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Циљеви предмета 

Циљ предмета је стицање нових знања, вештина и 
способности, неопходних за решавање комплексне 
проблематике заштите животне средине. Усвајају се знања и 
научне спознаје о изворима, врстама и облицима 
угрожавања животне средине,  и о потребама и 
могућностима акционог превентивног, реактивног и 
санационог деловања у разрешавању еколошких проблема. 

Исход изучавања 

Развијена самосталност,  критичност и систематичност у 
анализи различитих аспеката и проблема савременог 
друштва,  а посебно у интердисциплинарном сагледавању 
генезе безбедности и заштите животне средине.  

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава 
Студијски курс обухвата упознавање са односом развоја и 
животне средине;  квалитетом основних елемената животне 
средине  (ваздух,  земљиште,  вода и др.);  облицима,  
изворима,  узроцима угрожавања животне средине;  
утицајем деградационих процеса и последице загађивања; 
ризицима,  акцидентима у животној средини и 
методологијама управљања;  еколошким деликтима и 
заштитиживотне средине кроз функцију система 
безбедности;  управљању у систему заштите животне 
средине; имплементацији стратегије одрживог–усклађеног 
развоја и заштите животне средине у заједници. 
Практична настава   
У оквиру вежби вршиће се продубљивање стечених 
теоријских знања и оспособљавање за решавање конкретних 
проблема у заштити животне средине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р Е Д А В А Њ А   И   В Е Ж Б Е 
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Појмовно одређење животне средине и дефиниције различитих 
аутора, теорије о заштити животне средине (теорија бентамиста, 
теорија Малтузијанства, теорија „тихо пролеће“, теорија „цене 
економског раста“ и теорија границе раста. 

3+1 

II 
Компоненте животне средине (атмосфера, литосфера са педосфером, 
хидросфера и биосфера) и њихов састав. 

3+1 

III 
Опасности које угрожавају животну средину: мирнодопске 
(природне и техничко-технолошке) и ратне. 

3+1 

IV 
Сеизмолошке опасности (земљотрес и клизишта), трусна подручја у 
Србији и врсте земљотреса, скале за њихово мерење и ефекти 
земљотреса на животну средину. 

3+1 

V 
Метеоролошке непогоде (интензивна електрична пражњења, град, 
снежни покривач, поледица, магла и ветар. Ветар и његово дејство 
на животну средину. 

3+1 

VI 
Хидролошке непогоде (морски таласи, поплаве и лавине). Основни 
узроци настанка поплава и негативни ефекти дејства на животну 
средину. 

3+1 

VII 

Техничко-технолошке несреће и њихово дејство на животну 
средину. Радијациони удеси (Чернобил и други), складиштење 
радиоактивног отпада. 

3+1 

VIII 
Хемијска индустрија и акциденти у току процеса производње, 
транспорта, стовариштима-складиштима опасних отпадака. 

3+1 

IX 
Врсте отпада, њихово одлагање, депоније као извори угрожавања 
људи и животне средине. 

3+1 

X 
Појам и узроци деградације елемената животне средине. 
Аерозагађење и мере заштите ваздуха. Последице загађења ваздуха 
на животну средину и на људско здравље. 

3+1 

XI 

Категоризација и класификација вода. Загађивање вода, последице 
(дејство) загађене воде на здравље људи и мере за заштиту вода од 
загађења. Загађивање земљишта, облици деградације земљишта и 
мере за његову заштиту. 

3+1 

XII 

Нормативно-правна регулатива животне средине у свету и код нас. 
Прописи о заштити човекове околине у Србији у 19. веку. 
Нормативно правна регулатива животне средине у данашњој 
Србији.  

3+1 

XIII 

Међународно-правна регулатива животне средине и конференције 
које су битне за одрживи развој. Римски клуб и његових пет 
извештаја, Стокхолмска конференција из 1972. године, Рио 
декларација и Агенда 21, Самит Планете +5 и Кјото протокол.  

