
 

 

 

 

 
 

 

 

 

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ БЕОГРАД 
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР 

 

 

 
 

 

 

Докторске студије 
Економија и менаџмент природних ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Њ И Г А  П Р Е Д М Е Т А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар, 2017. 
 



 1 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије 

Назив предмета Методe научно истраживачког рада 

Наставник (за предавања) Неђо С. Даниловић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни) Обавезни 

Услов Завршене дипломске академске мастер студије 

Циљ предмета 

Стицање нових и проширивање постојећих знања о основним методама нучног сазнања и 
истраживања, општенаучним методама и методама за прикупљање података у друштвеним наукама, 
различитим теоријско-методолошким приступима у истраживању друштвених појава; 
концептуализацији, пројектовању и реализацији научних истраживања; сређивању, обради и анализи 
података и закључивању на основу података прикупљених у процесу истраживања. 

Исход предмета 
Теоријска и практична знања о методама, инструментима  и  техникама за спровођење научних 
истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам, место и однос научне дисциплине: Методи научноистраживачког рада са другим научним 
дисциплинама 

2. Основне методе научног сазнања и истраживања у друштвеним наукама (аналитичке и синтетичке 
методе)  

3. Општенаучне методе у друштвеним наукама (хипотетичко-дедуктивна метода, метода моделовања, 
статистичка метода, компаративна метода). 

4. Теоријско-методолошке основе научног истраживања. Појам, битна својства и класификација 
научних истраживања. Основна структура истраживања. Пројектовање истраживања: 
концептулизација и реконцептулизација. Избор теме за истраживање. Пројект истраживања као 
научни и оперативно-организацијски документ. Структура нацрта научне замисли. 

5. Пројектовање истраживања: Формулација проблема, предмета и циљева научног истраживања. 
6. Пројектовање истраживања: постављање хипотеза и индикатора; начин истраживања; научна и 

друштвена   оправданост истраживања. 
7. Реализација истраживања. Основни извори података о друштвеним појавама и процесима.  
8. Методе прикупљања података: Испитивање (интервју, анкета и тест); посматрање; експеримент. 
9. Оперативне методе прикупљања података: Анализа (садржај) докумената; Метода студија случаја. 
10. Сређивање и обрада података прикупљених истраживањем. 
11. Анализа података. Провера хипотеза. Научно закључивање на основу података. 
12. Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања. 
13. Израда нацрта научне замисли пројекта истраживанја. 
14. Израда нацрта научне замисли пројекта истраживанја. 
15. Израда нацрта научне замисли пројекта истраживанја. 

 
Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

Током реализације садржаја предмета студенти ће у оквиру студијског истраживачког рада практично 
радити на припреми и изради инструмената за већину опште научних метода и метода за прикупљање 
података, као и на изради нацрта научне замисли пројекта истраживања на реалну тему докторске 
дисертације. 

Литература 

1 Бранковић Србобран, Методологија научних истраживања, Мегатренд универзитет, 2008. 

2 Славомир Милосављевић, Иван Радослављевић, Основи методологије политичких наука, Службени 
Гласник Републике Србије, 2006.(одабрани делови уџбеника) 

3 Митхат Шамић, Како настаје научно дело - Увођење у методологију и технику научноистраживачког рада – 
општи приступ, Осмо издање, Свјетлост, Сарајево, 1990. 

4 Богдан Шешић, Основи методологије друштвених наука, Београд 1988. 

5 Фајгељ Стане, Методе истраживања  понашања, Центар за примењену психологију, 2006. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45  

Методе извођења 
наставе 

Предавања; дискусија; демонстрација израде инструмената научних метода и идејне скице пројекта 
истраживња; јавна одбрана научноистраживачког пројекта; завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања до 10 Израда нацрта научне замисли пројекта истраживања до 30 

практична настава  Јавна одбрана нацрта научне замисли пројекта 
истраживања и усмени испит до 40 колоквијуми  

семинари до 20    
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Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3 ниво  

Назив предмета Економија природних ресурса 

Наставник (за предавања) 

Драган Д. Михајловић, Слободан К. Стаменковић, Милан Р. 
Милановић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни) Обавезни 

Услов  

Циљ предмета 

Предмет обухвата широк дијапазон стручних и популарних тема из области економије природних 
ресурса.  У оквиру предмета се обрађују многе области и анализирају бројна актуелна питања са 
циљем да се укаже на сложеност и специфичност природног капитала и његовог доприноса 
економском напретку у савременим условима тржишног привређивања. Указује на постојеће проблеме 
тржишне валоризације природних ресурса и проучава могућа решења  за управљање природним 
ресурсима. 

Исход предмета 

Након положеног испита студенти ће бити у стању да разумеју нови приступ управљања природним 
ресурсима и њиховим тржишним валоризацијама и примене критички приступ у одлучивању и 
решавању проблема из ове области како би допринели што већем степену рационалности при 
коришћењу природних ресурса.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

П1: Ресурси, животна средина и економски развој; П2: Ресурси у заједничком власништву и јавна 
добра; П3: Улога и значај природних ресурса у привредном развоју; П4: Тржишна валоризација и 
управљање природним ресурсима; П5: Економска валоризација природних ресурса; П6: Алокација 
ресурса током времена; П7: Еколошка економија и рачуноводство животне средине; П8: Популација, 
пољопривреда и животна средина; П9: Управљање необновљивим природним ресурсима; П10: 
Управљање обновљивим природним ресурсима; П11: Управљање екосистемима: шумски и водени 
системи; П12: Економија контроле загађења: анализа и политика; П13: Економија алтернативних 
енергетских будућности; П14: Индустријска екологија; П15: Економски ефекти рециклаже и коришења 
секундарних сировина. 

