података и значај добијеног резултата. Појам регресије. 
Одређивање зависности међу подацима и тренда понашања података. Параметарски тестови за једну серију 
података. Параметарски тестови за две и више серија података. Непараметарски тестови за једну серију 
података. Непараметарски тестови за две и више серија података. Стручне посете Агенцији за животну 
средину.    
Литература     

1. Сања Мразовац Курилић, Мониторинг, обрада и анализа података у заштити животне средине, 

Универзитет Унион-Никола Тесла, 132стр, 2017.    
2. Aничин Иван, Oбрада резултата мерења, Физички факултет Београд, 99 стр, 2004  

Број часова  активне наставе 60   Теоријска настава: 30    Практична настава:  30    
Методе извођења наставе    
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе уз употребу рачунара, консултације, колоквијуме, 
практичне семинарске радове.    
Оцена  знања (максимални број поена 100)    

Предиспитне обавезе    Поена 70    Завршни испит     Поена 30    

активност у току предавања    5    писмени испит    15    

  практична настава    5    усмени испт    15    

  колоквијум-и    20 х 2    ..........        

  семинар-и    20            

    
 

  



 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Индустријски процеси и загађења животне средине 
Наставник/наставници: Новица М. Сталетовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти стекну знања о карактеристикама индустријских процеса и индустријских 
система који представљају потенцијално опасне изворе непрекидног или повременог загађивања животне 
средине. Да се студенти оспособе да анализирају индустријске процесе, препознају аспекте животне средине 
и квантификују и квалификују њихове утицаје на животну средину. 
Исход предмета  
Студенти са стеченим знањем, вештинама и компетенцијама за препознавање интеракција индустријских 
процеса и животне средине. Студенти оспособљени да изврше идентификацију и анализу свих улазно-
излазних елемента индустријских процеса и технолошких системима и оспособљени да квантификују и 
квалификују загађења животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет изучавања; Појамовна одређења и дефинисање индустријских (технолошких) процеса, 
екологије, животне средине и заштите животне средине; Методе изучавања индустријских (технолошких) 
процеса и заштите животне средине; Врсте загађења која настају као последица рада индустријских процеса. 
Отпадне материје из индустријских (технолошких) процеса, гасови, димови, паре, магле, прашине, отпадне 
воде, све врсте отпада.Технологија и технолошки системи; Елементи производног технолошког система. 
Појмовна разграничења радне и животне средине. Основни појмови теорије система. Начини дефинисања 
система радне и животне средине. Системски инжењеринг заштите радне и животне средине. Технолошки 
процес; Технолошке активности; Технолошке операције; Основни улазно излазни елементи индустријског 
процеса; Сировине, Енергије, Информације; Прерада природних сировина и настанак отпадних материја. 
Цикличност система ресурспроизводња  производи. Масени биланс; Енергетски биланс; Ексергијски 
биланс. Анализа животног циклуса процеса и производа.Врсте процеса и њихови утицаји на животну средину: 
Технолошки процеси припреме минералних сировина и загађења животне средине; 
Технолошки процеси металургије и загађења животне средине;  
Технолошки процеси хемијске индустрије и загађења животне средине; 
Технолошки процеси прехрамбене индустрије и загађења животне средине; 
Технолошки процеси нафтне индустрије и загађења животне средине; 
Технолошки процеси дрвне индустрије и загађења животне средине; 
Технолошки процеси електроенергетике и загађења животне средине 
Технолошки процеси металопрерађивачке индустрије и загађења животне средине. И других процеса.... 
Практична настава: 
У оквиру практичне наставе, студенти ће посетити одговарајуће индустријске системе (привредне субјекте) у 
којима ће се директно сагледати појаве аспеката животне средине и њиховох утицаја на загађење животне 
средине. Кроз израду и одбрану семинарског рада извршиће анализу једног или више технолошких процеса и 
сагледати њихов стварни или потенцијални утицај на загађење животне средине. 
Литература  

1. Б. Анђелковић, И. Крстић, Технолошки процеси и животна средина; Факултет ЗНР, ЈС ДИТ, ppt 1-420, Ниш, 2002;  
2. М.Ђукановић, Еколошки изазов, Елит-Београд, стр 1-492, Београд, 1991 
3. М. Богдановић, Опасности од хемијских акцидената; Задужбина Андрејевић, стр 1-103; Београд, 2000 
4. Дејан Филиповић, Моделовање загађивања животне средине-мониторинг и заштита, Задужбина Андрејевић, стр 1-

112, Београд, 1999 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: Настава ће се одвијати кроз предавања, вежбе, семинаре, консултације и 
обиласке производних процеса и израде семинарских радова који се односе на анализу појава загађ. животне 
средине. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 x 2 ..........  
семинар-и 20   

 

  



 
 

Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Енглески језик 2 (специјални курс) 

Наставник/наставници: Биљана Спалевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Циљ предмета 

Развој различитих језичких вештина, а примарно вештина говора и разумевања говора. Рад на 
функционалном језику и практичним моделима из свих реалних животних ситуација и пословног живота. 
Развој способности за решавање проблема, развој културне свесности, способности креативног 
размишљања, иницијативе, тимског рада, организационих способности, као и свих оних особина и вештина 
које су неопходне за успех у пословном свету, уз наглашене високе етичке стандарде. 

 

Исход предмета  

 

Студенти су оспособљени за логичко размишљање, успешну комуникацију уз висок ниво културне свести, и 
примену стечених  вештина у пословним ситуацијама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Глобално загревање. Климатске промене. Природне катастрофе. Одрживост. Заштита животне средине. 
Рециклирање. Обновљиви извори енергије. Управљање отпадом. Биодиверзитет. Угрожене врсте. Фразе, 
идиоми, есеји, подкасти, дебате на одређене теме. Стручна терминологија (Global warming, Climate changes, 
Environmental protection activists, Natural disasters, Air pollution, Water management, Recycling, Sustainable 
development, Marine ecology, Endangered species, Fuel fossils, Acid rains, Deforestation) 
Практична настава  

Кроз наведене теме развијају се одређене језичке вештине, утврђује се граматика и увежбавају се одређени 
језички модели 

 

Литература  

1. Market Leader Course Book - Intermediate Business English, David Cotton, David Falvey and Simon Kent, 
Longman, 2003. 

2. Key Words in Business-Bill Mascull, Harper Collins Publishers 2001 
3. „ Handouts“- прилози с одговарајућом тематиком узети  с интернета, који прате савремена збивања и 

најактуелнија дешавања у области заштите животне средине (према динамици рада и по потреби 
студената) 

4. English in Ecology, текстови са вежбама 
Број часова  активне наставе: 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Конверзациони и различити методи рада с текстом 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 х 2 ..........  

семинар-и    

 
  



 
 
Табела 5.2. Спецификација предмета     
 

Студијски програм: OAC Заштита животне средине 

Назив предмета: Рачунске методе у заштити животне средине 

Наставник/наставници: Сања Мразовац Курилић 

Статус предмета: изборни   

Број ЕСПБ: 8    

Услов:   

Циљ предмета   
Оспособљавање студената за решавање сложенијих задатака из праксе, у сврхе описивања одређених 
природних процеса, разумевања и прогнозирања исхода. Припрема за примену усвојеног знања у 
прогностичким моделима који описују процесе и стања животне средине.   

Исход предмета    
Студенти су обучени за математички приказ процеса и стања животне средине, решавање дате 
ситуације и давање прогнозе у конкретним примерима из праксе.   

Садржај предмета   
Теоријска настава   
Преглед елементарних функција. Примери природних процеса чије понашање описују елементарне 
функције. Диференцијалне једначине. Диференцијалне једначине првог реда са раздвојеним 
променљивима. Хомогенедиференцијалне једначине. Линеарне диференцијалне једначине. 
Бернулијева диференцијална једначина. Практични примери из области заштите животне средине 
представљени диференцијалним једначинама првог реда. Диференцијалне једначине другог реда са 
константним коефицијентима. Парцијалне диференцијалне једначине.    

Практична настава    
Графички прикази и тумачење елементарних функција. Линеарна функција. Експоненцијална 
функција. Логаритамска функција. Примери из праксе представљени преко обичних диференцијалних 
једначина. Решавање обичних диференцијалних једначина и тумачење резултата. Примери из праксе 
представљени преко парцијалних диференцијаалних једначина. Решавање парцијалних 
диференцијалних једначина и тумачење резултата. Употреба програмских пакета са могућношћу 
визуализације решења.   
Литература    

1. Stefanović L., Matejić M., Marinković S. Diferencijalne jednačine za 
studente tehničkih fakulteta, SKC Niš, 151 стр, 2006  

Број часова  активне наставе: 75   Теоријска настава: 45 Практична настава: 30   

Методе извођења наставе:   
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе уз употребу рачунара, консултације, колоквијуме, 
практичне семинарске радове.    

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе   Поена 70 Завршни испит  Поена 30 

активност у току предавања   5 писмени испит 15   

практична настава   10 усмени испт 15   

колоквијум-и   20x2 ..........    
семинар-и   15       

   
  



 
Табела 5.2 Спецификација предмета 

 
Студијски програм : ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Информационе технологије у заштити животне средине 

Наставник: Владанка Пресбургер Улниковић 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета: 
Стицање знања студената о основним принципима заштите и унапређења животне средине 
интерпретираним помоћу информационих технологија, као и широким применама информационе 
технологије у области заштите животне средине.  

Исход предмета: 
Разумевање могућности савремених информационих технологија и структуре савремених информационих 
система, као и њихове примене у мониторингу и укупном управљању квалитетом животне средине. 
Оспособљавање студената да дефинишу, систематизују и организују прикуп-љање и имплементацију 
података у складу са законским прописима и међународним стандардима. Разумевање ГИС технологија и 
примене за просторне интерпретације параметара из области заштите животне средине и екологије.  
Наведена стечена знања ће омогућити студентима да након овог курса могу самостално да  презентују и 
анализирају резултате различитих испитивања и истраживања или да учествују у експертским тимовима на 
различитим пројектима из области заштите животне средине. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Информационе технологије; Базе података; Примене на конкретним примерима из области заштите 
животне средине; Начини презентовања података и анализе резултата; Интернет; Мрежа и мрежне 
комуникације; ГИС технологија и примене у области заштите животне средине; Системи за надгледање 
(мониторинг); Системи за подршку у одлучивању.  
Вежбе - евалуација експерименталних података при изради научно-истраживачког рада из области заштите 
животне средине. 

