
Студијски програм: Основне академске студије ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Економија животне средине и ресурса 

Наставник: др Драшковић Божо, редовни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање потребних знања  о међусобним односима и аспектимаекономије и природнихресурса и о општим 

компонентама природних ресурса, заступљености и потенцијалима минералних ресурса, енергетских 

извора, шумских и водених екосистема. Упознавање студената са односом раста популације, пољопривреде 

и животне средине, као и односом енергије и ресурса. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да препознају и разумеју  основне односе узајамности друштва и природних 
ресурса у економском развоју, коришћење и примена стечених знања из области економије и ресурса у 
функцији целисходног, рационалног коришћења и управљања расположивим природним ресурсима, и 
управљање  трошковима природних ресурса. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Економије и животна средина. Ресурси животна средина и економски развој Утврђивање и разрада 
теоријско аналитичког метода у функцији изучавања економије природних ресурса,. Утврђивање основих 
циљева у изучавању наставно научне дисциплине Економије природних ресурса. Ресурси у јавном 
власништву и заједничка добра. Општа природна богатства, заступљеност енергетских извора и 
минералних ресурса. Земљишни ресурси – опште економско теоријске и еколошке одреднице земљишних 
ресурса, класификација земљишних површина.  развојна узајамност квалитета земљишта и расположиве 
природне вегетације на њему. Природни ресурси као економска категорија. Популација, пољопривреда и 
животна средина. Енергија и расурси, необновљиви ресурси, обновљиви ресурси. Управљање 
екосистемима, економија управљања шумама. Животна средина трговина и развој. Стратешке основе и 
усклађивање заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса. Оптимизација употребе 
необновљивих реесурса и Економија обновљивих ресурса. Институције за одрживи развој. 
Практична настава  
Вежбе које прате теоријску наставу и анализе емпиријских примера економије животне средине и  ресурса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања са презентацијама, аудиовизуелне вежбе, стручни разговори са теоретичарима и емпиристима  
економијеживотне средине и ресурса код нас, један колоквијум, практичан рад у виду оригиналног 
студентског рада на задате теме, писмени и усмени испит. 
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-Bozo-Draskovic.pdf

