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Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета: Курс Еколошка политика Србије обухвата анализу процеса конципирања и остваривања 

националне еколошке политике – принципи, циљеви, субјекти, основни смисао, функције правне и 

економске регулативе на националном нивоу. Изучава се национално еколошко законодавство и утврђују 

основни и ургентни еколошки проблеми. Програмом је обухваћена и анализа послова и функција појединих 

субјеката еколошке политике. Имајући у виду области еколошке политике посебна пажња биће обраћена и 

на специфичне и неспецифичне еколошке проблеме и начине њиховог решавања, као што је проблем отпада, 

загађивања елемената животне средине итд. Предавања ће обухватити и изазове европског еколошког 

придруживања Србије Европској унији. 

Исход предмета: Као резултат студија на овом курсу студенти ће бити оспособљени да идентификују 

специфичне еколошке проблеме у Србији, начине њиховог настанка и димензије њиховог испољавања што 

ће им омогућити сагледавање могућих начина решавања ових проблема. Студенти ће бити оспособљени за 

разумевање основних процеса у процесу креирања националне еколошке политике у смислу разграничавања 

улоге појединачних субјеката. Студенти су практично оспособљени за учешће у пројектима владиног и 

невладиног сектора који се тичу учешћа у еколошкој политици 

Садржај предмета Теоријска настава: Појам и основне категорије еколошке политике; Утврђивање 

доминантних еколошких проблема у Србији; Национална еколошка политика. Еколошка политика Србије: 

Принципи еколошке политике Србије; Национално еколошко законодавство; Улога министарства просторно 

планирање животну средину Републике Србије у конципирању и остваривању еколошке политике; Грађани 

као субјекти еколошке политике; Еколошки политички активизам у Србији. Еколошки покрети и улога 

странака у формулисању циљева и остваривању еколошке политике у Србији; Град и село. Еколошки 

проблеми у урбаним и руралним срединама и Србији; Локална еколошка политика; Национална стратегија 

одрживог развоја; Еколошка политика Србије и изазови европских интеграција; Место и улога Србије у 

глобалној еколошкој политици 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:2 

 

Вежбе: 

1 

 

Други облици наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе: У настави ће бити коришћене различите студије, документи и остали могући 

извори као основа за предавања. Осим предавања студенти ће стварати и активно учествовати у дебатама и у 

изради и одбрани својих радова, анализа и студија. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 25   

 


