
 
Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Наставник: Владица Д. Стевановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Стицање знања и вештина за развој и примену система интегралног одрживог управљања отпадом.  Планирање 

управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и развој најбоље праксе управљања отпадом у циљу смањења 

негативних утицаја отпада (комуналног, индустријског, опасног) као и  стицање знања и вештина за креирање развојне 

стратегије, дефинисање стратегијских циљева, спровођењење и имплементацију пројеката и планова.  

Исход предмета  

Студенти стичу знања која су им потребна за разумевање проблематике отпада, да самостално примењују стечено знање 

и дају одговоре на захтеве пројектовања или услуге консалтинга у области  управљања отпадом  и  примени нових 

технологија обраде отпада као и упознавање са националним законодавством и законодавством Европске Уније у 

области управљања отпадом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Појмови и дефиниције у области управљања отпадом. Елементи интегралног одрживог система управљања отпадом. 

Врсте отпада. Каталог отпада. Законодавство ЕУ и национално законодавство у области управљања отпадом. Стратешки 

документи у области управљања отпадом. Циљеви управљања отпадом. Институционални оквир управљања отпадом. 

Анализа постојеће праксе управљања отпадом. Опције управљања отпадом. Принципи и концепт управљања отпадом. 

Управљање посебним токовима отпада. Одговорности и обавезе у систему управљања отпадом. Инфраструктура 

управљања отпадом. Економски и социјални аспекти управљања отпадом. Општи и посебнициљеви. Концептмера. 

Стратегије развоја. Национална стратегија. Субнационална стратегија. Секторска стратегија. Међусекторска стратегија. 

Мере и активности за постизање општих и посебних циљева стратегије. 

Практична настава:  

Планирање управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу. Заинтересоване стране у систему управљања 

отпадом. Анализа регионалних и просторних планова јединица локалне самоуправе. 
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Број часова  активне наставе   Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Монолошка, текстуална, дијалошка, илустративно-демонстративна, аудио-визуелна, 

квантитативна, компаративна. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 


