
 
 

Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Економске основе одрживог развоја, шумарска политика и еколошко право 
Наставник/наставници: др Кеча М. Љиљана, ванр. проф., др Молнар Дејан, ванр. проф., MSc Милица Марчета, 
истраживач сарадник 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Минимум 20 (од укупно 30) ЕСПБ из обавезних предмета у IX семестру. 
Циљ предмета 
Разумевање одрживог развоја и међуповезивање економије, социологије и екологије у сектору шумарства. Студенти 
изучавају научне основе концепта одрживог развоја, системског размишљања, планирања у комплексним системима као 
и методологију и технике које се користе у решавању конкретних проблема везаних за њихову економску компоненту. 
Упознају се са концептом и принципима зелене економије и бизниса. Да пружи потребна шира знања неопходна за 
успешан рад на унапређењу шумарства као привредног сектора и повезивању са другим секторима привреде. 
Сагледавање економских и правних аспеката природних вредности у контексту интензивне експлоатације природних 
ресурса и трансфера природних вредности (имовине и капитала) у економски облик робних и новчаних вредности 
(новчаног капитала у области шумарства). 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да разумеју друштвено-економске основе везе шумарства и концепта одрживог развоја и да 
примене комплексно-критички приступ у одлучивању и решавању проблема из области зелене економије. Располагање 
знањима за успешно бављење пословима у сфери стратешког управљања шумарством и реализацији циљева шумарске 
политике, као и у сфери законодавства у области шумарства. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниције одрживог развоја са посебним освртом на економску основу. Суштина концепта одрживости. Носиоци и 
актери везaни за одрживост и посебно њену економску компоненту. Економске основе одрживог развоја (компоненте, 
трендови, националне економије), процес глобализације и веза са шумарством (раст/пад зарада, регулација понуде и 
тражње, стандардизација производње, кредитна политика, "употреби и баци" култура, криза и животна средина) и веза 
елемената са шумарством. Фордистичка концепција, наднационална тржишта, постфордизам, биотехнологија, нови 
материјали, нови начини производње и комуникације са применом у шумарству, неолиберализам. Политичке основе 
одрживог развоја и веза са шумарством. Компоненте одрживог развоја и веза са шумарством. Економска компонента: 1. 
повећање продуктивности и производње корисних добара и услуга у шумарству; 2. смањење сиромаштва посебно у 
руралним областима; 3. осигурање праведне расподеле добара и стално унапређивање једнакости у свим сегментима 
привређивања у сектору шумарства. Социјална компонента: 1. осигурање и подстицање културне разноликости везане за 
шумарство; 2. одржавање и подржавање институција друштвених система у шумарству; 3. подржавање социјалне 
правичности и полне и расне једнакости везаном за шумарски сектор. Еколошка компонента: 1. осигурање и одржавање 
различитости; 2. подржавање биолошке производње у шумарству. Компонента животне средине: одрживост коришћења 
ресурса, ограничења загађења, природни капитал и веза са економијом и шумарством. Научне основе еколошке и 
друштвене одрживости,  Зелена економија, шумарство и одрживи развој, Шансе и проблеми зелене економије. 
Природни извори - основа економске политике (појам природних извора, врсте природних извора, шуме као обновљиви 
природни ресурс); Појам шумарске политике (појам и улога шумарске политике у друштвеној репродукцији, структура 
шумарске политике, историјски развој.Методе и средства шумарске политике (појам и врсте метода шумарске политике, 
појам и врсте средстава шумарске политике); Национални шумарски програм (стратегија и стратешки инструменти 
планирања у шумарству, појам, циљ и сврха Националног шумарског програма - НШП, НШП у осталим земљама, 
израда НШП); Актери шумарске политике (појам, врсте и улога појединих актера); Окружење и шумарска политика 
(појам окружења, критеријуми и подела фактора окружења, фактори ризика и неизвесности); Интернационална 
шумарска политика (основи интернационалне шумарске политике, међународне конвенције и декларације, шумарска 
политика земаља са развијеним шумарством, шумарска политика земаља у транзицији). Капитал и облици капитала. 
Економија природе. Животна средина као композитно добро. Еколошка  рента. Национални рачуни и дохотци. 
Амортизација и природни капитал. Одржив развој и природно богатство (одржив развој и економски раст).  
Практична настава  
Интерактиван рад контексту упознавања студената са економским аспектом имплементираним у проблематику 
одрживог развоја, кроз свеобухватан  мултидисциплинарни приступ. Студенти ће бити упућени  да изучавају елементе и 
принципе како националне, тако и шумарске политике других земаља, кроз повезивање са правном регулативом у 
домену еколошког права.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусија на часовима и консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   
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