Литература:  
1. Херцег. Ђ., Основи информационих система, SYMBOL, Нови Сад, 63 стр. 2011. 
2. Стојковић, С., Немања, В. Увод у ГИС, практикум, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд, 107 стр. 2020. 
3. Јарамаз, Д., Увод у примену рачунара, Универзитет Унион, Факултет за градитељски менаџмент, 

Београд, 251 стр., 2007. 
Помоћна литература: 

4. Walkenbach, J., Microsoft Excel 2010 Biblija, Микро књига – Београд, Београд, 832 стр. 2012.  

Број часова активне наставе: 75 Предавања: 45 Рачунске вежбе: 30 
Методе извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, консултације. Завршни део испита је усмени.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: Поена 70 Завршни испит: поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава   

Семинарски радови/Пројекти 2x30   
 
  



 

Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Моделовање у заштити животне средине 

Наставник/наставници: Сања Мразовац Курилић 

Статус предмета: Обавезан  

Број ЕСПБ: 7  

Услов:  

Циљ предмета  
Упознавање студената са основама прављења математичких модела, врстама и наменама тих 
модела. Обука студената у препознавању и примени одређене врсте модела у конкретним 
практичним ситуацијама.  
Исход предмета   
Студенти су оспособљени да у одређеној ситуацији препознају математичку формулацију 
проблема, и да на тај начин импровизују проблем и симулацијом дођу до процене или решења 
проблема  
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Увод у моделовање са посебним освртом на животну средину. Врсте модела. Аналитички и 
нумерички модели. Кораци у развоју математичких модела. Основни природни проеси 
представљени моделима. Фазна равнотежа-математичка формулација. Транспортни процеси 
математичка формулација. Међуфазни масени транспорт-математичка формулација. Нереактивни и 
реактивни процеси-математичка формулација. Закони одржања-математичка формулација. 
Моделовање земљишта. Моделовање водених система. Моделовање ваздуха Практична настава   
Упознавање основних математичких формулација при формирању модела. Програмски пакети који 
олакшавају прављење сложених математичких формулација система који нас окружују. Примери 
моделовања природних система. Модел језера. Модел подземних вода и миграције загађења. Модел 
речних система. Модел преношења атмосферског загађења. Примери моделовања инжењерских 
система. Модел дифузије кроз порозну средину. Модел управљање отпадом..  

Литература   
1. Сања Мразовац Курилић, Моделовање у заштити животне средине, скрипта за интерну 
употребу, Универзитет Унион-Никола Тесла, Београд, 66 стр, 2016. 
2. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, АГМ 
књига, 218, 2006  
3. Никезић Д. Математичко моделовање распростирања загађујућих материја у ваздуху у 
околини нуклеарних и индустријских објеката. Докторска дисертација, ТМФ Универзитет у 
Београду, 113 стр, 2016. 
Број часова активне наставе: 
60  

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30  

Методе извођења наставе  
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе уз употребу рачунара, консултације, колоквијуме, 
практичне семинарске радове.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена  

активност у току предавања  5  писмени испит 15  

практична настава  10  усмени испт 15  

колоквијум-и  20х2 ..........   
семинар-и  15      

 
  



 
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине
Назив предмета: Управљање отпадом 
Наставник: Марина Р. Илић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 60 + 60 EСПБ 
Циљ предмета: 
 
Упознавање студента са свим узроцима и последицама све веће продукције отпада, било да се ради о 
комуналном, индустријском или опасном отпаду. Стицање основних знања и оспособљавање студента 
за препознавање и праћење утицаја разних врста отпада на животну средину (загађење вода, загађење 
ваздуха, утицај на здравље и др.). Разумевање принципа хијерархије управљања отпадом, могућности 
искоришћења и поновне употребе отпада.  
Исход предмета: 
 
Студент који положи испит је у стању да самостално препозна проблеме, предложи циљеве и приоритете 
управљања отпадом у складу са стандардима. Студент је способан да примени опције управљања 
отпадом у складу са специфичним проблемом. Студент разуме принципе управљања отпадом и 
предлаже поступке третмана (поновно коришћење, рециклажу, добијање енергије из отпада) и одлагање 
отпада у складу са стандардима. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Принципи управљања отпадом, планови управљања отпадом, класификација отпада, количине отпада. 
Комунални, индустријски, опасан отпад, медицински отпад, опасан отпад из домаћинства, отпад 
животињског порекла, отпад из рударства, грађевински отпад итд. Катастар отпада. Програми смањења 
настајања отпада. Селекција отпада и рециклажа. Сакупљање и транспорт отпада. Третман различитих 
врста отпада. Посебни токови отпада (батерије и акумулатори, отпадне гуме, отпадна возила, PCB отпад, 
POPs отпад). Коначно одлагање отпада. Регионалне депоније и трансфер станице (избор локације, 
одређивање капацитета,  изградња (радови на припреми простора за депоновање, припрема терена, 
заштита подземних и површинских вода, израда водонепропусне подлоге депоније, постављање 
дренажног слоја, третман процедних вода, продукција и одвођење депонијских гасова). Експлоатација 
депоније, механизација на депонијама, санација, затварање. Трошкови поступања са отпадом. 
Законодавни оквир у управљању отпадом- национално и ЕУ законодавство.  
 
Практична настава 
Вежбе: Анализа специфичних примера управљања отпадом у Србији и у другим земљама, анализа стања 
у управљању отпадом у ближој околини. Анализа практичних примера у тражењу оптималних решења 
за поједине врсте отпада у складу са међународном праксом.  
Стручне посете депонији за одлагање отпада и једном постројењу за третман отпада. 
Литература 
1. Josimović,.B., Ilić, M., Filipović, D., Planiranje upravljanja komunalnim otpadom, IAUS, 157 str., 2009. 
2. Miletić, S., Ilić,M., Korišćenje letećeg pepela u gradjenju i gradjevinskim materijalima, izdavač Savez 

inženjera i tehničara, JINA, 150 str., 2007. 
3. М.Илић, С.Милетић, Основи управљања чврстим отпадом, Институт за испитивање материјала, 

Београд, 216 стр., 1998.  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Интерактивна предавања, консултације и вежбе. Практична настава на терену. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 40   

семинар-и    

 
  



 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм : ОАС Заштита животне средине

Назив предмета: Загађивање и заштита ваздуха 

Наставник: Владанка Пресбургер Улниковић

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:7 

Услов:- 

Циљ предмета Упознавање студената са основним особинама атмосфере и загађујућих материја у њој, њиховим 
изворима и пореклу и последицама. Овладавање стандардном методологијом за праћење и контролу загађујућих 
материја у ваздуху у циљу оцене квалитета ваздуха. Упознавање са контролом квалитета ваздуха, мониторингом 
кретања полутаната и вођењем процеса пречишћавања отпадних гасова, као и могућностима превенције емисије. 

Исход предмета Након завршеног курса студенти ће стећи знање на основу ког ће моћи да објасне и дефинишу састав 
и карактеристике атмосфере; наведу, објасне и анализирају најзначајније загађујуће материје ваздуха и изворе 
загађења ваздуха, дефинишу мониторинг - одређивање методологије и учесталости контроле емисије; наведу и 
објасне макроефекте загађења ваздуха; обраде и интерпретирају добијене резултате анализе и испоставе извештај о 
урађеној анализи; оспособе се за учешће у експертским тимовима са циљем контроле емисије загађујућих материја у 
пракси и заштите ваздуха. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Састав и особине атмосфере. Вертикални профил притиска и температуре атмосфере. Температурне инверзије. 
Извори и геохемијски циклуси. Типичне и специфичне загађујуће материје. Честичне материје, сумпорна једињења, 
оксиди азота и угљеника, волатилна органска једињења, фотохемијски оксиданти, олово, хлор, флуориди, азбест. 
Природни/антропогени (стационарни/мобилни) извори загађења ваздуха. Основни хемијски процеси у атмосфери. 
Извори и последице присуства озона у тропосфери. Извори и карактеристике аеросола у атмосфери. Макро ефекти 
загађења ваздуха: киселе кише, оштећење озонског омотача, ефекат “стаклене баште“ и климатске промене; 
Регулатива управљања квалитетом ваздуха; Економске основе мониторинга ваздуха; Мере заштите ваздуха од 
загађења. Најбоље доступне технике (БАТ). Техничке и технолошке мере за побољшање квалитета ваздуха. Заштитне 
мере окружења (димњаци, зеленило). Управљање емисијом честичних материја и гасовитих загађујућих материја. 
Управљање емисијом/контроле загађујућих материја. Регулатива мониторинга и заштите ваздуха. 

Практична настава 

Тумачење резултата; Анализа квалитета ваздуха радне средине; Одређивање врсте и обима података које треба 
прикупљати; Поступци прикупљања података; Израда катастра извора загађења ваздуха; Контрола и управљање 
животном средином (конкретан пример). 

Литература  

1. Ђармати, Ш., Загађење ваздуха, Виша политехничка школа, Београд, 212 стр,  2005. 
2. Марковић, А.Д., Ђармати, А.Ш., Гржетић, А.И. и Веселиновић, С.Д., Физичкохемијски основи животне 

средине, књига II, Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 212 стр, 1996 
3. Ђуковић, Ј., Бојанић, В., Аерозагађење: појам, стање, извори, контрола и технолошка решења, Д.П. Институт 

заштите и екологије, Бања Лука, 310 стр, 2000 
4. Ђуковић, Ј., Хемија атмосфере, Рударски институт, Београд, 281 стр, 2001  
5. Веселиновић, Д., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић Д., Стања и процеси у животној средини, Факултет за 

физичку хемију, Београд, 496 стр,1995  
6. Николић, Д., Заштита животне средине, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 239 стр, 2001  

Број часова активне наставе: 90 Предавања: 45 Рачунске вежбе: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна Power point презентација наставних тема, рачунске вежбе, аудиторне вежбе, семинарски 
рад, колоквијуми и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  поена

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 30   

семинар-и 20   

 

  



 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Квалитет вода у урбаним срединама 

Наставник: Љиљана Николић Бујановић, Весна Мишковић Станковић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну знања о квалитету воде у урбаним срединама и факторима који су у градском 
срединама од утицаја на  водоснабдевање. Кроз предмет студенти ће се упознати са водоизвориштима подземним и 
површинским, њиховом квалитету и начину коришћења. Такође ће се упознати са квалитетом и контролим квалитета 
воде за купање и рекреацију, припремом воде за различите индустријске и технолошке процесе производње, а према 
технолошким захтевима и карактеристикама. Предмет упознавања су и основна знања о отпадним водама. 

