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Циљ предмета
Еколошко планирање представља интердисциплинарни приступ у решавању проблема коришћења
и угрожености природних ресурса. Геопросторни подаци, ГИС софтвер, модели или симулације
се употребљавају као алати за олакшавање процеса планирања, са циљем налажења одрживе
равнотеже између економских, друштвених и еколошких фактора. Циљ предмета је обучавање
полазника за примену геоинформатичких метода и апликација за праћење и управљање
заштићеним природним просторима и екосистемима. На конкретним практичним примерима
студенти ће се упознати и са најважнијим теоријским основама везаним за еколошко планирање.
Исход предмета
Студент је у стању да: примени геоинформатичке методе и апликације у превенцији, откривању,
предвиђању проблема везаних за коришћење и очување природних ресурса; користи ГИС у
континуираном мониторингу квалитета животне средине.
Садржај предмета
Појам еколошког планирања и управљања природним системима;
Мониторинг квалитета животне средине помоћу геоинформатичких метода
Моделирање, симулација и предвиђање у планирању заштите животне средине
Анализа ризика
Процена степена загађености
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