 
 
 
Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

В1: Мерење стопе раста; В2: Заједничка својина, слободан приступ и власничка права; В3: Основни 
фактори привредног развоја; В4: Основне тржишне категорије, Образовање цена минералних ресурса; 
В5: Стање, односи и транзиционе промене српске економије; В6: Хотелингово правило и временско 
дисконтовање; В7: Одабир политике и дисконтовање будућности; В8: Утицај популације, изобиља и 
технологије, Еколошки отисак човечанства; В9: Економска теорија коришћења необновљивих ресурса; 
В10: Принципи управљања обновљивим ресурсима; В11: Економија управљања шумама, Политике 
одрживог управљања водом; В12:  Политике контроле загађења у пракси; В13: Имплицитне дисконтне 
стопе и енергетска ефикасност; В14: Политике за промовисање индустријске екологије; В15: Економски 
аспекти рециклирања отпада, Политике за промовисање рециклирања. 

Литература 

1 Mihajlović D., Strategijsko upravljanje prirodnim resursima, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za 
menadžment Zaječar, Zaječar, 2013., ISBN 978-86-7747-502-4 

2 Nikolić R., Ekonomija prirodnih resursa, Kompjuter centar D.O.O. Bor, 2010 

3 Jonathan M. Harris, Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, Savremeni pristup, DATA STATUS 
Beograd, 2009 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45  

Методе извођења 
наставе 

Предавања; дискусија; демонстрација израде инструмената научних метода и идејне скице пројекта 
истраживња; јавна одбрана научноистраживачког пројекта; завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 10 

писмени испит  
 

практична настава  

усмени испит 50 колоквијуми 30 

семинари 20    
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Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3 ниво 

Назив предмета Квантитативне методе у економији и менаџменту 

Наставник (за предавања) Станујкић М. Драгиша, Поповић Б. Габријела 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Oбавезни 

Услов Нема 

 
Циљ предмета 

Савладавање основних савремених квантитативних метода и модела у економским анализама и 
њихова примјена у одлучивању. 

 
Исход предмета Од студената се очекује да усвојена теоријска знања и савремене приступе математичког моделирања 

успешно имплементирају на решавање комплексних  проблема. 

Садржај предмета 

 
 
 
Теоријска настава 

Изабрана поглавља из статистике. 

Линеарно програмирање.  

Модели линеарног програмирања.  

Стандардни модел линеарног програмирања.  

Вишекритеријумско линеарно програмирање.  

Fuzzy модели линеарног програмирања. 

Вишекритеријумска анализа и вишекритеријумско одлучивање.  

Fuzzy вишекритеријумско одлучивање.  

Мрежно програмирање.  

Основни појмови у мрежном планирању.  

Анализа структуре.  

Анализа времена.  

Метода критичног пута CPM и PERT.  

Модели управљања залихама. 

 
Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

  

Литература 

1 Somun-Kapetanović, R., Arnaut-Berilo A., Šehić E., Kahvić-Begić, E., (2009), Kvantitativne metode u ekonomiji i 
menadžmentu, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 

2 Tzeng, G.H.,  Huang, J.J. (2011). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Taylor & Francis 
Group, CRC Press. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45 
  

Методе извођења 
наставе 

 
Ex катедра, дискусионе групе, интерактивност и студијски истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 15 

практична настава  усмени испит 20 

колоквијуми      

семинари 45     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Робне берзе и терминска трговина 
Наставник (за предавања) Бојан С. Ђорђевић  

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН) Игњатовић П. Слободан 

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 

Услов Неусловљен 

Циљ предмета 

Берзе представљају стуб финансијског и привредног система у развијеним тржишним економијама. 
Зато се логично наметнула потреба за изучавањем савремених начина пословања на берзама. У том 
смислу неопходно је разумети кретања на светским робним тржиштима и усвојити најновија знања у 
области савременог трговања и инвестирања на терминским робним берзама. 

Исход предмета 

Разумевање кретања на берзанском тржишту и предвиђање тржишних трендова као и оспособљеност 
за успешно коришћење савремених метода и доношење пословних одлука у инвестирању и трговању 
на робним берзама 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пословање на робним берзама у међународној трговини; Пословање на терминским тржиштима; 
Трговање на организованом тржишту (берзи). Трговање на ванберзанском тржишту (ОТС). Предвиђање 
цена на робним берзама; Фундаментална и техничка анализа. Трговање фјучерсима на робним 
берзама; Вредновање фјучерса; Позиције инвеститора. Заштита од ризика и хеџинг послови на робним 
берзама. Трговање опцијама на робним берзама; Модели вредновања и извођења опција (Black-
Scholes; Биномни модел). Стратегије у трговању опцијама. Једноставне стратегије - Кол и пут опције у 
краткој и дугој позицији. Сложене стратегије у трговању опцијама;  Хеџинг помоћу опција; Анализа 
позиција шпекуланата у трговању опцијама. Светско тржиште пољопривредних производа; Трговање 
терминским уговорима на пољопривредне производе. Светско тржиште метала; Спот и терминска 
трговина металима; Тржиште нафте; Спот и терминска трговина нафтом. Тржиште природног гаса; Спот 
и терминска трговина природним гасом. Тржиште електричне енергије; Терминско трговање 
ел.енергијом.  Трговање емисијама ГХГ на светским берзама;  Свопови и временски деривати; Значај 
временских деривата. Развој робне берзе и терминског трговања у Републици Србији  

 
 
Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

Студијски и истраживачки ра: Истраживање и анализа трговања и инвестирања на робним 
терминским тржиштима (пољопривредни производи, метали, нафта и гас, ел.енергија, емисије) – 
CME,LME, NYSE, NYMEX, NORDPOOL, EEX,, ICE Futures Europe; Вредновање и извођење фјучерса и 
опција на изабраним терминским тржиштима; Хеџинг и шпекулације на изабраним тржиштима – 
анализе позиција инвеститора; Извођење временских деривата у пољопривредном, енергетском, 
туристичком сектору;  Развој трговине зеленим производима - трговина карбонским емисијама; Развој 
терминског трговања у Србији – могућностии ограничења. 

