
1 
 

Tабела 5.2.Спецификација предмета 

Студијски програм:Основне академске студије– Пословна економија  –модул 2 – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Еколошки менаџмент 

Наставник/наставници:Вујичић С. Слађана, Цогољевић С. Маја 

Статус предмета:изборни, трећа година, шести семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти усвоје релевантна теоријска и примењена знања из области еколошког менаџмента, животне 
средине, одрживог развоја која могу да примене  у процесима побољшање квалитета животне средине као и за решавање 
еколошких проблема и проналажење одрживих решења. 

Исход предмета  
Савладавањем овог предмета студент стиче теоријска знања и практичне менаџерске вештине и оспособљен је за суочавање 
и решавање могућих ситуација које се јављају у области заштите животне средине,као и за самостално анализирање, 
планирање, организацију и контролу коришћења природних ресурса на  одржив начин. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и дефиниција еколошког менаџмента; Циљеви и карактеристике еколошког менаџмента; Појам животне 
средине;Загађење животне средине;Основни појмови заштите животне средине;Природни ресурси–теоријски 
приступ;Власништво над природнм ресурсима;Улога и значај природних ресурса у привредном развоју;Развој еколошке 
свести; Еколошка подобност производа;Еколошко обележавање производа;Улога стандарда у еколошком 
менаџменту;Концепт одрживог развоја;Рециклажа и коришћење секундарних сировина 
Практична настава  
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Анализа студија случајева  кроз израду еколошког 
пројекта. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:45 

Методе извођења наставе 
Excatedra;интерактивниметод, предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима.   
Вежбе се изводе  као: аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и анализирају карактеристични 
примери;  показне, кроз представљање  студија случаја и дискусионе кроз анализу и дискусију студија случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 писмени испит   50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум–и 30 ..........  

семинар–и    

 
 


