
Студијски програм: Специјалистичке академске студије заштите животне средине 
Назив предмета:  Заштита земљишта (виши курс) Шифра предмета: СЗЗС-603 
Наставник: др Загорка С. Тамаш, редовни професор; др Снежана Синадиновић-Фишер, редовни 
професор 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета  Усавршавање знања студената за контролу квалитета земљишта. 
Исход предмета Студент ће стећи специјализовано знање о земљишту, као делу животне средине 
и важним природним ресурсом. 
Садржај предмета 
Теоријска настава. Еколошки проблеми и последице које проистичу од загађивања и деградације 
земљишта. Контрола квалитета, мере заштите од деградације и технике ремедијације земљишта. 
Практична настава  Морфолошке особине земљишта. Рачунске вежбе из области физичких 
особина земљишта, хемијског састава земљишта, реакција на површинама и измене катјона. 
Експериментално одређивање физичких особина земљишта (механички састав, класификација, 
специфична маса-густина, укупна порозност,  капиларни успон воде у земљишту, пропустљивост 
земљишта за воду). Експериментално одређивање хемијских особина земљишта (pH,  садржај 
карбоната, салинитет, садржај хумуса у земљишту). Експериментално одређивање реакција на 
површинама земљишних колоида. Експериментално одређивање утицаја аерозагађења и нафтне 
индустрије на земљиште. 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 (30) 

Аудиторне 
вежбе:  

Лабораторијске 
вежбе: 2(30) 

Други облици 
наставе:  

Студијски 
истраживачки рад  

Остали часови 

Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  20 

практична настава 30 
урађен и одбpaњен семинарски 
рад 

25 усмени испит 20 

 