Литература 

1 Đorđević, B. (2015) Berzansko poslovanje, Fakultet za menadžment, Zaječar, Megatrend univerzitet,  Beograd, ISBN 
978-86-7747-529-1 CIP336.76(075.8)  COBISS.SR-ID 214444556 

2 Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7th ed., Prentice Hall 

3 Garner, C., Britain, P.(2009) Commodity Options – Trading and Hedging Volatility in the World’s Most Lucrative Market, 

Prentice Hall 

4 Dunsby, A., Eckstein, J., Gaspar, J. аnd Milholland, S. (2008) Commodity Investing – Maximizing Returns trough 
Fundamental Analysis, John Wiley & Sons Inc. 

5 Geman, H. (2005) Commodities and Commodity Derivatives – Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and 
Energy, John Wiley & Sons Inc 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења 
наставе 

 
Екс катедра, интерактивност, тестови, семинар 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања 10 писмени испит   

практична настава   усмени испит 40 

колоквијуми (Тест x 2) 30     

семинари 1 20     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Истраживање, развој и иновације 

Наставник (за предавања) Цветковски Љ. Татјана, Зоран В.Стојковић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
 
 
 
Циљ предмета 

Упознавање са значајем истраживања, развоја и креирања иновација, иновационе политике, за 
успешно функционисање пословних система и држава и друштва у целини. Истраживање са циљем 
предвиђања динамичког окружења у конкурентском и тржишном смислу представљају основ успешног 
управљања развојем пословних система. Истраживање и развој нових (унапређених) производа 
(услуга) и процеса представљају основ за обезбеђивање кључне конкурентске предности. Развој 
пословног система кроз сагледавање и идентификацију специфичних карактеристика у појединим 
фазама развоја на типичном путу, омогућава целовито и систематско успешно урављање и опстајање у 
животу пословног система. Креирање и спровођење свеукупне иновационе политике развоја ( не само у 
техничком смислу развоја производа и технологија!) кроз спектар генеричких структура развоја и 
развоја иновативних менталних модела учеће организације тј., итезвирањем развоја иновационе 
културе кроз постизање натпросечне иновационе вредности је генерални циљ овог предмета. 

 
 
Исход предмета 

Овладавање: техникама и моделима краткорочног, средњорочног и дугорочног предвиђања; техникама, 
моделима и показатељима И&Р полтике развоја држава и пословних система; техникама, моделима и 
показатељима иновационих процеса њиховог интезивирања путем интеграцијие свих развојних 
ресурса;  техникама, моделима и показатељима генеричких структура развоја и менталних модела 
системског размишљања; техникама, моделима и показатељима фаза животног циклуса иновативне 
организације на типичном путу развоја; овладавање техникама и моделима системског креирања 
иновативне културе пословног система. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Теоријска настава 

П-1. Појам истраживања; индикатори истраживања; модели методе и класификација; П-
2.Интелектуална својина; Интелектуални капитал; индикатори и компоненте знања и интелектуалног 
капитала; стратедије и модели развоја знања П-3.Појам развоја; Систем управљања-дијамант промена; 
Показатељи развоја; Стратегије развоја; П-4.Животни циклуси организације; Технологија и животни 
циклуси организације; П-5.Животни циклуси производа, процеса и технологије; Развој нових 
технологија-технолошка „S“ крива; П-6.Класификација иновација и технологија; Високе технологије; 
Животни циклус тражње и нових технологија П-7. Технолошка стратегија; Стратегије развоја током 
фаза животног циклуса организације; П-8.Типови развоја научно техничког прогреса; Управљање 
развојем применом сета типова НТП у склопу решавања смањења незапослености становништва; П-
9.Системско размишљање-„пета“ дисциплина; Закони пете дисциплине; Дисциплине учења учеће , 
иновативне организације; П-10.“Фидбек“-концепт системског размишљања; Генеричке структуре развоја 
иновативне културе; П-11.Развој иновационе културе запослених у склопу примене нових технологија; 
П-12 Иновациона  политика -иновативно друштво; Развој менталних модела развоја; Интегрални 
модели развоја организације; П-13.“7 S“-модел, развој натпросечне иновативне вредности запослених; 
П-14.Консолидација развојем иновативне културе организације; Професионализација иновагтивне 
организације и интеграција функционалне организационе структуре; П-15.Концепт иновационе културе; 
извори иновационих процеса; иновациони модели и показатељи. 

Практична настава 
(вежбе,ДОН,студијс
ки истраж.-чки рад) 

СИР се организује у креативним радионицама мањих група (3-5 студ.) са тест вежбама и кључевима 
кроз дискусију (дебату) у тимовима, са обавезним Приступним радом обраде студије случаја. 

Литература 

1 R. D. Atkinson, S. J. Ezell, Економика иновација, Мате, Загреб 2014. 

2 Стојковић,З. Управљање истраживањем и развојем, ФМЗ, Мегатренд 2005., 

3 Senge, P. Пета дисциплина, Аsее books, Нови Сад, 2004. 

4 Адижес, И. Управљање животним циклусима предузећа, Аsее books, Нови Сад, 2004. 

