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Циљ предмета 
Сагледавање економског приступа вредновању еколошких промена и процена преференција људи везаних за 

промене стања животне средине. Еколошки ресурси производе добра и услуге, али за њих не постоје тржишта или 

она несавршено функционишу.  

 

Исход предмета  
Оспособљеност за економско вредновање животне средине, које омогућава да се еколошке штете и користи могу 

финансијски изразити.  

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 
Животна средина и економија. Економске активности и стање животне средине. Привредни развој и доступност 

природних ресурса. Трошкови улагања у животну средину. Трошкови загађивања ресурса (вода, ваздух, земљиште). 

Трошкови управљања отпадом. Државне интервенције: регулативе, подстицајне мере, економски инструменти. 

Примена економских инструмената кроз време. Предности економских инструмената. Недостаци економских 

инструмената. Класификација економских инструмената (накнаде и таксе, политика цене, субвенције и пореске 

олакшице, финансијске олакшице, депозитни систем). Принципи „загађивач плаћа“ и „корисник плаћа“. Накнаде за 

загађивање. Улагања у животну средину. Нови економски инструменти. Нови модел привреде.  

 

Практична настава 
Процена ефикасности и ефективности економских инструмената одређеног типа: наплате (таксе, помоћи – 

грантови, зајмови и др.) на различитим случајевима и областима.  

Литература  
1. Eban S. Goodstein: Ekonomika i okoliš,  Мате, Zagreb, 2003. 

2. Група аутора: Економија екологије, екологија економије (модели и инструменти), Мултимедија центар 

Факултета за примењену екологију, Београд, 2008. 

3. D. Burningham and J. Davies: Green economics, Studies in the UK Economy, First Edition, Heinemann 

Educational Publishers Oxford, United Kingdom, Heinemann Educational Publishers. 1995. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе:1(15) Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад:  

 

Методе извођења наставе 
Уз предавање са презентацијама најбољих примера из праксе, вршиће се и моделовање нових системских решења и 

праваца промена на плану загађивања, односно примене економских инструмената у заштити животне средине. 

Спроводи се  један колоквијум и писмени испит.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум 20   

 


