
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Специјалистичке струковне студије  Заштита вода 
 
Назив предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ Шифра предмета: СЗВ25 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Стицање знања о основним елементима, карактеристикама и процесима система радне и животне средине 
и њиховој међусобној повезаности и условљености; о утицају људских активности на животну средину, 
основним елементима и принципима заштите животне средине, превентивном деловању и стандардима у 
овој области; упознавање студената са концепцијом и стратегијом одрживог развоја и усвајање основних 
постулата одрживог развоја. 
Исход предмета:   
Знања о међусобним интеракцијама радне и животне средине; компетенције за стручно деловање у 
заштити и побољшању квалитета радне и животне средине у контексту концепције и стратегије одрживог 
развоја. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Системски приступ у проучавању радне и животне средине. Систем животне средине, пословни систем, 
технолошки систем, систем радне средине (елементи, карактеристике, процеси, интеракције). Човек у 
систему радне и животне средине. Негативни утицаји на животну средину, загађивачи и деградација 
система. Процена утицаја пројеката, планова, програма, политика, основа и постројења и њихових 
активности на животну средину и израда одговарајућих докумената. Систем заштите животне средине и 
основни принципи заштите. Стандарди у заштити животне средине. ЕУ директиве и препоруке у области 
заштите животне средине. Национална регулатива заштите животне средине. Концепт, стратегија и 
индикатори одрживог развоја. 
Литература:   
1. Анђелковић, Б. Основи система заштите, Факултет заштите на раду, Ниш. 
2. Ђукановић, М. (1991). Еколошки изазов, Елит, Београд. 
3. Министарство за науку (2011). Путоказ ка одрживом развоју, Национална стратегија одрживог развоја, 
Београд. 
4. Нормативно-правна регулатива из области заштите животне средине (службена гласила). 
5. Ауторизована предавања предметног наставника. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: Остали часови: 

2 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, презентације, израда и одбрана семинарског рада, разговор и дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава 10 Усмени испит 40 
Колоквијум-и 20   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


