
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 
Назив предмета: ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА 
Наставник/наставници: Миодраг Златић, Мирјана Тодосијевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Овладаваље економским законима и закономерностима у домену уређења сливова са аспекта 
заштите  земљиних и водних ресурса уз изучавање метода решавања  наведене проблематике  и 
других појава  које су релевантне  за економска преиспитивања и друштвену целисходност  
појединих варијантних решења и њихових ефеката у пракси. 
Исход предмета  
Стечена знања из области  вредновања радова на заштити земљишних и водних ресурса применом 
савремених метода, омогући ће правилну израду инвестиционих програма из ове области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и значај проучавања економике заштите земљишних и водних ресурса; Оквир еколошке 
перспективе; Микроекономија и макро економија животне средине; Економика природних 
ресурса; Земљишни и водни ресурси и економски развој; Значај руралне социологије  у области 
заштите земљишних и водних ресурса; Водопривредни постулати – претеча јавно правне функције 
водопривреде и заштите од ерозије; Друштвени односи у области вода; Валоризација ефеката 
ерозионих процеса и конзервације земљишта; Економска функција уређења вода и водотокова; 
Фактори производње у противерозионим мелиорационим системима; Средства предузећа; 
Трошкови и класификација трошкова; Инвестиције; Финансирање области водопривреде и 
заштите од ерозије и уређења бујичних токова; Оцена успеха пословања; Методе за оцену 
економске ефективности пројектата; Валоризација услуга екосистема; Одрживи развој и природни 
ресурси; Социо економски аспекти климатских промена; Осигурање у накнади штета од поплава и 
природних катастрофа; Основе економетрије. 
Израда завршног рада 
Практична настава  
Практична настава обухвата вежбе из јединица теоријске наставе, као и израду семинарских 
радова из одређених јединица. 
У оквиру предмета обавезна је стручна пракса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3 
Методе извођења наставе 
Предавања  уз интеракцију између професора и студената, као и између самих студената; израда 
елабората и стицање  практичних знања у изради инвестиционих програма на вежбама; теренска 
настава 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 51 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 14   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 