Исход предмета  

Студенати су оспособљени да у једној урбаној средини оцене квалитет и препознају потенцијалну опасност  од 
загађења вода за пиће рекреацију или индустрију. Такође моћи ће да испрате процесе водоснадбевања, контроле воде 
за рекреацију као и процесних вода. Упознавање са квалитетом вода у урбаним срединама омогућиће им даље 
стицање знања у третману вода различитог порекла. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти ће се упознати са основним типовима вода у урбаним срединама – градовима. То су воде за пиће, воде за 
рекреацију, индустријске воде.  

Који процеси и врсте хемијских реакција утичу на састав природних вода. Класе воде. Урбани фактори  који су од  
утицаја на квалитет воде за пиће у случају када су: 

подземне воде  извориште за водоснабдевање, површинске воде извориште за водоснабдевање,  водозахвати у реци 
или вештачким акумулацијама. Фактори који утичу на избор изворишта као и  потенцијални загађивачи и загађујуће 
материје. 

Урбани фактори од утицаја на квалитет вода за рекреацију: базенске воде, отворени или затворени базени, отворена 
купалишта  на речним токовима или језерима. Методе и системи контроле квалитета вода за рекреацију. 

Индустријско технолошке  воде у одређеним технолошким процесима производње, зависно од:врсте индустрије, 
захтева конкретног производног процеса иквалитета полазне воде (подземна вода-сопствени бунар, вода из 
водовода). 

Квалитет вода за прехрамбену, хемијску, текстилну, електронску индустрију и припрема воде за парне котлове, 
деферизацијом и деманганизацијом воде итд. 

Практична настава  

Лабораторијско физичко-хемијско испитивање воде за пиће, за рекреацију и индустријских вода.Испитују се следећи 
параметри:pH, бoja, мутноћа, алкалитет, ацидитет, тврдоћа воде, сaдржај органских материа, резидуал средства за 
дезинфекцију, амонијак, нитрати, нитрити. 

Литература 

1. Д. Ђурић, Снабдевање водом за пиће, Факултет техничких наука, Нови Сад, 233,2006.  
2. Ђ. Славиша, Пијаће минералне воде: развојна шанса Србије, Print Company, Београд, 242, 314 2011 
3.  Д. Повреновић, В. Павићевић, М. Кнежевић, Основи технологије припреме воде, скрипта, ТМФ, Београд, 2013. 
4. В. Цибулућ, Квалитет вода у урбаним срединама, скрипта, Унион Никола Тесла, Београд, 140, 2015 
Број часова  активне наставе: 90 Теоријска настава:45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације и самостални рад студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 2 x 20  ..........  
 

  



 
 

Табела 5.2 Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  
Назив предмета: Природни хазарди 
Наставник: Драгиња Ковачевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: -  
Циљ предмета: Упознавање студената  са најзначајнијим  врстама  природних хазарда, са факторима који  их 
условљавају уз сагледавање њиховог утицаја на: људску заједницу, урбану средину и природу. Такође, 
студенти ће бити упознати са мерама које треба предузети како би се они спречили или пак умањиле штетне 
последице по објекте и становништво. 
 
Исход предмета: Наком положеног испита студенти ће бити у могућности да самостално распознају 
проблеме везане за природне хазарде, изврше анализу њиховог утицаја на животну средину и мере које треба 
предузети како би се такви утицаји отклонили или ублажили 
 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: Основни појмови и термини о природним хазардима и ризицима. Класификација 
природних хазарда (литосферске, атмосферске, хидросферске, биосферске); Сеизмички хазард  и мере 
заштите; Вулкански хазард  и мере заштите;Геоморфолошки хазарди (клизишта, одрони, урушавања) и мере 
заштите; Хидролошки хазарди (поплаве, лед, цунами) и мере заштите; Атмосферски хазарди (интезивне 
падавине, високе температуре, олујно-градоносне нпогоде, суша) и мере заштите; Природно-атмосферски 
хазард (шумски пожари); Управљање природним хазардима (Анализа ризика, Детерминисање 
ризицима;Управљање ризицима).Законски нормативи за различите типове природних  хазарда. 
Практична настава:  У оквиру практичне наставе, студенти ће на основу практичних примера из праксе 
вежбати на факултету .Вршиће се анализа практичних примера: студија изводљивости (пројекта) заштитних 
зона изворишта за водоснабдевање, процене утицаја површинских копова на животну средину, 
површинских акумулација, националних паркова и сл. 
 
Литература:  
1. Dragićević Slavoljub, Filipović Dejan, Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora, Geografski 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 216 str, 2016 
2. Komatina-Petrović Snežana, Ekogeofizika, DIT NIS-Naftagas, 350 str, 2005 
3. Paskalov Trifun, Zemljotresi, seizmička opasnost i principi zemljotresnog inženjerstva, Univerzitet Union, 265 

str, 2008. 
4. Sajmons Pol, Ekstremna klima, Mladinska knjiga Beograd, 160 str, 2010. 
5. Gábor Mez˝osi, Natural Hazards and the Mitigation of their Impact, Springer Nature Switzerland, 256 str, 2022- 

kopija 
6. Velimir Jovanović, Danica Srećković-Batoćanin, Osnovi geologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,  

2006. 
Број часова  активне наставе: 90 Теоријска настава: 45 Практична настава:45 

Методе извођења наставе: Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације и колоквијуме.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 20х2   
семинар-и 20   

 

  



 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Процена и управљање ризиком 
Наставник/наставници: Новица Сталетовић  
Статус предмета: oбавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну знања оосновним појмовима о ризику, и како се управља 
ризицима по животну средину и здравље људи. Које се активности предузимају да би се ризици 
идентификовали, анализирали, проценили и предузеле одговарајуће мере третмана за управљање да би се 
спречиле појаве које могу угрозити здравље човека, природне и радом створене вредности и животну средину. 
Исход предмета: Студенти са стеченим теоретским и практичним знањима о принципима и методама процене 
и управљања ризицима и њиховом могућем утицају на животну средину и здравље људи. Студенти оспособљени 
за практично вођење процеса идентификације, анализе и процене ризика у циљу предузимања поактивних мера 
превенције, предострожности и одговора на загађење животне средине.
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појмовна одређења, дефинисање проблема и предмета изучавања ризика. Ризик као 
показатељ безбедности система радне и животне средине. Циљеви и функција процене ризика; Системска 
анализа ризика; Разграничења о врстама ризика (ризик по животну средину и здравље људи, ризик од пожара, 
ризик по безбедност на раду..). Идентификација елемената опасности које узрокују ризике по животну средину 
и здравље људи. Анализа последица које могу да узрокује идентификовани ризик. Процена идентификованог и 
анализираног ризика. Третман процењених ризика; Мере превенције приправности и одговора на процењене 
ризике и успостављање механизама контроле ризика; Мере за отклањање последица од ризика који су 
узроковали последице (санација). Дијаграм тока процене ризика. Израда плана за процену ризика. Извори 
информација за опасности. Разматрање и уочавање опасности у радној и животној средини. Анализа ризика и 
препознавање потенцијалних последица по радну и животну средину. Процена ризика и дефинисање планова за 
третман и управљање процењеним ризицима. 
Упознавање са методама и техникама идентификације, анализе и оцене елемената опасности. Врсте метода за 
процену ризика. Методе теорије вероватноће, Методе индекса приоритета ризика, Детерминистичке методе, 
Методе кванитификације и квалификације ризика; Методе експертских процена ризика. Циљ, задатак метода 
процене ризика. Одређивање критеријума и показатеља за вероватноћу појаве опасности, за процену последица 
по животну средину и здравље људи и показатеља за квантификацију и квалификацију ризика. Упознавање са 
стандардима за процену и управљање ризиком. Специфичности система управљања ризиком. Систем 
управљања ризиком по животну средину. Ефекти успостављеног система управљања ризицима. Организација, 
одговорност и компетентност за управљање ризиком. 
 

Практична настава: У оквиру практичне наставе, студенти ће кроз израду семинарског рада анализирати 
одређене техничко-технолошке процесе у којима ће се сагледати опасности и штетности и ивршити процену 
ризика по животну средину и здравље људи.
Литература: 

1. M. Станковић, С. Савић, Б. Анђелковић, Системска анализа и теорија ризика, Заштита прес Београд, 
стр.173, Београд, 2002; 

2. Зоран Чворовић; Одговор на хемијски акцидент; Задужбина Андрејевић; стр 93, Београд, 1999. 
3. В.Божанић, Б.Јовановић; Управљање еколошким ризиком; ФОН Београд; стр.125, Београд, 2012 
4. Standard SRPS ISO 31000: 2019 Menadžment rizikom – Principi i smernice, Institut za standardizaciju Srbije, 

2019 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: Настава ће се изводити путем теоретских предавања, извођењем вежби, 
консултација, колоквијума и израде семинарских радова који се односе на процену ризика по животну средину 
и здравље људи, ризика од пожара и ризика по безбедност на раду за одређете технолошке процесе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 2 x 20 ..........  
семинар-и 20   

 

  



 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Загађивање и заштита земљишта 
Наставник/наставници: Виолета Николић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознавање студената са настанком педосфере и основним карактеристикама земљишта (састав, структура, 
класификација), као делу животне средине. Кроз овај предмет студенти стичу сазнања о својствима загађујућих материја 
које се најчешће срећу у земљишту, као и њиховим изворима, понашањем, расподелом и миграцијом. Такође, студенти 
се упознају са методама испитивања и карактеризације загађеног земљишта, као и са методама заштите земљишта. 
Исход предмета  
Након завршеног курса студенти ће стећи знање на основу ког ће моћи да објасне и дефинишу састав и карактеристике 
земљишта. Разумеће значај земљишта у циклусу кружења, како хранљивих, тако и загађујућих материја. Овладаће 
стандардном методологијом за праћење квалитета земљишта и анализу понашања загађујућих материја. Студенти ће се 
оспособити за избор адекватне методе заштите земљишта. 
 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови педологије. Земљиште као ресурс. 
Формирање земљишта.  
Класификација земљишта.  
Карактеристике земљишта.  
Састав земљишта.  
Структура земљишта и утицај структуре на карактеристике земљишта.  
Врсте загађујућих материја. Биолошка контаминација. Хемијска контаминација. Антропогена деградација. Физичка 
деструкција земљишта. Извори загађујућих материја. Загађења из атмосфере. Загађења из отпадних вода. Загађења 
чврстим отпадом.  
Методе узорковања земљишта. Мониторинг земљишта. Испитивање загађеног подручја.  
Заштита земљишта. Примена SWOT анализе у заштити земљишта. 
Методе рекултивације и ремедијације земљишта. 
Законска регулатива. 
Практична настава 
Анализа квалитета земљишта. Одређивање врсте и обима података које треба прикупљати. Поступци прикупљања 
података. Анализа загађујућих материја у земљишту и избор одговарајуће методе ремедијације. 