5 Леви Јакшић,М. Менадџмент операција, Фон, Београд, 1996. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења 
наставе 

Предавања ех-катедра, решавање тестова у радионицама, изучавање студија случаја, израда 
приступних радова и јавна одбрана истих у радионицама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испит 45 

колоквијуми 10     

семинари 10     
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Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Eкономска политика Европске уније 

Наставник (за предавања) Владимир М. Грбић, Далибор В. Милетић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Нема условљености 

 
Циљ предмета 

Унапређење знања о међународној економској интеграцији; унапређење знања о механизму 
функционисања економског система ЕУ; савладавање садржаја економских политика са којима се 
управља развојем у ЕУ. 

 
 
Исход предмета 

Студенти стичу довољан ниво знања за праћење, разумевање и анализу економских проблема и 
политика у ЕУ, као и релевантно доношење макроеконмских и пословних одлука; стичу се знања 
потребна за унапређење економских политика Србије и њихову хармонизацију са економским 
политикама ЕУ. 

Садржај предмета 

 
 
Теоријска настава 

Уводно предавање,  

Еволуција европских интеграција,  

Важније теорије европских интеграција,  

Институције и одлучивање у ЕУ,  

Оптимално валутно подручје и Европска монетарна унија 

Узроци кризе у ЕУ,  

Антикризна политика ЕУ и импликације,  

Пореска политика и хармонизација,  

Буджет и алтернативни извори финансирања,  

Заједничка пољопривредна политика,  

Регионална политика,  

Политика конкуренције,  

Индустријска политика,  

Трговинска политика,  

Политика проширења 

Практична настава 
(вежбе,ДОН,студиј
ски истраживачки 
рад) 

 

Литература 

1 Грбић В. Антевски М, Тодић Д, Финансирање и заједничке политике Европске уније, Институт за 
међународну политку и привреду ,Београд, 2013.  

2 De Grauwe, P., The Economics of Monetary Integration, Oxford, Oxford University Press,2008 

3 Boldvin R, Viploš, Č, Економија европских интеграција, Датастатус, Београд, 2010.превод 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења 
наставе 

Екс катедра предавања уз анализу примера; постављање проблемских задатака које ће студенти 
анализирати у форми семинарских радова; интерактивни рад; рекапитулација и анализа појединих 
питања са предавања; припрема за испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава   усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса   

Изборно подручје (модул)     

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво   

Назив предмета Научне основе одрживог развоја 

Наставник (за предавања) Џејн С. Паунковић, Срђан П. Жикић, Mирослава Н. Марић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Нема условљености  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенте докторских студија економије и менаџмента упозна са научним основама 
и мулти и транс-дисциплинарним приступом одрживом развоју, са посебним освртом на еколошки, 
социјални и културолошки аспецт одрживости. Студенти ће у свом приступу решавања комплексних 
проблема одрживог развоја користити критичко размишљање, квалчитативне И квантитативне методе 
као иметод интегралне процене. (ИА). 

Исход предмета 

Студенти ће бити у стању да разумеју и учествују у решавању комплексних друштвених проблема, као 
и оних који су изазвани угрожавањем екосистема и климе на земљи. Научиће да користе савремене 
алате детекције, анализе и одлучивања у комплексним системима, као и начин њихове примене у 
реалним условима. Оспособиће се за самосталан истраживачки рад и биће у стању да развију 
оргиналне концепте и приступе које могу да имају утицаја на праксу и политику одрживог развоја на 
националном и глобалном нивоу. 

Садржај предмета 

 
 

 
 Теоријска настава 

Мулти и транс-дсциплинарни приступ одрживом развоју; ОР као аналитички и нормативни концепт; 
Планетарне границе; Популациона експанзија и сиромаштво ; Друштвено благостање и здравље; 
Образовање за одрживи развој; Сигурност снабдевања храном;  Климатске промене, митигација и 
адаптација; Урбани и рурални ОР; Зелена технолошка и  индустријска револуција; Промена понашања 
на организационом и индивидуалном нивоу; Интер-културни приступ ОР; НСОР Србије 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истраживачки 
рад) 

Практична настава предстаља интегрални део овог предмета и одвија се на више нивоа: групни рад са 
циљем стицања искуства у тимоском решавању конкретних проблема у пракси; индивидуални рад као 
илустрација аналитчког и критичког приступа научној обради литературе. Организовање  и учеће на 
семинарима из одговарајућих области по избору кандидата.Представљање групних и индивидалних 
резултата и писање извештаја истраживања.  

Литература 

1 Popa, Florin, Mathieu Guillermin, and Tom Dedeurwaerdere. "A pragmatist approach to transdisciplinarity in 
sustainability research: From complex systems theory to reflexive science." Futures 65 (2015): 45-56. 

2 Liu, J; Mooney, H; Hull, V; Davis, SJ; Gaskell, J; Hertel, T;  et al.(2015). Systems integration for global sustainability. 
Science, 347(6225), 1258832. doi: 10.1126/science.1258832. UC Irvine: 852567. Retrieved from: 
http://escholarship.org/uc/item/27f002c7 

3 Feinstein, Noah Weeth, and Kathryn L. Kirchgasler. "Sustainability in science education? How the Next Generation 
Science Standards approach sustainability, and why it matters." Science Education 99.1 (2015): 121-144. 

