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Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму мастер академских студија 
Студијски програм : Maстер академске студије Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Интегралнa заштита биљака у зеленој инфраструктури 
Наставник/наставници: др Милка Главендекић, ред.проф.,  др Весна Голубовић Ћургуз, ред. 
проф. 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене основне академске студије 
Циљ предмета Упознавање студената са савременим знањима која обједињују све мере у заштити 
од болести и штеточина применљиве у природним и културним пределима. Оспособљавање 
студената за управљање штетним организмима у објектима у ограниченим условима (заштићена 
природна добра) и измењеним климатским условима. Развијање компетенција за научни рад и 
примену знања у пракси. Рад на укључивању јавности у праћење појаве штетних организама а 
посебно страних инвазивних врста.  
Исход предмета  Потпуна оспособљеност инжењера да делују на научним основама на пословима 
заштите биљака у зеленој инфраструктури и посебно у ситуацијама угрожености биодиверзитета у 
условима ограничених могућности деловања (урбане шуме, заштићена природна добра) и систему 
урбаног зеленила. Ширење свести јавности о инвазивним врстама и укључивање грађана у систем 
раног јављања о страним инвазивним врстама. 
 Садржај предмета 
Теоријска настава студенти се упознају са најзначајнијим патогенима и штетним организмима у 
објектима пејзажно-архитектонског наслеђа, заштићеним природним добрима и системима 
урбаног зеленила. Продубљивање знања о значају инвазивних микроорганизама, нематида, гриња 
и инсеката. Кроз примере из праксе  ("студија случаја")  продубљивање знања о методама праћења 
популација штетних организама и патогена украсних биљака. Продубљивање знања потребних за 
визуелну оцену здравственог стања дрвећа, рад са инструментима детекцију штетних организама, 
увођење иновативних метода и протокола за интегралну заштиту биљака у зеленој 
инфраструктури.  
Практична настава. Продубљивање знања о новим штетним организмима и потенцијалним 
ризицима за здравствено стање украсних дрвенастих врста и биодиверзитет у зеленој 
инфраструктури. Организација ИДП службе заштите биљака (евидентирање појаве патогена и 
штетних организама, развој система раног јављања, идентификација штетних организама, 
извештавање одговорних институција и планирање даљег тока развоја патогених и штетних 
организама и примена мера интегралне заштите биљака). Биолошки агенси и развој система 
биолошких мера заштите. Обучавање инжењера за инспекцијски надзор и фитосанитарне 
прегледе, прегледе здравственог стања расадника и објеката за производњу украсних биљака. 
Обучавање инжењера за праћење здравственог стања дрвенастих врста. Оспособљавање 
инжењера да спроведу еколошки и економски најприкладније – интегралне мере заштите 
украсних биљака. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Коришћење најсавременије опреме за презентацију; директна заштита од фитопатогених гљива и 
штетних организама коришћењем пестицида и опреме за апликацију. Обука студената за вођење 
база података о појави и развоју патогених организама, календарима развића важнијих штеточина, 
евидентирање спровођења интегралних мера заштите биљака, протоколима за преглед 
здраственог стања биљака у расадницима, објектима за производњу и у елементима зелене 
инфраструктуре. Практична настава се релизује кроз индивидуални и рад студената и рад у 
групама.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 40 
колоквијум-и 25 ..........  
Семинар 25   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 
 


