
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет 

 

Студијски програм: Географија 

Мастер студиј  

Пун назив предмета Процена утицаја на животну средину 

Катедра  Катедра за географију  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

М-ГЕ 2-4/3 Изборни II 3.0 

Наставник/ -ци доц. др Јелена Пецељ Пурковић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент студентског 
оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 30 15 0 2 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) W 
= 30+15+0 h  

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
T = 60+30+0 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
         

Исходи учења 
Упознавање студената са процесом израде студије о процени утицаја на животну средину, законском регулативом 
и пројектима за које се ради процена утицаја на животну средину како би били оспособљени урадити процену 
утуцаја на животну средину 

Условљеност нема 

Наставне методе 
Теорисјка анализа, интерактивна предавања, интерактивно учење у групи, 
групни рад и презентације 
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Дефинисање промена у животној средини путем људских активностии и друштвеног развоја 
2.Процена утицаја на животну средину (појам, задатак, начела и циљ) 
3.Процена утицаја у међународном контексту  
4.Студија о процени утицаја на животну средину 
5.Поступак, учесници и фазе у поступку израде студије о процени утицаја 
6.Однос и веза процене утицаја са пројектима, плановима и програмима из животне средине 
7.Учешће јавности  и поступак одлучиваања 
8.Извори података и индикатори у поступку процене утицаја на животну средину 
9.Специфичност израде процене утицаја 
10.Евалуација, контрола и имплементација процене утицаја 
11.Примери из праксе  
12.Симулација израде процене утицаја на животну средину 
13.Примери из праксе 
14.Јавна расправа 
15.Усвајање документа 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Richard K. Morgan 
Environmental Impact Asseasment-Methodology 
Perspective 

2002 1-308. 

Допунска литература 
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 

Закон о заштити животне средине (Службени 
гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15) 
Закон о процени утицаја на животну средину 
„Службени гласник РС 135/04 и 36/09) 

  

 Релавантни чланци у научним часописима   

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
 присуство предавањима 10 10% 

 позитивно оцењен семинарски рад 10 10% 

модел процене стања животне средине – групни рад   

                                                             
 



 тест/ колоквијум 30 30% 

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