4 Paunković, Jane. "Educational Programs for Sustainable Societies Using Cross-Cultural Management Method." 
Global Sustainable Communities Handbook: Green Design Technologies and Economics (2014): 387- Butterworth 
Heinemann imprint of Elsevier , Elsevier Copyright © 2014 

5  Jane Paunkovic, NebojsaPaunkovic, eHealth for Sustainable Health Care in Serbia in : The Green Industrial 
Revolution , Butterworth Heinemann imprint of Elsevier Copyright © 2015 Elsevier ISBN: 978-0-12-802314-3 Inc 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења 
наставе 

Методе обухватају интерактивне презентације, аудио-визуелне представе, студије случаја, тимско 
решавање конкретних практичних проблема, анализа примера добре праксе, рад у организацијама  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања 20 писмени испит   

практична настава 20 усмени испит 20 

колоквијуми 20     

семинари 20     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Стратегијско управљање природним ресурсима 

Наставник (за предавања) 

Стаменковић Ч. Слободан, Михајловић Д. Драган, Поповић 
Б. Габријела 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов  Неусловљен 

 
 
Циљ предмета 

Овладавање теоријским принципима стратегијског менаџмента природних ресурса, са посебним  
нагласком на принципе рационалног коришћења необновљивих природних ресурса и ресурса чија 
експлоатација изазива велико и дуготрајно загађење животне средине. Управљање стратегијским 
природним ресурсима и спознаја најновијих достигнућа економске политике експлоатације обновљивих и 
необновљивих ресурса. 

 
Исход предмета 

Оспособљеност за самосталан научно и страживачки рад и надградњу теоријских модела стратегијског 
менаџмента природних ресурса. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
Теоријска настава 

Стратегијски концепти управљања природним ресурсима. Ограниченост, нерационално коришћење и 
експлоатација ресурса. Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере и атмосфере. 
Заштићена природна добра – облици угрожавања и мере заштите. Природна добра као развојни 
потенцијал. Идентификација захтева за ресурсима. Организационе процедуре и управљање ресурсима. 
Информациони системи у менаџменту ресурсима. Природни ресурси, животна средина и економски 
развој. Природни ресурси у заједничком власништву и јавна добра. Природни капитал. Дугорочна 
одрживост. Понуда необновљивих ресурса. Економска теорија коришћења необновљивих ресурса. 
Економија рециклирања. Стратегијско управљање обновљивим ресурсима. Стратегијско управљање 
екосистемима – шумски и водни ресурси. Макроекономски рачуни пририродних ресурса. 

Практична настава 
(вежбе,ДОН,студијс
ки истраживачки 
рад) 

У оквиру намераваног подручја избора теме докторске дисертације кандидат ради семинарски рад који 
обухвата детаљно упознавање са досадашњим искуствима и проучавање доступне литературе са 
критичким освртом на  значај у решавању проблема и допринос стратегијском менаџменту природних 
ресурса. 

Литература 

1 Михајловић Д. (2013): Стратегијско управљање природним ресурсима, Мегатренд универзитет Београд, 
Факултет за менаџмент Зајечар, Зајечар, УДК 005.5:502/504 (075.8), ИСБН 978-86-7747-502-4 

2 Јовановић Б. М., Ланговић А. (2004): Стратегијски менаџмент, Београд, Мегатренд универзитет 

3 Динић Б. (1997) Природни потенцијали Србије – економско-географска анализа и оцена, Економски факултет, 
Београд 

4 Пешић Р. (2002) Економија природних ресурса и животне средине, Пољопривредни факултет, Београд, 

5 D. Basu, M.M. Adhikary, S.K. Acharya (2006) Extension strategy on natural resource management, Agrotec 
Publishing Academy. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања 
Веж
бе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

 
Методе извођења наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијуми      

семинари 30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Економија енергетике 

Наставник (за предавања) Силвана Ж. Илић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов  Неусловљен 

 
Циљ предмета Упознавање студената са појмом енергетика и економски развој , енергетски потенцијал, 

специфичностима у енергетском сектору. 

 
Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени да примене знања у вези са природом економике енергетике, понуде и 
ефикасности, повећање енергетске безбедности. Посебан допринос друштву јесте   успешно руковођење 
у енергетском сектору.Свршени студенти ће знати да препознају начине за привлачење инвестиција као 
и да својим одлукама допринесу савладавању енергетске кризе. 

Садржај предмета 

 
 
 
Теоријска настава 

Енергетски биланси и енергетски показатељи; Енергетска тржишта; Енергетска политика и привредни 
раст; Енергетска политика и инвестиције; Специфичности енергетског сектора; Економске 
карактеристике енергетског сектора; Институционални оквир и регулација; Ценовна политика; Енергетска 
политика и ЕУ; Екоменаџмент и заштита животне средине; Енергетска безбедност;  Обновљиви извори 
енергије и одрживи развој;  Енергетска ефикасност;  Енергетика и остали сектори; Стратегија и политика 
дугорочног развоја енергетике 

Практична 
настава 
(вежбе,ДОН,студиј
ски истраживачки 
рад) 

Место и значај енергије у развоју привреде и друштва; Индикатори развоја и енергетски 
биланси;Кретање производнје и потрошње енргије у свету и код нас; Економија производње и употребе 
појединих облика енергије; Формиранје и кретанје цена енергије енергетски паритети;Утицај производње 
и употребе енергије на животну средину; Енергетски потенцијал и структура енергетског сектора у 
Србији; Енергетски сектор Србије и земаља ЕУ; Управљање енергетским ресурсима на нивоу 
националне економије; Инструменти политике и стратегије развоја енергетике. 

Литература 

1 Betty Simkins and Russell Simkins,: Energy Finance and Economics: Analysis and Valuation, Risk Management, 
and the Future of Energy.,2013 

2 Vasić.Ž: "Upravljanje promenama na projektima u elektroprivredi" Andrejević, Beodrad, 2008 

3 Đukanović.S,: Ekološka energetika", AGM, beograd, 2014 

4 Betty Simkins and Russell Simkins,: Energy Finance and Economics: Analysis and Valuation, Risk Management, 
and the Future of Energy.,2013 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања 
Веж
бе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

 
Методе извођења наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијуми      

семинари 20     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)     

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво   

Назив предмета Рурална економија и развој 

Наставник (за предавања) Милан Р. Милановић, Горан Н. Пузић, Гордана К. Дозет 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
 
Циљ предмета 

Циљ програма је да оспособи студенте за даља истраживања у области руралне економије и развоја. 
Програм омогућава проширивање знања и овладавање вештинама које су неопходне за обављање 
врло сложених истраживачких и аналитичких послова из области пољопривредног раста и развоја. То 
укључује и научну и стручну комуникацију са непосредним и ширим, у првом реду европским, рурално 
економским окружењем.  

