
Студијски програм: Основне академске студије ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Менаџмент животне средине 

Наставник: др Бартула Мирјана, ванредни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним проблемима неадекватног управљања животном средином, приступима 
и елементима система управљања, као и интегрисањем животне средине и развоја у економске, 
социјалне и политичке димензије друштва. 
Исход предмета  
Стицање основних знања из области управљања животном средином и овладавање применом 
конкретних управљачких мера у функцији менаџмента животне средине. Тиме се студенти 
оспособљавају за имплементацију савремених управљачких модела за потребе заштите животне 
средине, како на микро, тако и на мезо и макро нивоу посматрања. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Менаџемент животне средине – теорија, принципи и кључни концепти. Оквир за управљање 
животном средином на глобалном нивоу - глобални процеси, регионални процеси, 
мултилатерални међународни уговори. Законодавни и институцијални оквир за управљање 
животном средином. Стратешки пристип решавању глобалних  проблема  животне средине. 
Екосистемски приступ у менаџмету животне средине.  Плански инструменти за управљање 
животном средином. Инструменти за управљање животном средином који се примењују у 
организацијама. Инструменти процене утицаја на животну средину. Инструменти за мониторинг 
животне средине. Менаџмент животне средине на нивоу речног слива. Прекогранични менаџмент 
животне средине. Менаџмент животне средине у еколошки осетљивим подручјима: управљање 
мочварним подручјима. Екотуризам у менаџмету животне средине. Улога и значај јавности у 
процесу  управљања животном средином. Економски инструменти управљања животном 
средином.  

Практична настава  
Кроз практични наставу студенти ће овладати применом основних управљачких инструмената и 
метода на конкретним проблемима животне средине. 
Литература  
1. Бартула, М. (2016): Менаџмент животне средине. Факултет за примењену екологију Футура, Београд.  
Помоћна литература: 
1. UNDP (2003): Водич за добро управљање у области животне средине, UNDP. Београд 

2. Paula A. Keddy (2010): Wetland Ecology: principles and conservation, Cambridge University Press,  

Cambridge , UK. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 (45) Практична настава: 3 (45) 

Методе извођења наставе 

Интерактивна теоријска  настава кроз предавања и презентације  и практична настава кроз аудио-визуелне 
вежбе где ће студенти својим сопственим приступима конципирати управљачке моделе решења 
идентификованих еколошких проблема из сопственог окружења, два колоквијума, писмени и усмени 
испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијум 20 ..........  

 

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

