
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета:  Интегрисано управљање земљишним и водним ресурсима 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име):  др Миодраг Д. Златић, др Нада 
М. Драговић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање знања о методама управљања и њиховој примени на  земљишне и водне ресурсе у 
циљу интегрисаног управљања сливовима или административним јединицама 
Исход предмета  
Обученост студента да на понуђеном подручју/сливу  одређеним техникама могу одредити 
приоритете заштите од деградације на бази утврђених штета на овим ресурсима, као и 
спровести целокупну организацију управљања, почевши од укључења доносиоца одлука, 
експерата, затим обезбеђење финансирања (донатора) и сл.  
Садржај предмета 
Ерозија земљишта погоршава животну средину и еколошке прилике и изазива озбиљне 
штете привредном развоју. У том смислу овај предмет обухвата рационалан приступ 
решавању овог проблема узимајући у обзир водне и земљишне ресурсе, животну средину, 
друштво и привреду као целину. Студенти се упознају са свеобухватним проучавањем 
развоја сливова на бази продуктивног коришћења његових природних ресурса уз услов 
њихове пуне заштите. Тако они не проучавају само интегралну заштиту сливова од 
деградације применом биолошких и техничких радова у сливу и водотоцима, већ и 
решавање ових проблема уз учешће шире друштвене заједнице, односно свих учесничких 
групе везаних за водне и земљишне ресурсе, почевши од директних корисника, преко 
експерата и научних институција до доносиоца одлука, односно владиног сектора. На тај 
начин студенти стичу знања за уаклађивање развојних планова брдско-планинских региона 
уз услов очувања природних ресурса од деградације. 
Израда елабората са решавањем практичних проблема развоја и заштите земљишних и 
водних ресурса за конкретни слив. 
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Број часова  активне предавања:  Студијски истраживачки рад: 
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наставе 8 6 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, практичан рад, семинарски радови  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски радови 40 
Испит  60 

 
 
 
 