 
 
Исход предмета 

Савладавањем овог предмета, студенти докторских студија биће у потпуности оспособљени за 
самосталан истраживачки рад у области руралне економије и развоја. Поред тога, студенти ће бити 
оспособљени за анализу, синтезу и предвиђање ефеката економске и развојне руралне политике и 
критичког оцењивања постојећих концепата руралног развоја. 

  

 
Теоријска настава 

  

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

  

Литература 

1 Lewis C. G. Introduction to Agricultural Economics, Macritchie Press, 2007.  

2 Norton W.G.: Introduction to Economics of Agricultural Development, McGrawHill, 
Inc., New York, 1993.  

3 Popović V.: Evropska agrarna podrška i održivi ruralni razvoj, Monografija, 
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2003 

4 Puzić G, Klevernić A, Bingulac N. : Fenomen održivog razvoja sa osvrtom na potencijal poljoprivrednog otpada kao 
alternativne energije u Republici Srbiji, Monografska studija, Institut za rodnu i nacionalnu ravnopravnost, zaštitu 
prava radnika i zaštitu životne sredine, 2015. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе 

Д
О
Н Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођењанаставе 
  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања   писмени испит   

практична настава   усмени испит 50 

колоквијуми       

семинари 50     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Регионална економија 

Наставник (за предавања) Грбић M. Владимир, Милетић В. Далибор 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов  Неусловљен 

 
 
Циљ предмета 

Основни циљ предмета је упознавање студената са значајем регионалног развоја и 
регионалне политике у контексту повећања привредне ефикасности али и уравнотеженог развоја једне 
националне економије. 

 
Исход предмета 

Студенти добијају јасну представу о месту и улози регионалне економије у савременим условима 
пословања. Биће оспособљени за критичку оцену мера регионалне политике у времену кризних 
поремећаја користећи се алатима савремене макроекономске анализе. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
Теоријска настава 

Развој теоријских концепција о регионалном развоју,  
Појам и типологија економских региона 
Показатељи утврђивања степена регионалне развијености 
Регионални мултипликатор 
Развојна и регионална политика у савременим условима; инструменти савремене регионалне развојне 
политике 
Регионална политика Европске уније 
Институционални аспект регионалног развоја; финансирање регионалног развоја 
Регионална неравномерност као карактеристика економског развоја Србије 
Привредно - системске детерминанте регионалног развоја Србије 

Практична настава 
(вежбе,ДОН,студијс
ки истраживачки 
рад) 

 

Литература 

1 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2010). Регионална економија, Економски факултет, Ниш 
2 Јакопин, Е. (2007). Политика и методи регионалног развоја, Економски факултет, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања 
Ве
жбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3  3 45   

 
Методе извођења наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 15 

практична настава  усмени испит 20 

колоквијуми      

семинари 45     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса   

Изборно подручје (модул)     

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво   

Назив предмета Кредитно - монетарна и фискална економија 

Наставник (за предавања) Совтић Р. Крунислав, Радица Ж. Павловић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
Циљ предмета 

Упознавање студената са основним елементима монетарног и фискалног система националне 
економије и успостављање координисаног и синхронизованог односа између ова два кључна макро 
система. 

Исход предмета Оспособљавање студената за перцепцију и анализу савремених монетарних и фискалних токова у 
обезбеђивању консолидације истих. 

Садржај предмета 

 
 
 
Теоријска 
настава 

Кризно дефлаторна политика стабилизације;  

Монетаризам и неолиберализам;  

Програмирање монетарног раста као инструмент антиинфлационе монетарне политике; 
Стабилизациона - развојна (експанзивна) монетарна политика;  

Рестриктивна антиинфлациона - стабилизациона монетарна политика;  

Антиинфлациона монетарна политика у условима стагфлације, сламфлације и рецесионе инфлације; 
Стабилизациона монетарна политика, девизне резерве и девизни курс;  

Нови концепт монетарне политике - коридор циљне инфлације и референтна каматна стопа;  

Државни интервенционизам и стални раст јавног дуга;  

Јавни дуг у монетарној и фискалној политици;  

Теорија цикличног буџета и цикличне буџетске равнотеже;  

Теорија сталног буџетског дефицита и функционисање финансија;  

Теорија стабилизационих буџета;  

Криза државних финансија и криза јавног сектора;  

Буџетски дефицит и финансијска политика државе 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад)   

Литература 

1 Sovtić, K. (2013). Javne finansije teorija i politika javnog finansiranja, Megatrend univerzitet, Beograd 

2 Совтић, К. (2016). Монетарна економија, уџбеник у припреми 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења наставе Ex катедра, дискусионе групе, интерактивност и студијски истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања 20 писмени испит 15 

практична настава   усмени испит 20 

колоквијуми       

семинари 45     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Зелени маркетинг 

Наставник (за предавања) Игор В. Трандафиловић, Момчило С. Манић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
 
Циљ предмета 

Разумевање концепта и анализа значаја зеленог маркетинга. Познавање свих важнијих аспеката 
проблематике. Истицање неопходности и специфичног карактера коришћења зеленог маркетинга. 
Елаборација базичних поставки примене маркетиншких принципа и алата у области  зеленог 
маркетинга. Препознавање актуелних токова и најважнијих аспеката, овладавање употребом  зеленог 
маркетинга. 

