
Студијски програм:            Мастер академске студије – Студије наука безбедности 
Назив предмета: КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник/наставници: др Дејана Јовановић Поповић, редовни професор, др Дејан Радовић, доцент, 
мр Јелена Ћесаревић, асистент 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета  
Предмет нуди студентима разумевање утицаја климатских промена (природног или антропогеног 
карактера) на сложене и разнолике безбедносне претње као што су присилне миграције услед деградације 
животне средине,  рањивост водних ресурса и хране укључујући еколошке екстремисте и њихов одговор на 
климатске промене и заштиту животне средине. Оспособљеност разумевања академских истраживања 
везаних за утицај климатских промена на најважније безбедносне претње, као и способност критичког 
размишљања и алатима за њихово вредновање. 
Исход предмета  
Разумевање најактуелнијих предвиђања о климатским променама до краја овог века, као и утицаја 
климатских промена на безбедност. Нуди интердисциплинарни пут ка разумевању како промене у животној 
средини услед климатских промена (али и не-климатских) у контексту природних или катастрофа 
индукованих људским фактором утичу  на најважније аспекте безбедности: миграције, водне ресурсе и 
храну. Упознавање са алатима управљања, адаптације и митигације претњи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Разлика између глобалног загревања и климатских промена • Предвиђања о климатским променама до краја 
21. века • Локалне, регионалне и глобалне климатске промене. Узроци и актуелности • Три безбедносне 
претње као последица климатских промена: оскудица обновљивих ресурса, повећање нивоа мора и 
интензивирање природних несрећа, као и њихова повезаност са социјалним факторима који могу водити ка 
немирима • Климатски и не-климатски узроци миграција • Максималистичка и минималистичка 
перспектива, push и pull фактори • Стратегије за решавање проблема еколошких избеглица • Правни оквир 
заштите избеглица и превазилажење проблема у правној заштити еколошких избеглица • Климатске 
промене и безбедност водних ресурса • Промена међународног права о лицима без држављанства услед 
климатских промена (пример острва Тувалу)  • Климатске промене и безбедност хране • Адаптација и 
смањење ризика услед климатских промена • Радикални заштитници животне средине – еко-терористи 
Практична настава  
Глобални климатски осматрачки систем (GCOS). Климатске промене у Републици Србији, Прорачун 
емисија гасова стаклене баште. Оцена рањивости сектора и система и адаптација на измењене климатске 
услове: хидрологија и водни ресурси, енергетски сектор и индустријски процеси. Ублажавање климатских 
промена. Концепција, функција и израда дигиталних модела климе. Глобални и национални дигитални 
модели климе. Способност планирања, процене, организовања и спровођења истраживања. 
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Број часова  активне наставе: 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 



Методе извођења наставе: Предавања, практична настава 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 30 
практична настава и презентације 20 усмени испит  
Кратки есеј-и 30   

 