Литература  
1. V. Novaković, A. Tomić, N. Nikolić, D. Petrović, Zagađenje i zaštita zemljišta i podzemnih voda, Feljton DOO, Novi Sad, 

279 стр., 2018. 
2. Т. Софилић, Онечишћење и заштита тла, Свеучилиште у Загребу, Сисак, 146 стр., 2014. 
3. М. Илић; Педолошко наслеђе – вредновање и заштита, Заштита природе 69/1-2, 5-14 стр., 2019. 
4. M. Belić, Lj. Nešić, V. Ćirić, Praktikum iz pedologije, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 90 стр., 2014. 

Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе: Предавања, интерактивна Power point презентација наставних тема, аудиторне вежбе, 
семинарски рад, колоквијуми и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена (70) Завршни испит  Поена (30) 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 20x2  
семинар-и 20   

 

  



 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност 

Наставник: Виолета Николић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са појмом обновљивих извора енергије и глобалним проблемима 
животне средине. Студенти се упознају са типовима обновљивих извора енергије и њиховим основним 
карактеристикама, доступности, квалитетом и могућностима коришћења. Такође, студенти савладавају 
основне технике израчунавања параметара везаних за процену енергетске ефикасности. 

Исход предмета  

Студенти јасно сагледавају све предности и недостатке обновљивих извора енергије, разумеју сложене 
односе између обновљивих извора енергије и одрживог развоја и имају мултидисциплинарни приступ у 
сагледавању проблема. Студенти су оспособљени да увиђају могућност замене класичних ресурса 
обновљивим енергетским ресурсима у зависности од расположивости подручја одређеним алтернативним 
енергетским ресурсима. Такође су у стању да изврше квалитетну процену енергетске оправданости 
поменутог поступка. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Енергетско стање у свету, перспективе и проблеми. Могућности уштеде енергије у производњи и преради. 
Обновљиви извори енергије - увод. Предности и недостаци обновљивих извора енергије. 
Енергија из биомасе. Енергија ветра. Енергија Сунца (соларна). Геотермална енергија. Хидро-потенцијал. 
Појам енергетске ефикасности. Енергетска мапа пута Европске комисије (EU Roadmap 2050) – стратешки 
план ка смањењу емисије CO2. Концепт енергетске ефикасности. Енергетски биланс и енергетски 
индикатори. Технике мерења енергетске ефикасности. 
Енергетска ефикасност индустријских система. Енергетска ефикасност котла. Принципи анализе енер-
гетске ефикасности парног система. Енергетска ефикасност електросистема. Могућности побољшања 
ефикасности. Расхладни системи и могућности за побољшања. Типови индустријских когенеративних 
постројења. Енергетска ефикасност у зградарству. Алтернативе за унапређење енергетске ефикасности.  
Практична настава  

Основни математички поступци у израчунавањима везаним за енергију која се добија из појединих врста 
обновљиве енергије. Енергетски биланс и енергетски губици. Параметри на основу којих се процењује 
ниво енергетске ефикасности система. Прорачун енергетске ефикасности индустријских система. 

Литература  
1. Гвозденац Д., Гвозденац Урошевић Б., Морвај, З. Енергетска ефикасност – пут ка декарбонизованом друштву, 

Факултет техничких наука, Нови Сад, 314 стр., 2021. 
2. Илић, Б., Енергија и енергетска ефикасност, Висока школа техничких струковних студија, скрипта, 53 стр., Нови 

Сад, 2019. 
3. Шљивац, Д., Шимић, З, Обновљиви извори енергије, семинар AWERES - AWareness and Education in Renewable 

Energy Sources, 114 стр. Aweres 2009.  
4. Iliev, I.K. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Programme Energy Efficiency and Green Economy 

BEECIFF, 205 pp. 2011.  
Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе, консултације, колоквијуме, семинарске радове. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена (70) Завршни испит  Поена (30)

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20x2 ..........  

семинар-и 20   

 
  



 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм : ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Програмски пакети у процени удеса 

Наставник/наставници: Сања Мразовац Курилић 

Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 8  
Услов:  
Циљ предмета  
Упознавање студената са практичном применом различитих модела за транспорт загађујућих материја кроз 
разне медијуме као последице удеса или хаварија, у виду готових програмских пакета  

Исход предмета   
Студенти су оспособљени за брзу и ефикасну практичну примену знања у прогностичке сврхе  
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Испуштање штетних материја у атмосферу. Примена програмског пакета ALOHA за симулацију реалних 
ситуација и временско-просторну прогнозу последица. Некључајуће и кључајуће течности. Испарења из 
резервоара. Цурења гасовода. Експлозије. Ремедијација природне средине од присуства растворених 
супстанци у засићеној зони у земљишту. Употреба софтвера BIOCHLOR у случају хлорованих раствора. 
Употреба софтвера BIOSCREEN у случају присуства угљоводоника у подземној води. Реакције распада 
првог степена, биодеградације и брзе реакције разградње. Употреба софтвера VS2DI лучај транспорта 
флуида и раствора кроз порозне средине различитогзасићења. Софтвер  
HYDRUS и употреба за транпорт више врста раствора кроз порозне средине различите засићености 

Практична настава   
Практични примери употребе програмског пакета ALOHA. Практични примери употребе програмског пакета 
BIOCHLOR. Практични примери употребе програмског пакета BIOSCREEN. Практични примери употребе 
програмског пакета VS2DI. Практични примери употребе програмског пакета HYDRUS.  

Литература  

1. Сања Мразовац Курилић, Програмски пакети у процени удеса, скрипта за интерну употребу, 
Универзитет Унион-Никола Тесла, Београд, 64 стр, 2016.  

2. Д. Карабасил: Упутство за приказ резултата из „Алохе“ на мапи терена у „Гоогле Еартх“-у, Висока 
техничка школа струковних студија, Нови Сад, 30 стр, 2012. 

3. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, АГМ књига, 384 
стр, 2006  

Број часова активне наставе 
75  

Теоријска настава: 45 Практична настава: 30  

Методе извођења наставе  
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе уз употребу рачунара, консултације, колоквијуме, 
практичне семинарске радове.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена 70 Завршни испит  поена 30  
активност у току предавања  5  писмени испит 15  
практична настава  10  усмени испт 15  
колоквијум-и  20х2  ..........   
семинар-и  15      

  
  



 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм : ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Процеси третмана индустријских отпадних вода 
Наставник/наставници:  Љиљана Н. Николић Бујановић
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студент продуби своја знања из области квалитета, испитивања и  третмана отпадних 
вода по врстама индустрије. Прошириће се теоријска знања из области савремених метода испитивања и 
третмана индустријских  отпадних вода зависно од врсте индустрије . 

 

Исход предмета 
Студенти ће проширити своја теоријска знања из области загађења вода, овај пут у зависности од врста 
индустрије и периодичности и начина испуштања отпадних вода. Познавањем састава отпадне воде 
обучиће се да примене адекватне и  савремене методе испитивања и третмана индустријских  отпадних 
вода. Тиме ће се студенти оспособити за уочавање, разумевање, квалификовање и квантификовање 
поступака обраде индустријских отпадних вода као и анализу резултата аналитичког 
испитивањатретираних отпадних вода. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Изучавање предмета Процеси третмана индустријских отпадних вода подразумева изучавање садржаја 
отпадних вода по врстама индустрије, као и примељиваље адекватних поступака њиховог пречишћавања, 
са посебним освртом на савремене поступке обраде. Поред квалитативних и квантитативних 
карактеристика  индустријских отпадних вода изучаваће се и техничко технолошки поступци за њихово 
пречишћавање. Изучаваће се физичке, хемијске и биолошке методе пречишћавања као и обрада муља 
који настаје током третмана отпадних вода. 
 
Самосталан рад 
С обзиром на специфичност сваке индустрије студенти ће кроз самосталан рад обрадити теме отпадних 
вода следећих индустрија:  хемијска, металопрерађивачка, текстилна, индустрија вађења и обраде 
минералних сировина,  пољопривреде и прераде пољопривредних производа, фармацеутска, папира и 
целулозе, кожарска и тд. Кроз свој рад истражиће састав отпадних вода изабране индустрије и описати 
поступке третмана примељиве на постојеће загађујуће материје. 
Литература 

1. Анита Штркаљ, Онечишћење и заштита вода, Сисак, 2014 
2. Драган Повреновић Милена Кнежевић, Основе технологије пречишћавања отпадних вода, ТМФ, 
Београд, 2013 
3. Б. Анђелковић, И. Крстић; Технолошки процеси и животна средина; ЈС ДИТ заштите, Ниш, 2002;  
4. Ш.Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић; Животна средина и њена заштита, Животна 
средина,   књига 1 Универзитет „Сингидунум“, Факултет за примењену екологију “Футура“, Београд, 
2007. 

