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Циљ предмета 

Упознавање студената са међусобним односима и аспектима веза екологије и економије (пре свега у аспектима 
економских импликација људске активности на животну средину); односно са биофизичком основом економских 
активности човека (у производни процес улазе материја и енергија, као нуспроизводи излазе отпад и загађења). 
Проучавање еколошке проблематике и привредног раста заснованог на логици профита и његовом негативном 
утицају на свеукупни екос, истовремено сагледавање природних и правних наука у контроли овог развоја и 
спречавању могућих њиме изазваних негативних последица.  
Исход предмета  
Оспособљеност студената да препознају кључне економске аспекте очувања животне средине, природних ресурса и одрживог 
развоја, да разумеју међусобне конфликтне релације, али и тачке интеграције класичне и еколошке економије, посебно у 
тросекторским моделима разматрања економско-социјално-еколошког развоја друштва, да разумеју еколошко-економске 
тржишне механизме, да примењују категорије еколошке економије у бављењу природним и ресурсима уопште. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Однос економије и екологије: теоријско-методолошка полазишта, капитал, ресурси. Појам и циљ основних 
економских категорија. Појам и предметност еколошке економије. Различитост класичне и еколошке економије. 
Инструменти еколошке економије. Дефинисање природног и створеног капитала. Појам и класификација ресурса: 
обновљиви, необновљиви, континуални. Економске теорије заштите животне средине. Појам и фунцкија 
екстерналија. Појам и еколошко-економско одређење резерви природних ресурса. Макроекономска политика и 
заштита животне средине: економски ефекти деградације животне средине, финансирање трошкова животне 
средине, институције финансирања – еколошки фондови. Економско–правни аспекти заштите природних ресурса: 
оквири традиционалних правних прописа, законодавство, локална заједница, принципи еколошког права. Појам и 
примена еколошко-економске накнаде/таксе/ренте. Алокација природних ресурса. Амортизација природног 
капитала. Научно-технолошки процес и заштита животне средине: технолошки развој, глобализација светске 
привреде, транснационалне компаније и глобализација, технолошке промене у функцији развоја заштите животне 
средине. Економски аспекти рециклаже. Еколошко-економске анализе. Модели еколошке економије у ЕУ. 
Практична настава 
Анализа емпиријских примера максимизације профита и минимизације вредности еколошких ресурса. Input-output 

модели и анализа животног циклуса. Анализа категорија еколошке економије у пракси заштићених природних 
добара и раду њихових управњача или стараоца. Радионице са емпиристима еколошке економије код нас.  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 (45) Вежбе:2 (30) Други облици наставе: 0,6 (9) СИР: 

Методе извођења наставе 

Предавања са презентацијама, аудиовизуелне вежбе, стручни разговори са теоретичарима и емпиристима еколошке економије 
код нас, један колоквијум, практичан рад у виду оригиналног студентског рада на задате теме, писмени и усмени испит. Посета 
компанији за рециклажну индустрију, посета рециклажног дворишта. Разговор и размена мишљења са представницима 
Асоцијације оператера отпада и рециклера Србије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

практичaнрад 30 усмени испт 20 

колоквијум 10   

 

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

