
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Еколошко-типолошки основ у заштити природе 
Наставник/наставници: др Рајко Милошевић, ванр. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Упознавање студената са  исходишном методологијом у оцени  примарног  структурног садржаја  и  
валоризационих  елемента   шума и пиродних специфичности. Функционална одрживост целокупне 
примарне структуре шумских екосистема са посебним освртом на   валоризацију специфичности  и 
обележја исказана кроз, еколошке услове и еколошко-типолошки састав. Полазне основе и законска 
регулатива. 
Исход предмета  
Практична примена еколошких и еколошко-типолошких сазнања у истицању  функционално-вредносних 
елемената, очување прирмарно-природне садржајности  и функционалне одрживости природних добара, 
подручја и региона, биодиверзитетске структуре  равнотеже и трајности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Заштићена природна добра и природни ресурси. Еколошко-типолошка мрежа. Заштићена подручја. Услови 
и законска регулатива заштите.Еколошко-типолошке карактеристике  као основ дефинисања и истицања 
функционално- вредносних елемената, заштите и законске регулативе..Еколошко-типолошки основ у 
заштити природних ресурса и подручја,  заштићених природних добара, појам и значај. Еколошко-
типолошка разнолилост подручја.Валоризација  у очувању примарне структуре, одрживости и трајности. 
Састав структура, форма, састав врста, хоризонтална и вертикална структура, међусобни односи у смислу 
акција и коакција, карактер и динамизам еколошких процеса типова шума. Природне вредности и 
биодиверзитет. Еколошко-типолошке карактеристике  заштићених природних добараа Србије. Типолошки 
састав, типолошка структура и типолошке карактеристике  заштићених природних добара 
Србије.Типолошки састав и типолошке карактеристике заштићених региона и заштићених подручја. 
Еколошке основе и заштита флоре и фауне.Еколошко-типолошка структура, форма, динамизам,  сруктура  
и карактеристике  у очувању природних вредности, примарног састава структуре и функционалне 
вредности биодиверзитета. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+0 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Кабинетска настава 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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 
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