
Студијски програм/и : Туризам и угоститељство; Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Назив предмета: Еколошки менаџмент и одрживи развој 

Наставник: ванредни проф. др Ангела М. Василеска 

                      редовни проф. Влада Б. Вељковић 

Статус предмета: обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са еколошким менаџментом, у функцији постизања одрживе 

садашњости и будућности, односно са специфичностима управљања животном средином и њене 

повезаности са одрживим развојем. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да: идентификује глобалне проблеме заштите 

животне средине, препозна и учествује у предупређивању различитих видова загађења, као и да разуме везу 

између привреде, животне средине и одрживог развоја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у еколошки менаџмент; Еколошки исходи економског развоја; Економија квалитета животне средине; 

Економија одрживог развоја; Остваривање одрживог развоја; Показатељи одрживог развоја; Превенција 

загађења животне средине; Анализа еколошке политике; Критеријуми вредновања еколошке политике; 

Увођење и спровођење модела заштите животне средине; Организациона структура и одговорност; Заштита 

животне средине као међународни тренд; Еко менаџмент и системи; Системи управљања животном 

средином; Еколошко обележање производа.  

 

Практична настава  

Циљеви еколошког менаџмента; Појам и загађење животне средине, Основни појмови о заштити животне 

средине; Класификација еколошких исхода; Еколошки исходи међународне сарадње и трговине; Квалитет 

животне средине као глобални циљ; Различити приступи вредновању квалитета животне средине; Анализа 

еколошког ризика; Концепт одрживог развоја, приступ остваривању одрживог развоја и вредновање 

животне средине; Модел система управњања, програми и документација управљања заштитом животне 

средине; Стручна оспособљеност, свест и компетентност, мониторинг и мерење, преиспитивање које обавља 

руководство; Систем интегралног менаџмента и концепт одрживог развоја; ИСО стандарди у систему 

одрживог развоја; Европски програм еколошког обележавања, еколошко обележавање у Србији; 

Екомаркетинг. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


