
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Еколошка политика 

Наставник: др Тодоровић Лука, ванредни професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је целовито схватање система савремене еколошке политике, кроз анализу њених субјеката, 
циљева, инструмената, мотива и домашаја, имајући у виду концептуалну повезаност еколошке политике са 
науком о животној средини, правном регулативом заштите животне средине и одрживим развојем. 
Присутан је компаративни приступ изучавању ове растуће материје код нас и у свету. Програм обухвата и 
анализу великог броја студија случаја, у циљу разумевања специфичности еколошке политике. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за функционално разумевање система еколошке политике, и самостално 
истраживање димензија еколошко-политиколошких проблема и могићих начина на који еколошка 
политика код нас и у свету одговара на исте. Предметно исходиште почива и у практичном оспособљавању 
студената да правилно конципирају, прате и тумаче често сложене процесе доношења одлука актера 
еколошке политике код нас и у свету по питањима животне средине, и шире одрживог развоја, као и утицај 
еколошке политике на креирање осталих државних политика. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и предмет еколошке политике. Историјат стварања еколошке политике у свету и код нас. Субјекти 
еколошке политике и њихове агенде. Инструменти и принципи еколошке политике. Циљеви еколошке 
политике. Разумевање еколошке политике. Разликовање еколошке политике и еколошког права. 
Стратешка, планска и акциона документа еколошке политике суверене државе. Еколошка политика и 
животна средина. Еколошка политика и одрживи развој. Еколошка политика и ДОП. Улога еколошких 
покрета. Улога међународних владиних организација у еколошкој политици. Разумевање улоге 
међународних невладиних организација у еколошкој политици – студија случаја Greenpeace. Утицај 
међународних организација глобалног карактера (УН и специјализоване агенције УН). Еколошка политика 
Републике Србије. Локална еколошка политика. Еколошка политика ЕУ. Глобална еколошка политика. 
Урбана и рурална еколошка политика. Посебан осврт на енергетску политику Р.Србије и ЕУ. Изазови 
глобалне еколошке политике. 
Практична настава  
Студијски истраживачки рад на тему домашаја еколошке политике у Републици Србији или Европској 
унији. Дебате на еколошко-политиколошке теме од значаја за разумевање предметности еколошке 
политике. Аудиовизуелне вежбе – приказивање мултимедијалних форми са еколошко-политиколошким 
садржајем и њихово тумачење у групи. Стручни разговори са актерима еколошке политике у Р.Србији и на 
локалу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 1 (15) 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, један колоквијум, писмени и усмени испит. Практичан рад у виду 
студијског истраживачког рада на тему домашаја еколошке политике у Р. Србији или ЕУ. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

практична настава 30 усмени испт 20 

колоквијум 10 ..........  

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Luka-Todorovic.pdf

