
Студијски програм: Основнe  академскe студијe заштите животне средине (ОАСЗЖС) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, I ниво 
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Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:нема 

Циљ предмета 
Упознавање студената са морфолошким, физичким и хемијским карактеристикама  квалитета земљишта, процесима 

деградације као и утицајима различитих видова загађивања пољопривреде и индустрије. 

 

Исход предмета  
Стечено знање о земљишту као кључном делу животне средине и важном природном ресурсу, као и о начинима 

његове деградације, омогућиће висок ниво стручности на плану заштите и унапређења земљишта. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Појам земљишта. Земљиште у екосистему и земљиште као екосистем. Особине земљишта. Концепт еколошког 

квалитета земљишта. Земљиште као природни ресурс. Коришћење земљишта. Извори и видови деградације и 

загађења земљишта. Загађивање земљишта из пољопривреде и шумарства. Кодекс добре пољопривредне праксе. 

Урбаноиндустријски загађивачи земљишта. Стратегија чистије производње Републике Србије. Мониторинг 

квалитета земљишта. Будући проблеми и претње очувању квалитета земљишта. 

 

Практична настава 
Упознавање са морфолошким особинама земљишта. Експериментално одређивање физичких особина земљишта 

(механички састав, класификација, специфична маса-густина, укупна порозност,  капиларни успон воде у 

земљишту, пропустљивост земљишта за воду). Експериментално одређивање хемијских особина земљишта (pH,  

садржај карбоната, салинитет, садржај хумуса у земљишту). 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе:  Други облици наставе: 2(30) Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиовизуелне вежбе, два колоквијума, консултације,писмени испит. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и (2*10) 20 ..........  

 

http://www.futura.edu.rs/assets/docs/KNJIGA%20NASTAVNIKA%20I%20PREDMETA%202013/OSNOVNE/KNJIGA%20NASTAVNIKA/MILOVANOVIC%20JELENA.doc

