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Услов: 
Циљ предмета Настава из курса Социјална и политичка екологија обухвата проучавање социо-еколошких проблема 
савремених друштава. Социјална и политичка екологија анализира друштвену и политичку реалност и посебно савремене 
еколошке проблеме са становишта њихове повезаности и условљености од политичких процеса и појава. Еколошки 
проблеми се изучавају и као друштвени проблеми али и као специфични политички проблеми. То подразумева да се студент 
у току студија обучава да препозна, анализира и истражује улоге субјеката политичког живота у стварању и у решавању 
савремених еколошких проблема. Социјална и политичка екологија пружа студентима основна сазнања о низу основних 
категорија , као што су: проблеми загађивања и еколошке кризе, узроци еколошке кризе, политичко питање употребе и 
експлоатације природних ресурса, етички аспекти екологије и производње генетски модификованих организама, екологизам 
као политичка теорија. 
Исход предмета Као резултат рада на курсу студенти ће бити оспособљени да препознају савремене еколошке проблеме 
који су проузроковани политичким процесима и појавама, као и да идентификују њихове узроке, последице и начине 
решавања истих. У том контексту настава на курсу обезбеђује да студенти узму активно учешће критички промишљајући 
савремене социо-еколошке проблеме имајући у виду њихову сложеност и међусобну условљеност од других друштвених 
проблема. Осим тога настава ће омогућити студентима проширење класичних погледа на еколошку кризу уз истовремено 
подстицање њиховог активног учешћа у настави и подизање нивоа њихове еколошке свести. 
Садржај предмета Теоријска настава Социјална и политичка екологија: Настанак и развој. Предмети проучавања ; 
Екологија као субверзивна делатност и као критика индустријске цивилизације ; Еколошка криза, појавни облици и 
глобални узроци. Политичке контроверзе око становништва као глобалног еколошког проблема ; Климатске промена као 
еколошки и глобални политички проблем. Енергија и еколошка катастрофа  ; Савремена цивилизација као „ризично 
друштво“; Савремене еколошке теорије - Теорија еколошке модернизације ; Колоквијум. Провера знања ; Еколошка 
политика и одрживи развој ; Еколошка политичка мисао. Екологизам и енвајронментализам ; Еколошки политички 
активизам: Врсте и димензије; Еколошки тероризам и еколошки покрети; Еколошке странке - партије Зелени у Европи; 
Држава и еколошки проблеми: Еколошка политика , еколошко држављанство и глобална еколошка правда; Уметност и 
екологија: Филм као средство проеколошке пропаганде (Холивуд и екологија). Популарна музика и екологија 15. 
Колоквијум. Провера знања  
Литература а) основна: Марковић Ж. Данило, Социјална екологија, 5. прерађено и допуњено изд., Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2005. стр. 53-86; 165-171; 254-258; 271-290; 297-330; 337-384; 395-405; Надић Дарко, Огледи из 
политичке екологије, Чигоја штампа, Факултет политичких наука, Београд, 2012. стр. 15-31; 40-63; 73-82; 119-129; 209-263; 
Надић Дарко, Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007. стр. 3-120; Бек Улрих, Ризично друштво, 
Филип Вишњић, Београд, 2001. стр. 31-75 b) шира: Дарко Надић, Драгана Репак, Еколошка политика Србије, Зборник 
радова Јавне Политике Србије (Прир. Милан Подунавац), Фондација Heinrich Boll Stiftung, Београд, 2011., стр. 107-135; 
Урош Шуваковић, Дарко Надић, Климатске промене - глобални узроци, глобалне последице, глобално решење, Ecologica, 
Београд, No. 70, God. XX, 2013. , стр. 301-305; Дарко Надић, Срђан Милашиновић, Политичка екологија енергетске 
безбедности, НБП – Журнал ѕа криминалистику и право, бр. 3, 2010. вол. 14, бр. 3, Београд, 2010., стр. 133-151 ; Дарко 
Надић, Политичка екологија. Прилог заснивању политиколошке дисциплине, Годишњак ФПН, година IV. br. 4, Београд, 
2010., Београд, 2010., стр. 175-193; Myerson George, Екологија и крај постмодерне, Наклада Јасенски и Турк, Загреб, 2002. 
стр. 7-20; Ентони Гиденс, Климатске промене и политика, Clio, Београд, 2010. стр. 9-47, Џулијан Рид, Неолибарелна 
биополитика издржљивости и утвара екофашистиче државе, Зборник радова, Животна средина. Морални и политички 
изазови (Прир. Ј.Ђурић и др.), Службени гласник, Београд, 2013. стр. 341-361; Дејл Џејмисон, Глобална еколошка правда, 
Зборник радова, Животна средина. Морални и политички изазови (Прир. Ј.Ђурић и др.), Службени гласник, Београд, 2013. 
стр.279-293; Ендрју Добсон, Слобода и зависност у добу животне средине, Зборник радова, Животна средина. Морални и 
политички изазови (Прир. Ј.Ђурић и др.), Службени гласник, Београд, 2013. стр. 293-317; Ендрју Добсон, Глобализација и 
животна средина. Од локалног језика до глобалне граматике ТЕМЕ, Ниш 3/2006. јули-септембар 2006. ,стр. 387-404 
Број часова активне наставе Остали часови 
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Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе и практична истраживања 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава - усмени испит 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   

 
 