Број часова  активне наставе:  75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе     Предавања и вежбе, тестови знања,  семинари,  консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  
поена 
30 

активност у току предавања  писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

 
  



 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине
Назив предмета: Управљање опасним отпадом 
Наставник: Марина Р. Илић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов:нема 
Циљ предмета: 
 
Стицање основних знања и оспособљавање студента за препознавање утицаја разних врста опасног отпада на 
животну средину (загађење вода, загађење ваздуха, утицај на здравље, процена ризика и др.). Овладавање 
технолошким поступцима управљања опасним отпадом у циљу смањења опасних карактеристика, 
искоришћења или безбедног одлагања.  
Исход предмета: 
 
Студент који положи испит у стању је да самостално препозна проблеме, предложи циљеве и приоритете 
управљања опасним отпадом. Студент је способан да примени опције управљања отпадом у складу са 
специфичним проблемом. Студент разуме принципе управљања опасним отпадом и предлаже поступке 
третмана (поновно коришћење, рециклажу, добијање енергије из отпада) и одлагање опасног отпада у складу 
са стандардима. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Дефинисање опасног отпада, стратегија управљања опасним отпадом, настанак опасног отпада, извори 
опасног отпада, значај опасног отпада у комуналном чврстом отпаду, категоризација опасног отпада према 
извору. Постојане органске загађујуће материје које се могу наћи у опасном отпаду. Процена ризика по 
здравље од опасног отпада. Складиштење и сакупљање опасног отпада. Транспорт опасног отпада. 
Технологије третмана опасног отпада (физичко-хемијски третман - адсорпција на активном угљу, дестилација, 
јонска измена, реверсна осмоза, хемијски третман -неутрализација, оксидација, таложење, редукција, 
инсинерација, пиролиза, солидификација, биоремедијација). Рециклажа опасног отпада. Одлагање опасног 
отпада, депоније опасног отпада - одређивање локације, изградња депоније. Законодавни оквир управљања 
опасним отпадом. 
 
Практична настава 
Вежбе: Анализа специфичних примера третмана отпада у Србији и у другим земљама, анализа стања у 
управљању опасним отпадом у ближој околини. Стручна посета једном постројењу за третман отпада. 
  
Литература 
 
4. Б.Јакшић, М.Илић, Управљање опасним отпадом, Урбанистички завод Републике Српске, Бања Лука, 

БиХ, 192 стр., 2000. 
5. Опасан отпад у Републици Србији, Министарство заштите животне средине, 2007. 
6. Б.Јакшић, М.Илић, М. Балабан, Управљање медицинским отпадом, Урбанистички завод Републике 

Српске, Бања Лука, БиХ, 136 стр., 2000. 
Број часова  активне 
наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе: Интерактивна предавања, консултације и вежбе. Практична настава на терену. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 40   

семинар-и    

 
 

  



 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  
Назив предмета: Природне вредности и ресурси 
Наставник: Драгиња Ковачевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:   
Циљ предмета: Упознавање студената са појмом, поделом, значајем, стањем и одрживошћу појединих 
елемената природних вредности и ресурса, као и са односом међународне заједнице и наше државе према 
појединим врстама природних вредности и ресурса.  
Исход предмета: Студент треба да стекне основно знање о природним вредностима и ресурсима, о њиховом 
настаку, карактеристикама, употребивошћу, степеном искористивости, стањем и одрживошћу у контексту 
њиховог дугорочнијег очувања и искористивости у условима снажних антропогених притисака. На тај начин 
стећи ће много ширу слику о значају, одрживости и рањивости појединих ресурса и укупне биосфере.
Садржај предмета: 
Појам и подела природних вредности и ресурса. Природне вредности ‒ геодиверзитет, биодиверзитет, предеони 
диверзитет. Минерални ресурси ‒ појам, подела, значај, одрживост. Земљиште као ресурс ‒ појам, настанак, 
карактеристике, типови, значај, одрживост. Вода као ресурс ‒ настанак, карактеристике,  распоред,   значај, 
одрживост. Ваздух и клима као ресурс ‒  појам, карактеристике, значај. Биолошки ресурси ‒ појам, подела, 
значај, одрживост.  Сунчево зрачење као ресурс ‒  појам, карактеристике, значај. Одрживост и одрживи развој. 
Еколошки тисак. Залагање међународне заједнице за одрживо живљење. Стратешка и законска основа за 
управљање природним вредностима и ресурсима у Србији. 
 
Практична настава: 
Анализа појединих поглавља кроз одговарајуће постављене задатке, презентације и радионице. Израда 
семинарских радова и дискусија на презентоване теме.  Теренске вежбе. 
Литература: 

1. Nebojša Veljković, Indikatori održivog razvoja i upravljanje vodnim resursima, Zadužbina Andrejević, 120 str, 
2006 

2. Lidija Amidžić, Slađana Krasulja, Srđan Belij, Zaštićena prirodna dobra Srbije, Zavod za zaštitu prirode Srbije, 
260 str, 2007. 

3. Jelena Malenović-Nikolić, Energija, Energetski procesi i životna sredina, Fakultet zaštite na radu Univerziteta u 
Nišu, 160 str, 2021. 

4. Boris Vakanjac, Vesna Ristić Vakanjac, Tanita Đumić, Geodiverzitet, Univerzitet Singidunum, 318 str, 2020. 
5. Pešić Radmilo, Ekonomika životne sredine i prirodnih resursa, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu 

i Zavod za udžbenike, 165 str, 2012. 
6. Silija Kojn, Prirodna bogatstva zemlje, Mladinska knjiga Beograd, 159 str, 2009.

Број часова  активне наставе 
75 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, филмови,  тестови знања,  семинари,  консултације, теренски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
  



 
 

Табела 5.2 Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине
Назив предмета: Анализа транспорта загађујућих материја у природној средини 
Наставник: Владанка Пресбургер Улниковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 60 ЕСПБ 
Циљ предмета: 
Стицање знања о основним принципима и облицима транспорта загађујућих материја у свим сферама природне 
средине и основним процесима који га прате. Студенти стичу знање о основним особинама атмосфере, природних 
вода и земљишта и загађујућих материја у њима,  њиховим изворима и пореклу, као и о последицама њиховог 
транспорта. 
Исход предмета: 
Разумевање појаве транспорта загађујућих материја у свим видовима природне седине, као и хемијских и 
физичкохемијских процеса који том приликом доводе до њихових трансформација. Такође значајна пажња посвећује 
се упознавању са последицама дејства загађујућих материја при њиховој миграцији. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
I Историјски осврт на деградацију животне средине; Теорија кондензације; Ефекат ретенције; Процес 
диференцијације елемената на Земљи; Судбина PCDD i PCDF у природи; II Атмосфера на земљи (структура и улога); 
Термички режим – слојеви атмосфере; Клима; Глобално загревање; Ефекат стаклене баште; Озон „Озонске рупе“; 
Киселе кише; Кретање (циркулација) ваздуха; Утицај ротације Земље; Турбуленција и дифузија; Локални ветрови; 
Температурне инверзије; Вода у атмосфери; Извори и кружење природних компонената ваздуха; Извори загађења 
ваздуха; Емисиони фактори, Инвентар емисија загађујућих материја; Глобални циклуси; III Састав и квалитет воде; 
Процеси у води; Специфичности хемијског састава вода; Промет материја у води - Загађивање вода; Метаболички 
процеси и биоакумулација; Расподела акватичних загађујућих материја; Биолошке загађујуће материје; IV 
Литосфера; Деградација стена и динамика процеса загађивања природе; Земљиште; Састав земљишта, извори 
загађења и штетне материје у земљишту, Јоноизмењивачке карактеристике земљишта - глине; Органске материје у 
земљишту; Еколошка функција земљишта. 
Рачунске вежбе, обука студената и помоћ око евалуације експерименталних података при изради научно-
истраживачког рада из области заштите животне средине. 
Литература:  

1. Веселиновић, С.Д., Гржетић, А.И., Ђармати, А.Ш. и Марковић, А.Д., Физичкохемијски основи животне 
средине, књига I, Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију Универзитета у 
Београду, Београд , 496 стр. 1995   

2. Марковић, А.Д., Ђармати, А.Ш., Гржетић, А.И. и Веселиновић, С.Д., Физичкохемијски основи животне 
средине, књига II, Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 543 
стр.1996 

3.  Ђуковић, Ј.: Хемија атмосфере, Рударски институт, Београд, 281 стр.2001   
Помоћна литература:  

1. Valero, D., Fundamentals of Air Pollution, Fifth Edition, Acdemic Press, Elsevier Inc. Amsterdam, Netherlands, 
pp 999, 2014 

2. Dojlido, J.R., Gerald, A.B., Chemistry of water and water pollution, Ellis Horwood, New York, pp 363, (1993 
 
Број часова активне наставе: 
60 

Предавања: 30 Рачунске вежбе: 30 

Методе извођења наставе: Интерактивна Power point презентација наставних тема; рачунске вежбе, 
колоквијум, консултације. Завршни део испита је усмени.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 
активност у току предавања 5 усмени испит 30 
практична настава 5   
семинарски рад 30   
колоквијум 30   

 
  



 

 

Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Планирање, програмирање и пројектовање заштите животне средине 
Наставник/наставници: Новица Сталетовић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну знања о стратешком/развојном/акционом планирању, 
заштите животне средине као и развоју програмирама и управљању пројектима усмерених на заштиту животне 
средине. Да студенти овладају појмовима и фазама стратешког/развојног/акционог планирања и развију осећај 
и способност за укључивање учесника у процесу планирања ЗЖС. Да разумеју дијаграм тока планирања, 
програмирања и управљања пројектима ЗЖС. Да препознају однос развојних планова и пројеката заштите 
животне средине, начин располагања средствима за реализацију пројеката, начин остварења пројекта и начин 
извештавања о оствареној реализацији планирања, програмирања и управљања пројектима заштите животне 
средине. 
Исход предмета: Студенти оспособљени за учешће у процес стратешког/развојног/акционог планирања, 
програмирања и управљања пројектима заштите животне средине као и праћења реализације одобрених 
планова и пројеката посфећених заштити животне средине у циљу постизања одрживог развоја организације 
и/или локалне заједнице. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Увод у предмет изучавања стратешког, развојног и акционог планирања заштите животне средине. 
Појамовна одређења и дефинисање стратешког, развојног и акционог планирања заштите животне средине. 
Фазе стратешког, развојног и акционог планирања заштите животне средине. Стратешки план заштите 
животне средине; Развојни план заштите животне средине; Акциони план заштите животне средине 
органиације (или локалне заједнице) и његова структура. 
Учесници у процесу стратешког, развојног и/или акционог планирања ЗЖС организације (или локалне 
заједнице). Дијаграми токова стратешког, развојног и/или акционог планирања заштите животне средине. 
Формирање и изградња тима за стретешко, развојно и/или акционо планирање ЗЖС. 
Однос стратешког, развојног и/или акционог плана заштите животне средине. Однос планова и пројеката 
заштите животне средине. Начини израде предлога пројеката заштите животне средине и апликација за 
средства. Дефинисање организације и начина управљања пројектима заштите животне средине. Шта чини 
пројекат заштите животне средине успешним. Средства за реализацију пројеката заштите животне средине 
ЗЖС. Реализација- спровођење пројеката заштите животне средине. Извештавање о реализацији пројеката 
заштите животне средине и постизање одрживог развоја организације / локалне заједнице. 
 

