
 
 
 

          

Студијски програм: БИОЛОГИЈА, ОАС, V семестар 

Назив предмета: ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ 

Наставник/наставници: Оливера Паповић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да се студенти упознају са подручјима у Србији која се налазе под посебним мерама 

заштите, ткз. заштићеним подручјима.  

Исход предмета  

Студенти су оспособљени да самостално на основу одговарајућих критеријума препознају подручја у Србији 

која су због својих специфичности означена као заштићена подручја, да препознају њихов значај у очувању 

биолошке и екосистемске разноврсности у Србији и схвате неопходност предузимања мера ради њиховог 

очувања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Дефинисање појма заштићеног подручја. Категоризација и карактеристике заштићених подручја .Историјат 

заштите природе у свету. Заштита природе у Србији.Организација делатности заштите природе.Врсте 

заштићених природних добара. Заштићена подручја и режими заштите. Очување биолошке 

разноврсности(генофонда). Управљање заштићеним подручјима. Планирање, уређење и коришћење 

заштићених подручја.  

Практична настава 

Строги резерват природе. Специјални резерват природе. Национални парк. Споменик природе. Заштићено 

станиште. Предео изузетних одлика. Парк природе. Видео презентације. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: Предавања 2 Практична настава: Вежбе 1 

Методе извођења наставе: предавања, консултације, семинари , коришћење интернета  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 35 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 


