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Циљ предмета је да студенти савладају основне поступке процене утицаја разних антропогених 
активности на животну средину. Студенти ће бити упознати са националним и међународним правним 
прописима који уређују област процене утицаја на животну средину. Студентима ће бити представљени 
модели спровођења поступка процене утицаја на животну средину и објашљено на који начин резултате 
процене интегрисати у дугорочно и краткорочно просторно и еколошко планирање. 
Исход предмета Оспособљеност студената за могућност идентификације и препознавања еколошких 
ризика, као и овлaдавање основним принципима процедуре процене ризика у животној средини. 
Оспособљeност студената за укључивање у процес израде процене утицаја на животну средину на 
различитим нивоима у оквиру система управљања и заштите животне средине. 
Садржај предмета 

Теоријска настава Процена утицаја на животну средину: значај, циљеви, предмет процене утицаја; 
Основни кораци у процесу процене утицаја; Правни, институционални и организациони оквир процене 
ризика; ЕУ регулатива на пољу процене ризика у животној средини; ЕУ програми и препоруке за 
реаговање у ванредним ситуацијама; Глобални еколошки изазови; Технолошки удеси, акциденти и ризици 
у животној средини; Изучавање метода за предвиђање и процену ризика у животној средини; Управљање 
еколошким ризицима кроз планове и програме у Републици Србији; Процена утицаја фактора у животној 
средини на здравље људи; Савремени систем управљања и заштите животне средине; Основна начела 
заштите животне средине; Студија о процени утицаја на животну средину; Методологија вредновања 
утицаја; Студије случаја.  
Практична настава Практична настава се одвија кроз вежбе које подразумевају анализу и процену 
еколошких ризика, евалуацију и израду предлога планова за управљање ризиком. Практично укључивање и 
ангажовање студената у израде студија процене утицаја. Током израде студије студент дефинише поступак 
процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, затим садржај и обим 
студије о процени утицаја на животну средину и друга питања од значаја за процену утицаја на животну 
средину. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 
Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, семинарски и пројектни рад, колоквијуми, писмени испит. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Bozo-Draskovic.pdf
https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Suncica-Vjestica.pdf


активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 20   

колоквијум 10 ..........  

семинар-и 20   

 


