
10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

45 75

Методе

извођења

наставе

Докторске студије 

Одрживи развој

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Спецификација предмета

Предавања

Литература

M.P. Todaro, Economic Development, ninth edition 2006, Pearson Education Limited.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D. Dragutinović, M. Filipović, S. Cvetanović, Teorija privrednog rasta i razvoja, Ekonomski fakultet, 

Beograd, 2005.

WCED, Our Common Future, New York, OUN and Oxford Univ. Press 1987.  Strategija odrzivog 

razvoja Srbije, Beograd, 2008.

T. Tietenberg, Colby College, Environmental Economic and Policy, Boston, San Francisco, 2004., str. 

80 – 93,. 432-461.

  Pešić, R, Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2002

Докторске студије економије

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Poznavanje svih relevantnih aspekata održivog razvoja predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki 

uspešnog funkcionisanja privrede. U savremenim međunarodnim odnosima problemi u vezi sa 

pitanjima održivog razvoja i životne sredine imaju dimenzije determinanti uključivanja u međunarodno 

tržište. Uspešno poslovanje i prevazilaženje problema u savremenoj privredi nije moguće bez 

poznavanja različitih elemenata koncepcije održivog razvoja.

Cilj predmeta je da pruži saznanja o teorijsko-metodološkim osnovama funkcionisanja savremenog 

koncepta održivog razvoja i zaštite životne sredine, da omogući upoznavanje sa međunarodnim i 

nacionalnim okvirima, determinantama i instrumentima ovog koncepta; da, na taj način, omogući 

lakše razumevanje mesta i uloge koju razvojni problemi i problemi životne sredine imaju u širem 

kontekstu odnosa između država kao i savremenom poslovanju. 

Садржај предмета

1. Značajnije teorije privrednog rasta i razvoja. Ciljevi i pokazatelji privrednog razvoja. Geneza i 

suština održivog razvoja, Teorijske osnove koncepta, Koncept održivog razvoja u ekonomskoj teoriji. 

Održivi razvoj u najznačajnijim dokumentima. Koncept održive proizvodnje i održive potrošnje. 

Operacionalizacija koncepta održivog razvoja. Ekonomski instrumenti.  Indikatori održivog razvoja. 

Energija i održivi razvoj, Poljoprivreda i održivi razvoj. Ekonomija obnovljivih resursa. Ekonomija 

neobnovljivih resursa. Ekonomija zagađenja, Makroekonomski računi prirodnih resursa i životne 

sredine. Strategija održivog razvoja EU (ciljevi, principi, osnovna pitanja i aktivnosti). Nacionalna 

strategija održivog razvoja. Lokalne strategije održivog razvoja razvoja.

2. Održivi razvoj i humani razvoj. Instrumenti realizacije. Socijalne i ekonomske dimenzije održivog 

razvoja (siromaštvo, populacioni aspekti, urbanizacija, itd). Uloga različitih društvenih grupa.

3. Institucionalni aspekti održivog razvoja na međunarodnom planu. Međunarodnopravni okviri 

održivog razvoja. Upravljanje resursima za razvoj (zaštita vazduha, zemljišta i voda, ekosistemi i 

biodiverzitet, otpad, opasne hemikalije, rizici). 



поена Завршни испит поена

20 писмени испит

усмени испит 60

истраживачки пројекат 20

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Предиспитне обавезе


