Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Економска политика и одрживи развој
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Статус предмета: Обавезан на модулу Економска политика и развој
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са дометима економске политике као једног од инструмената
управљања одрживим развојем. Акценат је стављен на објашњење физиологије атрибута економске
политике који уважавају захтеве парадигме одрживости. Економска политика настоји да препозна
негативне и позитивне екстерне ефекте животне средине, да недвосмислено апострофира најзначајније
врсте из обе групе екстерналија и да предложи начин на који је могуће смањити негативне, а повећати
позитивне екстерне ефекте. Одрживи развој представља развојни пут који осигурава да друштвено
благостање не опада у дужем временском периоду. Из овога произлази да би концепт одрживог развоја
требало прихватити као процес у коме се одвијају сталне промене у односима између друштвених,
економских и природних система и процеса. Тај процес је дугорочан и захтева пажљиво вођену политику
развоја, јер су и изазови на глобалном нивоу са којима се човечанство суочава веома комплексни.
Исход предмета
Након успешно положеног испита студенти ћe бити оспособљени за самосталну квалитативну и
квантитативну анализу домета економске политике као инструмента управљања одрживим развојем
националне економије.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Парадигма концепта одрживог развоја
 Одрживи развој као аналитички и нормативни концепт
 Генеза концепта одрживог развоја
 Глобалне економске претње изазване привредним развојем
 Концепт слабе и јаке одрживости
 Економска анализа употребе природних ресурса
 Специфичности економске анализе животне средине
 Циљеви, методи и општи оквир економске политике одрживог развоја
 Економска политика и одрживи развој националне економије
 Економски инструменти политике одрживог развоја
 Одрживи менаџмент природних ресурса
 Природни ресурси и животна средина у моделима привредног раста
Практична настава
Повезивање теорије са реалним ситуацијама у привреди, Вежбе са студентима. У окриву овог дела биће
заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
5
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