
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:  Загађeња и квалитет земљишта 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име):   
др Снежана Б. Белановић Симић, др Јелена Р. Белоица, др Милан Н. Кнежевић, др Драган 
Б. Чакмак 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање продубљених знања о различитим аспектима загађивања и квалитета 
земљишта (систем анализа земљишта, процене ризика, земљишни процеси). 
Исход предмета  
Примена стечених теоријских знања за решавање појединих практичних проблема; 
примена знања у експерименталном раду за дефинисање истраживачких задатака у области 
загађивања и квалитета земљишта. 
Садржај предмета 
Квалитет земљишта: биолошки, хемијски и физички аспект; Концепти квалитета 
земљишта; Деградација и квалитет земљишта (биолошки, хемијски и физички 
индикатори). Загађивање земљишта: главни типови загађивања земљишта; извори 
загађивања земљишта (ерозија земљишта, загађивање из агрохемијских извора, загађивање 
из урбаних извора, загађивање из хемијских и биолошких извора као последица ратних 
дејстава; класификација и карактеризација полутаната; механизми загађивања и 
интеракција система "земљиште-полутанти"; промене полутаната, трансформација, 
фундаментални физички и хемијски процеси у земљишту и утицај на воде и вегетацију. 
Моделирање загађивања земљишта: типови модела и њихово креирање. Процене ризика. 
Системи коришћења земљишта и земљишног простора и везе са загађивањима, квалитетом 
и отпорношћу земљишта, еколошком равнотежом и одрживом продукцијом биомасе; 
легислатива у области заштите земљишта и животне средине. 
Практична настава се фокусира на анализама биолошких, хемијских и физчких индикатора 
квалитета земљишта. Анализе процеса загађивања земљишта и припрема карата и база 
података и примена GIS-a у рачунарској лабораторији. Анализе модела загађивања и 
њихова примена; студенти представљају своје резултате кроз семинарске радове и завршне 
научне пројекте. 
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Број часова  активне 
наставе  10 

предавања:  
7 

Студијски истраживачки рад: 
3 

Методе извођења наставе 
Предавања са увођењем у литературу; теоријска и практична разрада метода за 
израчунавање индикатора и процену квалитета земљишта; разрада и примена модела 
загађивања и квалитета земљишта; семинарски радови. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
присуство на настави/консултације               10 поена 
практични рад и израда семинарског рада    25 
одбрана семинарског рада                               20 
усмени испит                                                     45 
 
 
 