Практична настава:  
Презентација стратешких, развојних и акционих планова заштите животне средине. Увежбавање учешћа у 
процесу стратешког, развојног и акционог планирања заштите животне средине. Увежбавање предлагања 
циљева, задатака и предлога пројеката заштите животне средине. Израда предлога планова заштите животне 
средине и израда предлога пројеката заштите животне средине. 
Литература:  

1. Новица Сталетовић, Развојно планирање заштите животне средине - Пут ка одрживом развоју, QWERTY; ИСБН 
86-84265-15-7; стр. 1-79, Бор, 2006. 

2. Vladimir Ateljević, Z.Sretić, S.Mitrović, P.Plavšić; Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i 
održivog razvoja lokalnih zajednica; PALGO centar, ISBN 978-86-84865-08-5; COBISS.SR-ID 184295692; str 103, 
Beograd, 2011; 

3. А.Цветковић и остали, Приручник за заштиту животне средине у локалној самоуправи, Министарство заштите 
животне средине, стр. 53, Београд, 2008 

Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе: Настава ће се изводити путем теоретских предавања, и кроз реализацију вежби, колоквијума, 
семинара, консултација и семинарских радова који се односе на планирање и програмирање заштите животне средине. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена  30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 20 x 2 ..........  
семинар-и 20   

 

  



 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм : ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Принципи санације, рекултивације и ремедијације животне средине 
Наставник: Виолета Николић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета  
Кроз овај предмет студенти се упознају са различитим аспектима угрожавања животне средине, својствима загађујућих 
материја које се најчешће срећу у различитим медијима животне средине, као и њиховим изворима. Циљ овог предмета 
је да се студенти упознају са терминологијом и основним принципима санације, рекултивације и ремедијације животне 
средине. Такође, студенти се упознају са методама испитивања и карактеризацијом загађених подручја и процесима 
ремедијације на лицу места (in situ) и ван загађеног подручја (ex situ). Студенти се оспособљавају у погледу разумевања 
комплексности наведених метода. Циљ предмета је да се студенти упознају са свим релевантним факторима који се у 
тим процесима појављују како би развили мултидисциплинарни поглед на проблеме који се јављају у наведеној 
проблематици, а у циљу разумевања и решавања проблема у комплексним системима. 
 
Исход предмета  
Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да препознају облике угрожeне животне средине и да предузму 
адекватне мере заштите, стећи ће знање у погледу разумевања проблематике са посебним нагласком на заштиту животне 
средине. Након упознавања са наведеним методама, студенти се способљавају за праћење и анализу понашања 
загађујућих материја, процену ризика, као и за избор најповољније методе ремедијације животне средине.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и циљ санације и рекултивације. Рекултивација физички и хемијски оштећених земљишта. Рекултивација  
површинских копова, јаловишта, депонија пепела и депонија комуналног отпада. Техничке и биолошке мере при 
рекултивацији. Настанак и контрола ерозионих процеса. Појам и циљ ремедијације животне средине. Основни типови 
загађујућих материја у различитим медијима животне средине. Извори загађујућих материја. Анализа понашања 
загађујућих материја у животној средини. Основни типови загађујућих материја. Поступак процене нивоа загађења. 
Преглед метода ремедијације у различитим медијима животне средине. Принципи биодеградације загађујућих материја 
у земљишту. Биолошке, физичке, хемијске и термичке методе ремедијације земљишта. Ремедијација седимента са и без 
уклањања. Поступци третмана седимента – физичка сепарација, солидификација и стабилизација, витрификација, 
фиторемедијација. Методе ремедијације подземних вода. Преглед in situ метода (метода пумпања и третирања, физички 
зидови, биодеградације, пермеабилне баријере, биоповећање и биостимулације, екстракције гасова, ваздушно 
распршивање, биораспршивање, биовентилација, испирање земљишта, хемијска оксидација) и ex situ метода 
ремедијације (биоремедијација, филтрација, јонска измена, таложење, оксидација УВ зрацима, оксидо-редукција, 
пиролиза, ископавање и одлагање). Законска регулатива. 
Практична настава 
Одређивање карактеристика земљишта. Анализа квалитета земљишта. Одређивање садржаја тешких метала у земљишту. 
Транспорт загађујуће материје у подземним водама  Одређивање врсте и обима података које треба прикупљати. Израда 
и одбрана семинарског рада. 
Литература  

1. V. Novaković, A. Tomić, N. Nikolić, D. Petrović, Zagađenje i zaštita zemljišta i podzemnih voda, Feljton DOO, Novi 
Sad, 279 str., 2018. 

2. Крешић, Н., Вујасиновић, С., Матић, И., Ремедијација подземних вода и геосредине, Рударско-геолошки 
факултет Универзитета у Београду, 385 страна, 2006 

3. Веселиновић, С.Д., Гржетић, А.И., Ђармати, А.Ш. и Марковић, А.Д., Физичкохемијски основи животне 
средине, књига I, Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, 
Београд , 496 стр. 1995   

4. Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije, Sl.glasnik RS, 74/2015, 8 str., 2015. 
 

Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава - предавања: 45 Вежбе: 45 
Методе извођења наставе: Предавања, интерактивна Power point презентација наставних тема, аудиторне вежбе, 
семинарски рад, колоквијуми и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена (70) Завршни испит  Поена (30) 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 20x2   
семинар-и 20   

 

  



 
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Одрживи развој 
Наставник: Марина Р. Илић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
 
Упознавање студената са потребом рационалног коришћења природних ресурса и очувања и унапређивања 
животне средине, и социо-економским стубовима као темељима за остваривање одрживог развоја, излагање 
основних принципа одрживог развоја (заштите животне средине, економски и социјални развој). 
Исход предмета: 
 
Након положеног испита студенти овладавају сазнањем о потреби очувања животне средине и рационалног 
коришћења ресурса и о дугорочној потреби спровођења принципа одрживог развоја; располажу знањем о 
заштити животне средине у вези са економским растом. Студенти су оспособљени за обављање послове 
заштите животне средине у функцији одрживог развоја: спречавање или ублажавање загађења, мониторинг 
чинилаца животне средине, организовање управљања отпадом, извештавање о мерама заштите животне 
средине, спровођење стандарда заштите животне средине и др.). Поседују знања о друштвено одговорном 
пословању, што је основа одрживости предузећа. Имају сазнања о могућностима повећања конкурентности 
предузећа применом принципа одрживог развоја, повећања енергетске ефикасности, смањења настајања 
отпада, бољег искоришћења сировина итд. Поседују знања о циркуларној економији и Зеленој агенди. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Принципи одрживог развоја, укључивање политике животне средине у остале секторске политике  
(стратешка процена утицаја на животну средину), животна средина и рационално коришћење ресурса 
(обновљивих и необновљивих), фактори ризика по животну средину, управљање отпадом, климатске 
промене, утицај економских сектора на животну средину, концепт чистије производње, енергетска 
ефикасност, загађења и мере заштите животне средине, одговорност за загађење животне средине, 
стандарди заштите животне средине (EMAS, ISO 14000), друштвено одговорно пословање, социо-
економски услови и перспективе, институционални оквир. Сетови индикатора одрживог развоја. 
 
Практична настава 
Анализа имплементације Стратегија одрживог развоја у Србији и другим земљама. 
  
Литература 
 
1. Стевановић Б. и др., Енциклопедија – Животна средина и одрживи развој, Београд, Завод зa уџбенике 

и наставна средства, 459 стр., 2003. 
2. Grupa autora, Održivi razvoj Srbije – naša zajednička budućnost, izdavač Vlada Republike Srbije, 2009.  
3. Ilic,M., Nikolic,M.: “Drivers for development of circular economy - A case study of Serbia", Habitat 

International 56, 2016, 191-200 
Број часова  активне 
наставе: 60 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: Интерактивна предавања и консултације  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 40   

 
  



 
 

 

Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Процена утицаја на животну средину 
Наставник/наставници: Новица М. Сталетовић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:    4 
Услов:  
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну знања о карактеристикама процеса и принципима управљања 
процесом процене утицаја планова и пројеката на животну средину. Да се студенти оспособе да учествују и воде процес 
процене утицаја на животну средину; да могу да изврше идентификацију, анализу и вредновање утицаја одређених активности 
пројеката на животну средину и да на основу тога дефинишу и предложе адекватне мере заштите животне средине. 
Исход предмета: Студенти са стеченим знањима и вештинама за идентификацију, анализу и вредновање утицаја 
одређених активности пројеката на животну средину и да на основу тога дефинишу и предложе адекватне мере заштите 
животне средине. Стечена зања за вођење процеса процене утицаја на животну средину и стечена искуства за укључивање у 
процес свих заинтересованих страна за реализацију процедуре процене утицаја на животну средину. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам процене утицаја на животну средину; Општи принципи процене утицаја на животну средину и 
њихова повезаност са принципима одрживог развоја; Предмет процене утицаја на животну средину. Учесници процеса 
процене утицаја. Одговорност за извршење процене утицаја; Општа шема процеса процене утицаја пројеката и планова на 
животну средину.Елементи процеса процене утицаја: Учешће јавности и разматрање алтернатива; Принцип превентивности 
и стратешка процене утицаја; Процена утицаја и постпројектна анализа; Почетне фазе неопходности спровођења процене 
утицаја; Решење о неопходности спровођења процене утицаја; Одређивање задатака процене утицаја на животну средину. 
Прогноза и оцена важности утицаја на животну средину;Карактеристике природних услова и компонената животне средине; 
Дефиниција, карактер, величина, важност утицаја; Методе за  процену утицаја; Дефинисање и особине утицаја; Приказивање 
карактеристика утицаја; Методе анализе утицаја; Оцена социјалног утицаја; Утицај на здравље; Економски и утицаји; 
Значајност утицаја.Консултације и учешће јавности у процесу процене утицаја на животну средину; Појам учешћа јавности; 
Појам "јавност"; Учешће јавности у националним системима процене утицаја. Разматрање алтернатива. Процена утицаја  и 
разматрање алтернатива; Могући типови алтернатива.Документовање процене утицаја и контрола квалитета. Место 
документације у прицесу процене утицаја; Функције документа о процени утицаја; Структура и садржај документације о 
процени утицаја; Контрола квалитета процене утицаја.Процена утицаја и доношење решења. Место процене утицаја  у 
систему доношења решења; Усвајање решења у националним системима процене утицаја. Процена затеченог стања. 
Постпројектне фазе затеченог стања. Општи принципи постпројектних фаза процене утицаја; Провера испуњености услова и 
сагласност на процену утицаја. Стратешка процена утицаја. Предмет и циљеви стратешка процене утицаја. 
Практична настава: У оквиру практичне наставе, студенти ће анализирати одређене пројекте и сагледати њихов утицај на 
животну средину. Студенти ће самостално извршити процену утицаја на животну средину за одређени пројекат кроз израду 
студије или семинарског рада 
Литература  