 
 
 
Исход предмета 

Студенти докторских студија који су овладали суштином, значајем и кључним сегментима примене 
филозофије и праксе зеленог маркетинга. Студенти  треба да буду оспособљени за примену зеленог 
маркетинга, да владају политиком цене, промоције и дистрибуције производа ка циљним тржиштима, 
са основним циљем квалитетнијег позиционирања на тржишту. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Теоријска настава 

Теоријска настава се изводи путем предавања из следећих области (15 недеља): П-01: Појмовно 
дефинисање зеленог маркетинга; П-02: Маркетинг системи у зеленом маркетингу; П-03: Значај 
истраживања у зеленом маркетингу; П-04: Планирање у зеленом маркетингу;  П-05: Контрола и 
ревизија активности у зеленом маркетингу; П-06: Анализа тржишта у зеленом маркетингу; П-07: Крајњи 
потрошачи и индустријски купци у зеленом маркетингу; П-08: Стратешки инструменти маркетинг микса 
у зеленом маркетингу; П-09: Брендирање производа у зеленом маркетингу; П-10: Интегралност 
елемената зеленог маркетинга; П-11: Производи зеленог маркетинга; П-12: Стратегије цена у зеленом 
маркетингу;  П-13: Промоција производа зеленог маркетинга; П-14: Дистрибуција производа зеленог 
маркетинга; П-15: Међународни зелени маркетинг. 

 
 
 
 
 

Практична 
настава(вежбе,Д
ОН,студијски 
истраж.-чки рад) 

Практична настава: В-01: Базични концепт у зеленом маркетингу; В-02:Методологија истраживања у 
зеленом маркетингу; В-03: Стратешко и тактичко планирање зеленог маркетинга; В-04: Анализа 
тражње и конкуренције у зеленом маркетингу; В-05: Карактеристике понашања у куповини производа  
зеленог маркетинга; В-06: Сегментација, диференцирање и позиционирање у зеленом маркетингу; В-
07: Колоквијум;  В-08: Визуелни идентитет и заштита бренда производа  зеленог маркетинга; В-09: 
Квалитет, животни циклус производа у зеленом маркетингу; В-10: Утицајни фактори цена у зеленом 
маркетингу; В-11: Елементи промоционог микса у зеленом маркетингу; В-12: Избор елемената 
дистрибутивних канала у зеленом маркетингу; В-13: Специфичности наступа компаније на 
међународном тржишту еколошких производа; В-14: Колоквијум; В-15: Јавна одбрана семинарских 
радова. Студијски истраживачки рад обухвата израду и јавну одбрану поставки и резултата 
спроведеног истраживања (теренског или кабинетског, у зависности од конкретне теме и потреба 
истраживања). 

Литература 

1 Ottman A. Jacquelyn, Тhe New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, 
Ottman Consulting, Greenleaf Publishing, Aizlewood’s Mill, Nursery Street, Sheffield S3 8GG, UK, 2011. 

2 Iannuzzi Al, Greener Products: The Making and Marketing of Sustainable Brands, Publisher: CRC Press; 1 edition, 
November, 2011. 

3 Kotler Philip., Lee, Nancy, Društveno odgovorno poslovanje: Suvremena teorija i najbolja praksa, M.E.P. d.o.o., 

Zagreb, 2009. 

4 Grant John, The Green Marketing Manifesto, Wiley; 1 edition, December, 2007. 

5 Трандафиловић Иgor, Принципи маркетинга, Факултет за менаџмент, Зајечар, 2013 (допунска литература) 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе 

Д
О
Н Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

Методе извођења наставе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања            5 писмени испит 60 

практична настава            5 усмени испит  

колоквијуми 20     

семинари 10     
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Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Економија и менацмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије/ 3 ниво 

Назив предмета Управљање ресурсима и одрживи развој у аграру 

Наставник (за предавања) Јелена З. Бошковић, Горица Т. Цвијановић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Неусловљен 

 
 
 
 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да се докторанти упознају са теоријским оквиром Управљање ресурсима и одрживим разовојем у 
аграру  и да кроз динамично вођену  теренску наставу схвате значај и неопходност примене  метода у решавању 
проблема са ресурима и орживом развоју пољопривреде. Oспособљавање студената за успешно разумевање 
основних  појмова код менацмента природних ресурса, праћење тренутног стања природних ресурса и одрживовог 
развоја пољопривредне производње. Идентификација и мониторинг фактора који негативно утичу на природне 
ресурсе и пољопривреду  је први корак у изналажењу решења и имплементације адекватних решења у циљу  
управљања природним ресурсима и одрживим развојем пољопривреде. Коришћење обновљивих извора енергије 
и одрживо коришћење природних ресурса је кључни моменат у стратешком приступу управљања ресурима и 
одрживим разовојем пољопривредне производње.  

 
 
 
 
 
Исход предмета 

Докторанти  требају да овладају  следећим знањима и вештинама:Идентификација и контролисање свих 
активности и фактора који утичу на природне ресурсе и ОР у аграру . Побољшавање односа према природним 
рсурсима и ОР пољопривреде. Имплементација систематског приступа у постизању циљева који се односе на 
управљање природним ресурима и одрживим системима пољоприврде. Стратешки приступ, организација и 
креирање политике односа према природним ресурсима,. Пројектовање активности које не штете природним 
ресурсима,  одрживој пољопривредној производњи и њихово успешно спровођење. Приступ проблематици развија 
креативност код спроводиоца мера који у циљу менацменат природних ресурса и одрживог развоја у аграру 
комбинује методе које редукују и своде на минимум све негативне утицаје. Управљати природним ресурсима  
значи спроводити основне стратешке активности којима се дефинишу плански принципи и критеријуми одрживог 
развоја у аграру одређују се средства и дефинишу правци развоја очувања ресерса и њихово искориштавање. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
 
