
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Системи управљања заштитом животне средине 

Наставник/наставници: Јањић Р.Весна, Јовановић С. Дејан 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, изоборни на модулу 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Наставни предмет има за циљ унапређење разумевања процеса управљања заштитом животне средине, 

којим предузеће може редуковати своје негативне утицаје на друштво и животну средину и на тај начин 

унапредити своје економске и еколошке перформансе. 

Исход предмета  

Способност за: 

- разумевање последица утицаја предузећа на животну средину, 

- схватање улоге система управљања заштитом животне средине у процесу унапређења еколошких 

перформанси, 

- идентификовање неопходних фактора за успешну имплементацију система управљања заштитом 

животне средине, 

- упознавање са применом алата управљања еколошким и финасијским перформансама, 

- разумевање нормативног оквира у којем делују системи упраљања заштитом животне средине, 

- разумевање улоге ISO стандарда у процесу унапређења еколошких перформанси. 

Након одслушаног курса из овог наставног предмета студенти ће бити оспособљени да критички 

анализирају еколошку перспективу пословања предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Развој еколошке свести и одрживи развој 

2. Еколошки управљачки системи у функцији заштите животне средине 

3. Концепти управљања заштитом животне средине 

4. Алати управљања заштитом животне средине у функцији унапређења перформанси и еко-ефикасности 

5. Управљачко рачуноводставена подршка имплементацији система управљања заштитом животне 

средине 

6. Примена аспекта еколошког управљања: еколошка подобност производа  

7. Значај ISO 14000 стандарда за пословање предузећа 

 

Практична настава  

Анализа студија случаја и решавање проблемских задатака 
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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) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и – студија случаја 10   

 
  


