
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 
Студијски програм: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Врста и ниво студија: Докторске академске студије, III степен студија 

Назив предмета: Одрживи развој Шифра предмета 6DRORZ 

Наставник: др Божо Драшковић, редовни професор; др Весела Радовић, научни саветник 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: нема 

Циљ предмета 

1. Стицање продубљених и детаљних знања о одрживом развоју као вишедимензионалном 

показатељу који обухвата квантитет и квалитет економског развоја, стање животне средине и 

социјалну равнотежу 

2. Разумевање и способност интерпретације динамике односа три компоненте које чине 

одрживи развој 
Исход предмета 

Генеричке компетенције: 
 Примена стечених знања у пракси 

 Усмено и писмено објашњавање проблематике одрживог развоја 

Академско-стручне компетенције: 
 Разумевање развоја концепта одрживог развоја 

 Познавање, способност интерпретирања и анализирања суштинских процеса који 
чине одрживи развој 

 Оспособљеност за примену економских метода оцене учинка у вођењу стратегије и 

политике одрживог развоја 

Садржај предмета 

Теоријско и концептуално разматрање одрживог развоја. Обухват концепта и утицај на јавне 

политике као што су политика развоја, индустријска, пољопрвиредна, енергетска и политика 

заштите средине. Глобална стратегија и политика одрживог развоја вођена преко УН. Кључни 

циљеви везани за климатске промене и одржавање биодиверзитета. Вођење политике одрживог 

развоја у различитим економским, социјалним и политичким условима: развијене земље, земље 
у развоју, земље у транзицији. 
Препоручена литература 

1. J. Harris, T. Wise, K. Gallagher, N. R. Goodwin: A Survey of Sustainable Development: Social And 
Economic Dimensions, Island Press, 2013 

2. Susan Baker: Sustainable Development, Routlege, London, 2010 
3. R.Baxter i R. Damphy(red): Europe, Globalization and Sustainable Development, 

Routlege, London, 2004 

4. OECD: Sustainable Development – Critical Issues, Pariz, 2004 

5. T.Strange i A. Baley, Sustainable Development – Linking Society, Economics and the 

Environment, OECD, Pariz 2008 
Број часова активне наставе:5 предавања: Студијски истраживачки рад:5 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад, провера знања. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 

Семинари 40   

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Bozo-Draskovic.pdf
https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2022/12/Karton-nastavnika-Vesela-Radovic.pdf

