
Студијски програм: Основне академске студије ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Менаџмент заштићених природних добара 

Наставник: др Бартула Мирјана, ванредни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са међународним и националним стандардима  и методама у управљању 
заштићеним подручјима.  
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да, ослањајући се на стечено знање из заштите биодиверзитета, разумеју систем 
управљања заштићеним подручјима и да на адекватан начин израде модел управљања заштићеним 
подручјем. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат заштите природе у свету и Србији. Међународне организације од значаја за заштиту природе. 
Међународни уговори од значаја за заштиту природе. Међународне смернице за управљање заштићеним 
подручјима. Стратешка основа за управљање природним вредностима и заштићеним подручјима у Србији. 
Врсте заштићених природних добара, заштићена подручја и режими заштите. Еколошка мрежа. Очување 
геолошке разноврсности. Очување биолошке разноврсности. Газдовање рибљим фондом. Газдовање 
ловном дивљачи. Газдовање шумама. Екотуризам у заштићеним подручјима. Процена екосистемских 
услуга као основа планирања управљања заштићеним подручјима. Финансирање заштићеног подручја. 
Практична настава  
Израда модела управљања заштићеног подручја  

Литература  
1. Амиџић, Л. (2012): Водич за управљање заштићеним подручјима. Уџбеник. Универзитет 

Сингидунум,Факултет за примењену екологију Футура Фондација за еколошке акције GREEN LIMES. 

Београд.  
2. Бартула, М. (ед) (2012): Смернице за интегрисано управљање природним ресурсима и развој 

екотуризма у заштићеним подручјима. Покрет горана Сремске Митровице. Сремска Митровица. 
Помоћна литература: 
1. Флорес, М. & Обрадовић, В. (2015). Водич за финасирање заштићених подручја. Канцеларија 

Програма Ујединјених нација за развој (УНДП) у Србији. Београд.  
2. Бартула, М. & Дамјановић, И. (2019). Процјена услуга влажних екосустава у прекограничном подручју 

Хрватска – Србија. Удруга за заштиту природе и околиша Зелени Осијек. Осијек. ИСБН 978-953-

58288-5-3 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава, консултације, провера знања кроз колоквијум и вежбање методологије 
постављања и обраде задатка кроз израду семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 
вежби 

10 писмени испит 50 

колоквијум 20 ..........  

семинар 20   
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