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Циљеви изучавања предмета: 

Даље развијање знања студента за организацију и контролу процеса активне заштите у животној 

средини урбаних и руралних средина, као и напредно изучавање функционисања основних 

елемената животне средине у градовима и руралним подручјима. 

Да студенте упозна са проблематиком положаја и еколошким перспективама развоја урбаног 

човјека, са специфичностима града као еколошког система, као и са проблемима и посљедицама 

интензивне и екстензивне урбанизације, са разноврсношћу и екологијом урбаних и субурбаних 

биотопа, са диверзитетом синурбане флоре и фауне. 

Исходи учења (стечена зања): 

Након успјешно завршеног курса, студент умије да: рaзумије кaрaктeр веза и односа у животној 

средини, законитости њеног развоја и међусобног утицаја средине и живих бића; објасни социо-

економске аспекте урбане екологије и хигијене становања са превентивним начином дјеловања 

унутар идеје одрживог развоја. Стeчeним знaњимa студeнт трeбa дa будe у мoгућнoсти дa дaje 

oдгoвoрe и нуди рјешењa за конкретне проблеме у животној средини у циљу њеног очувања, 

обнављања и побољшања, у условима све већег притиска различитих антропогених дјелатности, 

како у урбаним тако и у ванурбаним дијеловима животне средине. 

Студенти ће: знати еколошке специфичности града и разумјети проблеме урбанизације и 

индустријализације; знати основне карактеристике и представнике синурбане флоре и фауне и 

разумјети њихову улогу и значај у функционисању града као еколошког система; бити 

оспособљени да се укључе у мултидисциплинарне тимове на пословима картирања и 

вредновања урбаних биотопа. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава Концепт локалног одрживог развоја – стратешки приступ. Мјесто градова у 

животној средини и структури простора, односно, геопростора. Урбана екологија и хигијена 

насеља. Карактеристике урбане и руралне средине. Утицај града на измјене животне средине. 

Заштита и унапређење животне средине у градовима. Социо-економски аспекти урбане 

екологије. Организација урбане структуре – фактор квалитета градске средине. Информациони 

системи у рјешавању проблема животне средине градова. 

Град као еколошки систем - специфичност, законитост, (не)аутономност. Историјат 

урбанизације и савремени урбани развој (до мегалополиса). Карактеристике урбане климе - 

феномен урбаног топлотног острва. Биогеохемијски циклуси и циклуси нутријената у 

савременим урбаним екосистемима. Урбани, субурбани и рурални системи. Биодиверзитет, 

функционисање и (не)стабилност урбаних екосистема. Синурбана флора и фауна и њихов значај 

у екосистему града. Синантропизација и инвазибилност урбаних станишта. Биљни свијет 



урбаних биотопа на примеру града Београда. Агроекосистеми и корови. 

Практична настава: Концепт локалног одрживог развоја и ЛЕАП – стратешки приступ. Место 

градова у животној средини и структури простора, односно, геопростора. Урбана екологија и 

хигијена насеља. Карактеристике урбане и руралне средине. Заштита и унапређење животне 

средине у градовима. Социо- економски аспекти урбане екологије. Еколошко картографисање и 

урбана екологија. Примјена нформационих система у рјешавању проблема животне средине 

градова. 

Синурбана (рудерална) флора и вегетација и њен значај у градским екосистемима. О улози 

страних врста у урбаној флори и вегетацији. Израда катастра зелених површина. Светлосно 

загађење у урбаним екосистемима.  
Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања, вјежбе, консултације, студијски истраживачки рад 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 

Тест, Семинарски рад, Усмени испит 
Активност 5 Завршни испит 60 

Колоквијум 20   

Семинарски рад  15   

Посебна назнака за предмет: 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  др Душица Пешевић, ванредни професор 

 


