
 
Назив предмета: ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Наставник или наставници: др Злата Марков Ристић 
Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: нема 

Циљ предмета 
 

Економија животне средине као изборни предмет на докторским академским студијама има за циљ да 
пружи ширу слику о проблематици управљања животном средином и природним ресурсима са 
економске тачке гледишта. Намера је да се ефикасно коришћење природних ресурса усклађено са 
очувањем животне средине представи посредством економских инструмената. Посебна пажња 
усмерена је на технике вредновања стања животне средине, природних ресурса и екосистемских 
услуга, те акцентовање значаја повезаности екологије и економије. 
 

Исход предмета 
 

Кроз овај предмет студенти ће стећи знања о економском погледу на животну средину кроз сферу 
микро и макроекономије. Упознаће се са основним економским принципима који су применљиви на 
проблематику адекватног алоцирања и одрживе употребе природних ресурса. Научиће технике и 
методологију вредновања појединих сегмената животне средине, као и како да економске активности 
антропогеног порекла, поставе у контекст биолошких и физичких система који одржавају живот. 
 

Садржај предмета 
 

1. Економија и животна средина (микро и макроекономија животне средине); 2. Ресурси, животна 
средина и економски развој; 3. Екстерналије животне средине (екстерни трошкови и користи, 
позитивне и негативне екстерналије, основна теорија понуде и потражње); 4. Ресурси у заједничком 
власништву и јавна добра (животна средина као јавно добро, глобална заједничка својина); 5. 
Алокација ресурса током времена; 6. Вредновање животне средине (анализа трошкова и користи, 
технике вредновања); 7. Економија обновљивих и необновљивих ресурса; 8. Еколошка економија - 

основе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5  Практична настава (СИР): 5  

Методе извођења наставе 
 

Интерактивне методе.  
Израда и одбрана семинарских радова по задатим и/или одабраним темама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
 

семинари 30 бодова                                                                                      писмени испит 70 бодова 

 


