
Управљање заштићеним 

природним добрима 

milanap@dgt.uns.ac.rs 

milanapasic@yahoo.co.uk 

 

др  Милана Пантелић 

mailto:milana.pasic@ig.ns.ac.yu
mailto:milana.pasic@ig.ns.ac.yu
mailto:milana.pasic@ig.ns.ac.yu
mailto:milana.pasic@ig.ns.ac.yu
mailto:milana.pasic@ig.ns.ac.yu
mailto:milanapasic@yahoo.co.uk
mailto:milanapasic@yahoo.co.uk
mailto:milanapasic@yahoo.co.uk


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

СТУДЕНТ: 

   .............. 

 

СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА 

Управљање заштићеним природним добрима  

 

ТЕМА.....( НАСЛОВ ТЕМЕ ) 
 

 

ПРОФЕСОР: 

др МИЛАНА ПАНТЕЛИЋ 

 

НОВИ САД, месец, година. 



НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ: 

 

• ПРЕЗИМЕ И ИМЕ АУТОРА, ГОДИНА 
ИЗДАЊА. НАЗИВ КЊИГЕ. ИЗДАВАЧ. 

 

ПРИМЕР: 

 СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, 2011. ТУРИЗАМ И ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, 
ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И 
ХОТЕЛИЈЕРСТВО, НОВИ САД. 

 

ОБАВЕЗНО НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ У ТЕКСТУ  

ПРИМЕР:   ( Стојановић, 2011.) 

 



Свака слика мора имати свој назив и извор 

литературе!! 

Пример: 

Izvor: www.borkovac.com 

Слика 1. Језеро Борковац 



(Тема рада: заштићено природно добро ...) 

* Предговор ( неколико реченица о одабиру одговарајуће теме) 

* Садржај рада 

* Увод  (неколико реченица, не више од једне стране) 

* Географски положај ЗПД (једна страна, пожељно је имати 

карту са положајем зпд) 

* Физичко – географске карактеристике: рељеф, клима, 

хидрографија, педолошке и био-геогрфске карактеристике - 

заштићене врсте (око две стране) 

* Друштвено – географске карактеристике: становништво, 

насеља у околини (око две стране). 



* Режим заштите и мере заштите (када је заштићено, због чега, 
степени заштите...) 
 
* Стратегија развоја – предности, мане, шансе, претње... (око 
две стране) 
 
* Организациона структура и управљање – сектори, службе 
(нпр.сектор заједничких служби, сектор презентације и туризма, 
сектор заштите природних вредности) 
 
* Приходи – нпр. од шумарства, туризма, донације Владe... 
 
* Улога и утицај туризма (који облици постоје, позитивни и 
негативни ефекти) 
 
* Закључак 
 
* Литература 

 



Корисна литература и сајтови: 

Заштићена природна добра и екотуризам Војводине – Група 

аутора; 

Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним 

природним добрима Војводине – Група аутора; 

 Заштита природе и одрживи развој, Љешевић, Милутин, 2000; 

Зборник са научног скупа "Заштита природе у XXI веку", 2012; 

Покрајински завод за заштиту природе - www.pzzp.rs; 

Завод за заштиту природе Србије - www.zzps.rs; 

Заштићена подручја у Свету - www.iucn.org/theme/protected-

areas; 
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