1. Д. Филиповић Д., Увођење заинтересованих страна у поступак стратешке процене утицаја на животну 
средину; Асоцијација просторних планера, Београд, стр. 1-139, 2011 

2. Н.Петровић, А.Никодијевић, Водич за учешће јавности у заштити животне средине; Алтернативна 
академска образовна мрежа, Београд,  стр. 94, 2007 

3. Н.Сталетовић; Процена утицаја на животну средину; Универзите УНТ, Скрипта; 2021 
Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Настава ће се изводити кроз теоретска предавања, и реализацију вежби, консултација, 
колоквијума и израду семинарских радова који се односе на процену утицаја одређених пројеката на животну средину. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20x2 ..........  
семинар-и 20  

 

 
  



 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине

Назив предмета: Законска регулатива у области заштите животне средине

Наставник/наставници: Бојана Б Драшковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са основним постулатима права у РС као и  са легислативним правилима 
а у области  заштите животне средине. . Адекватна примена  важећих позитивно-правних прописа РС у области заштите животне 
средине и еколошког права, како законских тако и подзаконских аката..Подизање свести са научно-доктринираног аспекта о 
непходности заштите и унапређења животне средине кроз примену механизама заштите у легислативним оквирима односно  
позитивно-правним прописима у  РС.  

Исход предмета: Усвајање основних појмова права и оспособљавање студената за применом  позитивно-правних прописа РС у 
области заштите животне средине  у легислативним оквирима . Упознавање студената са мерма  усклађивања економског развоја 
са интресима животне средине који се могу постићи једино прописивањем економско-еколошких критеријума који би били 
праћени одређеном законском и подзаконском регулативом. 

Садржај предмета: Основни елементи права. Правна норма и правни акти.  Конститутивни и декларативни правни акти.Правни 
системи легислативна правила РС. Право и морал. Право и правада. Право и државана власт. Обичајна правила. Важећи 
законодавни и подзконски акти из области  заштите животне средине и еколшког права. Појам и основна начела заштите животне 
средине Правни режим урећења животне средине.Настанак и развој еколошког права  и његове основне карактеристике у циљу 
заштите животне средине. Начела еколошког права. Однос управног права и еколошког права, Однос кривичног права и 
еколошког права. Еколошки деликти. Елементи кривичног дела. Кривичне санкције. Облици и видови угрожавања животне 
средине. Повређивање и уништавање животне средине свесним деловањем човека..Одсуство примењивања стандарда и техничких 
упутстава у руковању бројним опасним изворима енергије и сировинама или опасним уређајима.Стварање ризика од несрећа 
разних врста, обима и димензија захватајући одређени простор Еколошка правада. Очување природне равнотеже.Смањивање и 
санација свих облика загађивања животне средине.. Јачање свести народа о заштити животне средине.Управњање  и заштита 
природнх вредностима у складу са животном средином.Заштита природних вредности обезбеђује се у оквиру стратегије 
просторног развоја РС.Просторно и урбанистичко планирање.Стандарди кавлитета животне средине.Стратешка ппоцена утицаја 
на животну средину..Праћење стања животне средине – мониторинг и др.Финансирање заштите животне средине.Оснивање фонда 
за заштиту животне средине.Економске и подстицајне мере заптите животне средине и право на здрав живот.. Обновљиви и 
необновљиви извори енергије. Еколошка политика РС. Еколошка политика ЕУ. Еколошка кривична дела. Еколшка тужба. Заштита 
вода. Заштита ваздуха. Заптита животиња. Заштита шума. Заштита од јонозујићих и нејонизујућих зрачења. Заштита природних 
добара.Заштита од буке и вибрација. Поступање са отпадним материјама и њихово управљање. Улога и значај информисаности о 
заштити животне средине. Утицај јавности и начин спровођења политике РС у заштити животне средине. Стратешка процена 
утицаја на животну средину. Елоборат о заштити животне средине при реализацији инвестиционо-грађевинских подухвата. 
Пресек затеченог стања при изради елабората. Очување и унапређење животне средине. Механизми заштите. Еколошки 
омбудсман.. Еколшко право и политика еколошке заштите ЕУ. Рио и Стоколмска декларација. Архуска конвенција. Кјото 
протокол. ГХГ гасови.Зелена Агенда за ѕападни Балкан.Утаицај ѕелене окономије на раѕвојне друштвене процесе. Ефекат стаклене 
баште. Глобално загаћење зивотне средине.  Остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и 
уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији. 

Литература  
1. Еколошко право, Стеван Лилић, Мирјана Дреновак Ивановић , Правни факулте у Београду, 324 стр. 2021. 
2. Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС, бр.135/ 2004,36/2009, 72/2009, 43/2011- одлука   УС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018) 
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( Сл. Гласник РС, бр 135/2004, 25/2015, 

109/2021) 
4. Закон о облигационим односима( СЛ. Лист.СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89 – Oдлука УСЈ.  57/89, „СЛ. Лист.СРЈ, 

br  31/93 i „СЛ. Лист.СЦГ“, бр. 1/2003Уставна повеља, Сл. гласник РС бр. 18/2020) 
5. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину Сл. Гласник РС, бр.135/2004, 88/2010 Директуве  ЕУ у области 

заштите животне средине  
Број часова  активне наставе:  60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања – Power point презентације, студије случаја, интерактиван рад и учешће студената у настави. Теоријска предавања уз 
осврт на практичну примену обрађиваних поглавља.  Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  поена 30 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20x2 ..........  

семинар-и 20   
 

  



 
 

Taбела 5.2 Спецификација предмета 
 

Студијски програм: Заштита животне средине
Назив предмета: Основи економије 
Наставник/наставници: Душан Ј. Аничић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета:  
Упознавање студената са економијом као науком и њеним основним карактеристикама. Стицање 
теоријских и прагматичних знања о фундаменталним економским категоријама, као и о општим 
економским принципима и основним економским механизмима. Разумевање природе и суштине 
економског система, као и његових кључних концепата и метода. Сва објашњења ће имати базу у 
доктрини и савременој економској теорији, које је нужно предочити да би се разумело економско 
функционисање. 
Исход предмета:  
Студенти се оспособљавају да разумеју категорије и релације које се односе на теорију економије, 
као и суштину функционисања тржишног механизма и принципа репродукције, неопходних за 
анализу и решавање проблема из домена економских параметара и законитости. Такође, могу да 
препознају и сагледају природу трошкова, цена, средстава и њихове релације у основним 
привредним субјектима, који имају динамичан однос са окружењем у коме неминовно делују и 
макроекономски фактори. Исто тако, студенти ће бити оспособљени да аналитички користе стечена 
сазнања, као базу за савладавање осталих специфичнијих економских дисциплина, попут 
маркетинга, финансија, инвестиција, рачуноводства и других. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у теорију економије, Методологија и развој економске мисли, Основни економски принципи,
оптимизација пословања и процес репродукције, Основни привредни субјекти, Функционисање 
тржишта (анализа понуде и тражње), Формирање тржишних цена и тржишне равнотеже, Тржишни 
модели, Input и output (факторска тржишта), Анализа трошкова, Економски циклуси, Незапосленост и 
инфлација, Макроекономски  промет и показатељи (компоненте укупних расхода и     макроеко-номска
равнотежа), Економски механизми, Међузависност произвођача, посебно када је у питању употреба
акумулације (инвестиција), Фискална политика (суштина и видови фискалне политике – пореска 
регулатива и управљање буџетом), Банкарски систем – финансијске институције, финансијско тржиште, 
банке и банкарски системи, Кредитно-монетарна политика (новац и тржиште новца, суштина и видови 
кредитно-монетарне политике). 
 
Практична настава: 
Дискусије и евентуално презентација семинарских радова 
Литература 
1. Вукотић С, Основи економије, Факултет за предузетнички бизнис, Београд, стр. 215, 2010 
2. Миленовић Б, Микроекономија – теорија и примена (треће издање), ФТБ, Београд-Ниш, стр.390, 

2003 
3. Јакшић М., Грубишић З, Макроекономија, ФТБ, Београд, стр 211, 2006 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит поена 30
активност у току предавања 10 усмени испит 30
колоквијум 20   

семинарски рад 40   

 
  



 

 
Табела 5.2 Спецификација предмета 

 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  
Назив предмета: Заштита геонаслеђа 
Наставник/наставници: Виолета Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања о значају вредновања, издвајања и заштите 
објеката геонаслеђа Србије, а све у складу са Европском асоцијацијом за заштиту геонаслеђа – ProGEO. Студенти 
треба да се упознају са најважнијим појавама и облицима (објектима), који се због својих вредности и значаја 
издвајају из геодиверзитета, системом заштите, мерама заштите, поступком стављања под заштиту и управљање 
заштићеним природним добрима и унапређивања животне средине. 
 
Исход предмета: Након одслушаног предмета и положеног испита студенти ће бити оспособљени да анализирају  
све геолошке, геоморфолошке и педолошке вредности настале током формирања литосфере, њеног морфолошког 
уобличавања и међузависности природе и људских култура, које представљају укупну геолошку разноврсност. На 
основу тих сазнања студенти ће бити у могућности да примене светске стандарде за вредновање, издвајање, 
систематизацију и инвентаризацију, као  и заштиту објеката геонаслеђа. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава. 
Општи појмови и термини о геодиверзитету и геонаслеђу; Савремени концепт геонаслеђа (ProGEO);  
Методе проучавања геодиверзитета за издвајање објеката геонаслеђа;  
Kласификација геонаслеђа: палеобиолошки, геоморфолошки, магматско, метаморфно и седиментно петролошки, 
текстурни и структурни, стратиграфски, минералошки, економски, историјски. 
Геонаслеђе Србије: идентификација, категоризација, конзервација и заштита. Заштићени објекти геонаслеђа Србије 
(Национални паркови, Резервати природе, Споменици природе: геолошки, геоморфолошки, хидрогеолошки и 
спелолошки); Угроженост геонаслеђа; Инвентар објеката геонаслеђа Србије;  
Геонаслеђе у примени;  Геонаслеђе у законској регулативи (из области геологије) у Републици Србији;  
 
Практична настава. У оквиру практичне наставе студенти ће вежбати на факултету (анализа заштићених објеката 
геонаслеђа Србије на конкретним примерима) и теренски обилазак заштићених објеката геонаслеђа у околини 
Београда. 
 
