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Циљеви изучавања предмета: 
 Циљ је упознавање настанка природних непогода, њихових посљедица, те изналажење начина заштите од њих. 
Исходи учења (стечена зања): 
Упознавање са природним непогодама као резултат дјеловања природних процеса који су дијелом модификовани 

антропогеним дјеловањем. Упознавање са негативним природним дешавањима и то кроз природне непогоде на 
Земљи. Један од исхода учења је систематизован приступ изучавању ове проблематике, те упознавање са 
природним непогодама као ограничењима у планирању, уређењу и заштити животне средине. 
Садржај предмета: 

1. Појам, подјела природних непогода. 
2. Посљедице природних непогода. 
3. Литосферске непогоде: тектонски покрети, вулканизам, удари астероида, комета и метеорита. 
4. Сеизмизам: сизмичка рејонизација, сеизмички хазард, сеизмички ризик, мјере заштите. 
5. Геоморофолошке непогоде: клизишта, технике и мјере заштите. 
6. Одрони, урушавања тла, мјере заштите 
7. Климатске непогоде: интензивне падавине, олујно-градоносне непогоде, суша, мјере заштите.  
8. Мраз, поледица, магла, непогоде сњега и леда, електрична пражњења и олујни вјетрови. 
9. Непогоде изазване водом: поплаве на водотоцима, бујичне поплаве. 
10. Поплаве у приобаљу изазване атмосферским и геоморфолошким узроцима, лавине и мјере заштите. 
11. Пожари, шумски пожари, главни узрочници јављања, посљедице и мјере заштите. 
12. Биолошке непогоде: епидемије, епизоонозе, епифитонозе. 
13. Мјере заштите, превенције и сузбијања епидемија. 
14. Заштита од природних непогода и управљање непогодама 
15. Најзначајније природне непогоде на простору Републике Српске и БиХ - картирање. 

Методе наставе и савадавање градива: 
Облици наставе су предавања, вјежбе, самостални радови под менторством наставника и сарадника, редовне 

консултације и е-консултације, дискусије о конкретним случајевима из непосредног окружења.  
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Облици провјере знања и оцјењивања: 
Писмени ; Усмени 
Тест I 20 Завршни испит 60 
Тест II 20 Укупно  100 
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