
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Економија ресурса и животне средине 

Наставник/наставници: Никола Бошковић 

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

политика и развој, изборни на модулу Туризам и хотелијерство 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са расположивим облицима ресурса и стањем елемента животне 

средине у свету и у Републици Србији, њиховој економској оцени, динамичким и оптималним односима 

повезаности свих ресурсних категорија и елемената животне средине, као и у дефинисању одговарајућих 

праваца економске политике у погледу валоризације ресурса и животне средине.  

Исход предмета  

Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са основним 

категоријама ресурса и елемената животне средине, како у свету, тако и у Републици Србији, а посебно са 

њиховом ограниченошћу, која значајно одређује њихову будућу валоризацију, посебно најквалитетнијих и 

најограниченијих ресурса и елемената животне средине. Такође, овај предмет помаже студентима да у 

оквиру националне економије одреде правце и могућности ослањања на сопствене ресурсе и елементе 

животне средине, који би требало да буду носилац будућег привредног развоја Републике Србије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање и основне карактеристике ресурса и животне средине 

Савремени светски економисти и валоризација ресурса и животне средине 

Ресурси, животна средина и економски раст и развој 

Тржишна валоризација ресурсног потенцијала 

Трошкови и користи у економској анализи ресурса и животне средине 

Основне карактеристике економске политике у области ресурса и животне средине 

Основне карактеристике и квантитативно-квалитативна оцена геолошких ресурса 

Економски значај водних ресурса као елемента животне средине 

Енергетски ресурси као носиоци економског развоја и њихов утицај на животну средину 

Глобалне климатске промене 

Управљање природним ресурсима и животном средином 

 

Практична настава: 

Израда индивидуалних семинарских радова и тимска израда истраживачких пројеката везаних за 

конкретне групе ресурса 
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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 7 писмени испит  

практична настава / усмени испит 35 

колоквијум-и 48 ..........  

семинар-и 10   

 
  