Литература:  

1. Вакањац, Б. Ристић Вакањац, В. Ђумић, Т. Геодиверзитет - основи геологије у животној средини, Универзитет 
Сингидунум, Београд, 318 стр. 2020. 

2. Амиџић, Л. Очување биодиверзитета, Универзитет Сингидунум, Београд, 289 стр. 2020. 
3. Теофиловић, А. Урбанистико планирање Београда и очување биодиверзитета, Биолошки факултет 

Универзитета у Београду, 157 стр. 2012. 
4. Антонијевић, С., Брусин, А., Мишић, Д., Јелић И., Заштита природе у Београду од 1948. године до данас, 

Заштита природе 71/1-2, 53-76, Београд, 2021. 
5. Илић М., Педолошко наслеђе – вредновање и заштита, Заштита природе 69/1-2, 5-14, Београд, 2019. 
6. Павловић, С. Култура, наслеђе и туризам, Географски факултет, Универзитет у Београду, 189 стр. 2020. 

 
Број часова  активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе:  
Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације и колоквијумe.  

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: Поена (70) Завршни испит: Поена (30) 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 20х2   
семинар-и 20   

 
  



 

Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине  

Назив предмета: Примена ГИС-а у заштити животне средине 
Наставник/наставници: Ана М. Ћиришан 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознати студенте са развојем географског информационог система од аналогних до дигиталних носиоца 
података као извора информација за предузимање мера у заштити животне средине.  
 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени да  користе аналогне и дигиталне  носиоце информација о животној средини  ради  
извођења анализа, процена, планирања и предлагања мера у заштити животне средине.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 

Увод у предмет. Теоријске основе информационих система животне средине  Дефинисање појма  и структура 
ГИС-а. Историја развоја ГИС-а. Глобални позициони сателити (Global Positioning System, GPS), Моделовање 
геопросторних података животне средине. Основе читања и анализа графичких аналогних носилаца података о 
географском простору (географске, тематске и атласне карте) у функцији заштите животне средине. Модели и 
структура просторних података: растерски, векторски, алфа-нумерички подаци и дигитални модел терена 
(висине), Катастар, Карте у информационим системима животне средине, Базе података у информационим 
системима животне средине, Врсте базе података у информационим системима животне средине, Размер, 
координатни систем и координатне мреже, Геореференцирање 
Google Earth и друге сателитске мапе Земље ради посматрања сателитских снимака у реалном времену.  
Активности Републичког геодетског завода на изради ГИС-а (линк www.rgz.gov.rs, www.geosrbija.rs). 
Стандардизација у изради ГИС модела и израда Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) по 
стандардима ЕУ  (INSPIRE). Анализа ГИС портала  Гео у локалној средини на нивоу општина у циљу заштите 
животне средине 
Законска регулатива  у функцији израде ГИС-а  у заштити животне средине. Агенција за заштиту животне средине, 
као орган у саставу Министарства заштите животне средине Републике Србије www.sepa.gov.rs.  Анализа садржаја 
значајних сајтова и ГИС портала из области заштите животне средине: ваздуха, воде, полена, земљишта, емисије 
гасова и отпада. 
Коришћење Коперникус програма Европске Уније, за посматрање планете Земље и њеног окружења, (линк 
https://www.copernicus.eu/en) у циљу проучавања загађења ваздуха, соларне енергије, гасова стаклене баште и 
климатских промена у свету.  
 

Практична настава  
 

Инвентаризација задатог дела простора по аналогним или дигиталним документима и извођење анализа о 
квалитету еколошких параметара (вода, ваздух, земљиште) ради предузимању потребних мера у зашити животне 
средине.  На основу извршене инвентаризације простора студент израђује семинарски рад у ком предлаже или 
оцењује предузете мере у заштити животне средине.  
 

Литература  
1. Мичко М. Миловановић и Дејан Филиповић, Информациони системи у планирању и заштити простора,  

Универзитет у Београду,  Географски факултет, 11000 Београд, 180, 2017  
2. Сања Стојквић и Немања Вагић, УВОД У ГИ, практикум, Универзитет у Београду,  Географски факултет, 

11000 Београд, 132, 2020 
3. Душица Србовић и Војкан Гајовић, ArcGIS for Desktop 10.x, Корисничко упутство, GDi GISDATA, 

Београд д.о.о, 11070 Београд, 149, 2015 

Број часова активне наставе:   75 Теоријска настава:  30 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад и практични рад студената. Током семестра студенти ће 
добити снимак или план дела територије на ком ће извршити инвентаризацију простора са еколошког аспекта, а 
у циљу оцене и предлагања мера заштите животне средине 
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: 70  поена Завршни испит: 30 поена 
активност у току предавања 5 писмени испит / 
практична настава 5 усмени испит 30 
Колоквијум-и 20х2   
семинар-и 20   

  



 
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник/наставници:  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: уписан осми семестар 
Циљ предмета 
Практично оспособљавање и повезивање знања стечених на настави са захтевима установа, организација и 
институција чија је делатност и предмет рада из области екологије и заштите животне средине. 
 
Исход предмета  
Студент практично оспособљен за рад и примену знања у установама, организацијама и институцијама које 
се баве истраживачко развојним и аналитичким пословима екологије и заштите животне средине. 
 
Садржај предмета 
Практична настава се реализује на терену у природи у одговарајућим јавним установама, институцијама или 
производним организацијама ради стицања увида, сагледавања актуелне праксе и компарације теоретских 
сазнања са актуелном праксом. 
У току извођења практичне наставе студент је у обавези да изради семинарски рад, елаборат, студију или 
пројекат који се односи на истраживачко развојни и аналитички приступ теоретских сазнања стечених на 
настави и повезивања са актуелном праксом у организацији, институцији или установи у којој се одвија 
стручна пракса. 
Семинарски рад обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе, обраду мерних података релеван-
тних за екологију, израду или вођење пројекта, израду документације и сл., а повезано је са истраживачко 
развојним и аналитичким приступом екологије. 
Обавезни прилог је и одговарајућа презентација семинарског рада, елабората, студије или пројекта. 
 
Литература  
 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава:  Остали часови: 90 
Методе извођења наставе 
Практичан рад и истраживачко аналитички приступ одређене теме, компаративне методе, аналитички 
приступ и тсл. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  70 поена  Завршни испит   30 поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава 50 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20 

 
  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм: ОАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Завршни рад – студијски истраживачки рад 
Наставник:сви наставници 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 1 
Услов:  нема услова 
Циљ предмета 
Циљ студијског истраживачког рада је да студент, применом стечених научних сазнања, способности и 
академских вештина на основним студијама, спроведе истраживање у одабраној области и изради 
завршни рад  применом основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних 
знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела 
завршног рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених 
анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. 
Исход предмета  
Очекује се да кроз студијски истраживачки рад студент успешно: 
1. критички и аналитички упоређује теоријске ставове и могућност њихове примене у реалном правном 
и политичком окружењу; 
2. компетентно, научно и аргументовано истражује и презентује резултате свог рада; 
3. примени научне методе истраживања у оквиру одабране теме за израду завршног рада; 
4. истражи релеватну литературу и правне изворе у научној дисциплини за коју се определио. 
Садржај предмета 
Студент на основу одабране и одобрене теме завршног рада приступа студијско истраживачком раду 
који обухвата самосталну:  
Израду нацрта научне замисли, формулацију проблема, одређивање предмета истраживања. Избор и 
формулација теме. Теоријско-епистемолошки правац истраживања. Хипотетички оквир истраживања. 
Опште, посебне и појединачне хипотезе. Планирање и организација истраживања. Прикупљање и 
обрада литературе. Прикупљање података. Извори података и класификовањe извора података. 
Сређивање и обрада података. Анализа докумената. 
 
Студент израђује писани извештај у виду студијско-истраживачког пројекта, који оцењују предметни 
наставник (ментор) и наставник методологије.
Литература  
 
 
Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  ИР:45 
Методе извођења наставе 
Примена општенаучних метода и посебних метода у науци; 
• Емпиријска истраживања; 
• Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Испуњење предвиђених обавеза:  100 поена (оцена ментора и наставника методологије се сабирају и 
закључна оцена је аритметичка средина њихових оцена) 
 

 

  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: ОАС заштита животне средине   

Назив предмета: Завршни рад - израда и одбрана  

Професор :  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 13 

Услов: положени сви испити на студијском програму 

Циљ предмета 
Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других 
актовности које су спроведене у оквиру задате теме завршног рада. Студенти стичу искуство за писање 
радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе, поступке и резултате до којих 
се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране завршног рада јесте и развијање способности студената да 
резултате самосталног рада припреме у погодној форми и јавно презентују, као и да одговарају на примедбе 
и питања у вези са задатом темом. 

Исход предмета   
Оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема, спровођење анализа, 
примену стечених знања и прихватање знања из других подручја у цињу изналажења решења задатог 
проблема. Тком самосталног изучавања и решавања задатка из подручја задате теме, студенти стичу знања 
о комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом завршног рада, студенти 
стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове 
струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе 
комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате 
самосталног или колективног рада. 

Садржај предмета  
Формира се појединачно у складу с потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада. 
Студент у договору с ментором сачињава завршни рад у писменој форми у складу с предвиђеним 
правилима факултета. Студент припрема и брани завршни рад јавно у договору с ментором и у складу с 
предвиђеним правилима и постпуцима.  

Методе извођења  
Током израде завршног рада, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве 
облашћу која је тема завршног рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од 
комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. Одбрана завршног рада је јавна, а 
студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Остали часови 2х15 

 
 
 


