
 

  
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Основи еколошке безбедности 

Наставници: др Јасмина Гачић, редовни професор, др Дејана Јовановић Поповић, редовни професор, 

мс Јелена Ћесаревић, асистент 

Статус предмета: обавезан предмет / академско-општеобразовни (АО) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним појмовима еколошке безбедности, теоријским приступима концепту 

еколошке безбедности и еколошке правде, као и разумевање система еколошке безбедности од 

глобалног до локалног нивоа. Студенти треба да разумеју корелацију безбедности и животне средине, 

при чему се еколошким проблемима додаје димензија безбедности и обрнуто, те се животна средина 

налази у опсегу безбедносних питања. 

Исход предмета  

Савладавањем градива од студената се очекује да: анализирају везу између животне средине и 

безбедности; препознају и опишу основне облике угрожавања еколошке безбедности; објасне 

друштвене, правне и еколошке аспекте интеракције људи и њиховог окружења; наведу правне акте о 

заштити животне средине (од међународног до националног нивоа); објасне еколошки криминалитет и 

наведу примере; наводе и разврставају субјекте система еколошке безбедности; критички анализирају 

концепт одрживог развоја у контексту еколошке безбедности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови еколошке безбедности: екологија (историјски развој еколошке мисли), безбедност (од 

националне ка еколошкој безбедности), животна средина; Различити теоријски приступи и схватања 

еколошке безбедности (еколошка безбедност и људска безбедност, секуритизација животне средине); 

Основне компоненте животне средине као објект угрожавања еколошке безбедности (хидросфера, 

атмосфера, педосфера и биодиверзитет); Еколошка правда и еколошка неправда; Правна регулатива из 

области еколошке безбедности, међународно-правни аспект заштите животне средине, правна 

регулатива заштите животне средине у Републици Србији; Еколошки криминалитет и еколошка 

безбедност, појам, основне карактеристике и узроци; Субјекти еколошке безбедности, конвенционални 

и неконвенционални; Одрживи развој и еколошка безбедност.  

Практична настава 

Продубљивање стечених знања и обнављање градива, анализа аудио-визуелног материјала, учешће у 

радионицама и развијање вештина усменог презентовања, представљање домаћих задатака, анализа 

конкретних случајева (нпр. загађење воде у хидроакумулацији „Врутци“ и утицај на еколошку 

безбедност у Ужицу). 
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Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава:1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом, вежбе са практичном наставом радионичарског типа, групни рад, 

презентација домаћих задатака, израда колоквијума и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 25 ..........  

Укупно: 100 

 




