
Студијски програм: Мастер академске студије Управљање ризицима у животној средини (МАСУРЖС) 

Назив предмета: Вредновање екосистемске услуге Шифра предмета 6U1VES 

Наставник: др Мирјана Бартула, ванредни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета jeупознавање студената са концептом и типологијомекосистемских услуга, деградацијим 
екосистемских услуга и значајем вредновања екосистемских услуга за планирање одрживог управљања 
природним ресурсима. Студенти ће током теоријске и практичне наставе развити активно знање и 
вештине за коришћење различитих метода за вредновање ексистемских услуга.  

Исход предмета  
 

Студенти ће бити оспособљени за монетарно и немонетарновредновање екосистемсмих услуга, каои за 
планирања одрживог коришћења природних ресурса на основу процењених екосистемских услуга.На 
основу стеченог теоријског знања и практичних вештина студенти ће бити способни да самостално 
процене све типове екосистемских услуга одабраног природног или полуприродног руралног подручја у 
садашњем и алтернативном стању.  
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Типологија екосистема; Општа типологија услуга екосистема према MA, TEEBи CICES. Екосистемске 
услуге – инструмент за одрживо коришћење приордних ресурса; Миленијумска процене екоситема и 
угроженост екосистемских улсуга; Улога биодиверзиета у подржавању екосистемских услуга. Социјална 
вредност екосистемских услуга. Најбоље праксе за мапирање екосситемских услуга и природног 
капитала. Потенцијал екосистемских услуга – максимални принос екосистемских услуга, проток 
екосистемских услуга, захтев за екосистемскиим услугама у датом временском период. Индикатори за 
процену екосистемских услуга; Методологија за процену екосистемски услуга – TESSA; Анализа 
заинтересованих страна у функцији процене екосистемских услуга. Партиципативна процена и 
мапирање екосистемских услугау условима лимитиране количине података.Методологија за процну 
користи од заштићених природних подручја - PA-BAT. Економска процена екосистемских услуга.  
Практична настава  
Процена екосистемских услуга одабраног подручја у садашњем и алтернативном стању према TESSA 
методологији.  
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 (30) Вежбе: 2 (30) Други облици 
наставе 

Студијски 
истраживачки рад 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, семинарски и пројектни рад, анализа случаја, симулација, интерактивна дискусија, 
колоквијуми, писмени испит 

Оценазнања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава    
колоквијуми 2x20   

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Mirjana-Bartula.pdf
http://tessa.tools/