3+1 

XIV 
Последице бомбардовања наше земље и операција „Милосрдни 
анђео“ у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године. 

3+1 

XV Колоквијум 3+1 
 
 
 
 



 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе до 10, колоквијум до 20, семинарски рад 
до10) 
испит: до 60 поена; 

Литература 
 
 

обавезна М. Ђорђевић, Увод у екологију, Филолошки 
факултет, Београд, 2011.  

допунска 1. Енциклопедија Животна средина и 
одрживи развој – Књига тачних 
одговора, Ecolibri, Београд, 2003.  
2. Чворовић З., Одговор на хемијски 
акцидент, Задужбина Андрејевић, 
Београд, 1999. 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Ивица Радовић 
Е-mail: ivica.radovic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: понедељак од 13,00 до 15,00 
Асистент Јелена Ћесаревић 
Е-mail: cesarevicjelena@gmail.com  
Консултације: среда  од 12,00 до 14,30 
 

 
 
 
Испитна питања 
 

1. Појмовно одређење животне средине   
2. Теорије о заштити животне средине  
3. Компоненте животне средине  
4. Атмосфера и њен састав  
5. Литосфера са педосфером и њихов састав  
6. Хидросфера и њен састав  
7. Биосфера и њен састав 
8. Мирнодопске опасности које угрожавају животну средину (природне и 

техничко-технолошке)  
9. Ратне опасности које угрожавају животну средину 
10. Сеизмолошке опасности - земљотрес и ефекти земљотреса на животну 

средину 
11. Сеизмолошке опасности -  клизишта и ефекти клизишта на животну средину 
12. Метеоролошке непогоде (интензивна електрична пражњења, град, снежни 

покривач, поледица, магла) и њихово дејство на животну средину 
13. Ветар и његово дејство на животну средину 



14. Хидролошке непогоде (морски таласи, поплаве и лавине) и негативни 
ефекти дејства на животну средину 

15. Основни узроци настанка поплава и негативни ефекти дејства на животну 
средину. 

16. Техничко-технолошке несреће и њихово дејство на животну средину 
17. Радијациони удеси (Чернобил и други) и њихово дејство на животну 

средину 
18. Складиштење радиоактивног отпада и његово дејство на животну средину 
19. Хемијска индустрија и акциденти у току процеса производње, транспорта, 

стовариштима-складиштима опасних отпадака 
20. Појмовно одређење отпада 
21. Врсте отпада и његово одлагање 
22. Депоније као извори угрожавања људи и животне средине 
23. Појаве које су резултат рапидног развоја индустрије и њихово дејство на 

животну средину 
24. Појам „киселе кише“ и ефекат „стаклене баште“ и њихово дејство на 

животну средину 
25. Озон и његова улога у атмосфери 
26. Смањење озонског слоја (омотача) и настанак озонских рупа 
27. Појам и узроци деградације елемената животне средине 
28. Аерозагађење и мере заштите ваздуха од загађења 
29. Последице загађења ваздуха на животну средину и на људско здравље. 
30. Категоризација и класификација вода 
31. Загађивање вода и мере за заштиту вода од загађења 
32. Последице (дејство) загађене воде на здравље људи  
33. Загађивање земљишта и облици деградације земљишта и  
34. Мере за заштиту земљишта од загађења 
35. Историјат буке пре техничко-технолошке револуције и закони који су 

донети да би се регулисала та проблематика 
36. Бука као загађивач ваздуха и њен утицај на људско здравље 
37. Нормативно-правна регулатива животне средине у свету и код нас 
38. Прописи о заштити човекове околине у Србији у 19. Веку 
39. Нормативно правна регулатива животне средине у данашњој Србији 
40. Међународно-правна регулатива животне средине и конференције које су 

битне за одрживи развој 
41. Заштита природе и историјат заштите природе у Србији 
42. Појам националног парка и наши национални паркови и карактеристике 

флоре и фауне у њима 
43. Последице бомбардовања наше земље и операција „Милосрдни анђео“ у 

периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


