УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 2300/XX
ДАТУМ: 28.09.2018. год.
Крагујевац
ПРОГРАМ РАДА СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Студијски програм/студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ЕКОНОМИКА ПРИРОДНИХ И ПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА
Наставник (Презиме, средње слово, име): Бошковић Р. Никола
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на студијском програму Економија - модул: Општа
Економија и Изборни на студијском програму Пословна економија и менаџмент - модул: Туризам и
хотелијерство, VIII семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са расположивим облицима ресурса у свету и у Републици
Србији, њиховој економској оцени, динамичким и оптималним односима повезаности свих ресурсних
категорија, као и у дефинисању одговарајућих праваца економске политике у погледу валоризације
ресурса.
Исход предмета
Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са
природним и привредним ресурсима, како у свету, тако и у Републици Србији, а посебно са њиховом
ограниченошћу, која значајно одређује њихову будућу валоризацију, посебно најквалитетнијих и
најограниченијих ресурса. Такође, овај предмет помаже студентима да у оквиру националне економије
одреде правце и могућности ослањања на сопствене ресурсе, који би требало да буду носилац будућег
привредног развоја Републике Србије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Ресурси и економија; Савремени светски економисти и валоризација ресурса; Ресурси и економски
раст и развој; Тржишна валоризација ресурсног потенцијала; Трошкови и користи у економској
валоризацији ресурса; Економска политика и експлоатација ресурса; Геолошки ресурси у економској
садашњости и будућности; Квантитативно-квалитативна оцена геолошких ресурса; Водни ресурси у
економској садашњости и будућности; Економски значај водних ресурса; Биљни и животињски свет у
економији ресурса; Енергетски ресурси као носиоци економског развоја; Економска валоризација
климе и геоморфолошке структуре; Хумани ресурси као најзначајнији развојно–економски
потенцијал; Економски значај ресурса производње хране; Ресурси индустријске прераде и њихов
економски значај; Саобраћајни ресурси и њихове економске импликације; Ресурси одмора,
рекреације и забаве
Практична настава:
Израда индивидуалних семинарских радова и тимска израда истраживачких пројеката везаних за
конкретне групе ресурса
Литература (Назив и број страна):
Миленковић, С., Бошковић, Н. (2011). Ресурси у економској садашњости и будућности, Крагујевац:
Економски факултет, 474 страна (за испит потребно 331 страна)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
истраживачки
3
2
наставе:
рад:
Методе извођења наставе: Поред класичних метода предавања, предвиђа се и интерактивни рад у
облику анализе студија случајева и дискусија везаних за поједине облике ресурса
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активности у току предавања
7
писмени испит
/
практична настава
/
усмени испит
30
колоквијуми
48
............
семинарски рад
15

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА
ДАТУМ ОБРАДЕ
ЛИТЕРАТУРА
(РАДНА НЕДЕЉА)
ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА
(од-до стр.)
ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ
1. Ресурси и економија
I
I
8-20
2. Савремени светски економисти и валоризација ресурса
I
I
24-39
3. Ресурси и економски раст и развој
II
II
42-58
4. Тржишна валоризација ресурсног потенцијала
III
III
104-121
5. Трошкови и користи у економској валоризацији ресурса
IV
IV
124-139
6. Економска политика и експлоатација ресурса
V
V
142-159
VI
I КОЛОКВИЈУМ
7. Геолошки ресурси у економској садашњости и
VII
VII
164-185
будућности
8. Квантитативно-квалитативна оцена геолошких ресурса
VIII
VIII
188-201
9. Водни ресурси у економској садашњости и будућности
IX
IX
204-206;210-223
10. Економски значај водних ресурса
X
X
226-227;240-262
11. Биљни и животињски свет у економији ресурса
X
X
266-291
12. Енергетски ресурси као носиоци економског развоја
XI
XI
294-321
13. Економска валоризација климе и рељефа
XII
XII
324-347
14. Хумани ресурси као најзначајнији економски ресурси
XII
XII
352-364
XIII
II КОЛОКВИЈУМ
15. Економски значај ресурса производње хране
XIV
XIV
372-391
16. Ресурси индустријске прераде и њихов значај
XIV
XIV 394-397;407-411
17. Саобраћајни ресурси и њихове економске импликације
XV
XV
414-430
18. Ресурси одмора, рекреације и забаве
XV
XV
434-455
НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Усмено
(писмено и/или усмено)
I КОЛОКВИЈУМ
8-20;24-39;42-58;104-121;124-139;142-159
(Литература од-до стр.)
II КОЛОКВИЈУМ
164-185;188-201;204-206;210-223;
(Литература од-до стр.)
226-227; 240-262;266-291;294-321;324-347
БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА
D-100, среда 10-12; четвртак 12-14
ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА
БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА
/
ПРЕДМЕТНИХ АСИСТЕНАТА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-МАИЛ ПРЕДМЕТНИХ
303-591, e-mail: nikolab@kg.ac.rs
ПРОФЕСОРА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-МАИЛ ПРЕДМЕТНИХ
/
АСИСТЕНАТА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Проф. др Петар Веселиновић
Достављено:
- Продекану за наставу
- Студентској служби
- Архиви Већа

