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Циљ предмета 

Оспособљавање студената за схватање посебности развоја локалних заједница и заштићених подручја; сагледавање 

стања и степена развијености локалних заједница у Србији и расположивих природних ресурса; последица 

досадашњег начина управљања овим ресурсима и утицаја економских активности на стање животне средине и 

економско-социјални развој локалних заједница; као и идентификацију опција за диверзификацију економије, посебно 

у руралним подручјима, у складу са расположивим природним и људским ресурсима. 
Студенти усвајају теоријска и практична знања о одрживом развоју локалних заједница и заштићених подручја. Кроз 

теоретски и практични рад на темама и активностима предмета, уз помоћ практичног сагледавања стања и проблема 

природних ресурса и добара, студенти треба да се оспособе за методе еколошки одрживог управљања развојем. 
Исход предмета 

Оспособљеност студената у реализацији активности на планирању и изради локалних стратешких и акционих планова 

за одрживи развој и заштиту животне средине, нарочито у заштићеним подручјима, као и идентификацију и 

партиципативно планирање решавања проблема насталих из економских активности неадекватних расположивим 

ресурсима, било кроз развој економских активности у смислу смањења загађења или промене структуре економских  

активности у локалним заједницама и заштићеним подручјима. 

Садржај предмета 

Објашњење и разумевање појмова „локална заједница, заштићено подручје и одрживи развој“, типологија локалних 

заједница и руралних области. Типологија заштићених подручја. Политика одрживог развоја Србије и ЕУ. Предеона 

разноврсност области Србије. Животна средина руралних области. Пољопривреда и шумарство као основни фактор 

обликовања предела и измене квалитета животне средине и живота локалних заједница. Агро-еколошка и шумарска 

политика и њен утицај на одрживи развој локалних заједница и одрживост управљања заштићеним подручјима. 
Урбанизација и стање животне средине у руралним областима. Одрживи туризам у функцији развоја локалних 

заједница и одрживости управљања заштићеним подручјима. Диверзификација руралне економије, интродукција 

добрих пољопривредних и шумарских пракси, еколошко фармерство и други облици растерећења земљишних и 

водних ресурса од штетних утицаја пољопривреде. Правна регулатива и државни подстицаји у Србији, EУ и другим 

земљама. Мере за побољшање квалитета живота локалних заједница и одрживог управљања заштићеним подручјима, 
добре праксе и примери. Партиципативни рад на идентификацији и мапирању расположивих ресурса, креирању опција 

и одређивању развојних приоритета (PLA/PRA методологија-партиципативно учење и процена стања у руралу, 
формирање LAG – локалних акционих група, EU LEADER програми итд.), стратешко и акционо планирање одрживог 
развоја локалних заједница и заштићених подручја. 
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Број часова активне наставе: 10  

Остали часови Предавања: 5 Вежбе: Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе: Аудио/визуелна предавања, самостални рад у малим групама, теренске посете 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  

семинар 40 усмени испит-пројектни зад. 50 
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