 
 

Теоријска настава  

Овај модул се фокусира на макроекономску науку природних ресурса повезану са употребом енергије у 
пољопривреди, као и на шире аспекте понуде и тражње енергије у пољопривреди. Укључени су аспекти 
термоекономије која се залаже да економски и пољопривредни системи увек обухватају аспекте материје, 
енегрије, ентропије и информација. Наглашава се да значај дефинисања енергије у процесу биоеволуције и другог 
закона термодинамике али уз наглашавање економских критеријума (продуктивност, ефикасност, трошкови и 
користи), као и различитих механизама прихватања и очувања расположиве енергије садржане и природним 
ресурсима у аграру и у процесу изградње биомамасе и процеса људског рада. Аспекти макроекономске науке и 
економске политике, аспекти људских ресурса и еколошки проблеми, теорија благостања, контрола загађења, 
екстракција ресурса, методе нетржишног вредновања природних ресурса, одрживост, еколошки менаџмент и 
еколошка политика. Истражују се утицај екологије на пољопривреду, транспорт и урбанизацију, климатске промене 
и савремене методе нетржишног вредновања природних ресурса. Изучава се утицај савремене технологије на  
здравствено  стање становништва и друштвено благостање у контексту одрживости, као и свремени приступ  
менаџменту за одрживи развој. Управљање природним ресурсима у пољопривреди се сагледава у оквиру научне 
области еколошке економије посебно поља одрживог развоја.  

Практична 
настава(вежбе,Д
ОН,студијски 
истраж.-чки рад) 

Изводи се у оквиру ужег научног подручја изабраног за дисертацију. Укључује детаљну обраду литературе из 
одабране области, критички осврт и теоријски  оквир исраживања, дефинисање прелиминарне методологије и 
програма истрживања. Исход ове фазе је израда и одбрана семинарског рада. 

Литература 

1 Donald W. Sparling, W. D. (2014): Natural Resource Administration: Wildlife, Fisheries, Forests and Parks 1st Edition. Publisher: Academic 
Press. ISBN-10: 0124046479; ISBN-13: 978-0124046474.p. 374. 

2 Norton, W. G., , Jeffrey Alwang, J.,  William A. Masters, A. W. (2014): Economics of Agricultural Development: WorldFood Systems and 
Resource Use 3rd Edition. Publisher: Routledge. ISBN-10: 0415658233. ISBN-13: 978-0415658232.p.478. 

3 М. Ј., James, M. J.,  Peterson, Ј. Т. ( 2013): Decision Making in Natural Resource Management: A Structured, Adaptive Approach 1st Edition. 
Publisher: Wiley-Blackwell; ISBN-10: 0470671742; ISBN-13: 978-0470671740.p. 474.4 

4 Behnassi, M., Pollmann. O.,   Gabrielle Kissinger, G. Editors (2013): Sustainable Food Security in the Era of Local andGlobal Environmental 
Change. Publisher: Springer; ISBN-10: 9400767188; ISBN-13: 978-9400767188. p.338. 

5 Wing, G.M., Bettinger  P. (2008): Geographic Information Systems: Applications in Natural Resource Management 2nd Edition. Publisher: 
Oxford University Press; ISBN-10: 019542610X; ISBN-13: 978-0195426106.p. 272. Meђународни часописи из области Управљања  
ресурсима, Одрживи развој  аграра.  Кеy words: Natural resources;  Sustainable agriculture, etc. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   
Методе извођења 
наставе 

Теоријска настава: интерактивна Power point презентација наставних тема; Практична настава: aнализа садржаја 
регионалних научних пројеката и научних радова објављених у интернационалним peer-reviwed часописима, менторски 
рад, теренске вежбе и др. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијуми      

семинари 30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3 ниво  

Назив предмета 

Управљање производњом и технологијама у области 
природних ресурса 

Наставник (за предавања) 

Драган Б. Милановић, Стојковић В. Зоран, Мирослав Н. 
Марић 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
 
 
Циљ предмета 

Стицање теоријског знања из области управљања производњом и технологијама и овладавање методама 
и техникама које омогућавају како успешно управљање процесом производње тако и успешно увођење и 
примену нових технологија. Сагледавање повезаности између производног процеса и природних ресурса 
у смислу извора неопходних сировина и енергије који омогућавају неометано одвијање датог процеса, а 
уједно и разматрање утицаја примењених технологија на животну средину. 

 
 
 
Исход предмета 

Усвајање метода и техника које омогућавају успешно управљање производњом у условима ограничених 
ресурса који се налазе на располагању. Упознавање са модерним технологијама и системима производње 
који су усмерени како ка повећању ефикасности саме производње тако и ка заштити животне средине. 
Овладавање техникама за контролу и обезбеђење квалитета у свим фазама производног процеса. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
Теоријска настава 

П-1: Развој и улога управљања производњом. П-2: Стратешки приступ производњи. П-3: Типови 
производње, дизајнирање постројења, прилагођавање производње траженом обиму и асортиману. П-4: 
Еволуција технологије, тржишта и индустрије. П-5: Развој и увођење нових производа. П-6: Управљање 
иновацијама у организацији. П-7: Планирање и контрола производње. П-8: Планирање и коришћење 
ресурса. П-9: Управљање ланцима снабдевања. П-10: Квалитет производног процеса и коришћених 
технологија. П-11: Мерење и унапређење перформанси производног процеса. П-12: Подршка 
иновацијама и технолошким променама. П-13: Управљање производним ризиком. П-14: Пројектовање 
информационог система за подршку производњи. П-15: Управљање залихама. 

 
 
Практична 
настава 
(вежбе,ДОН,студиј
ски истраж.-чки 
рад) 

В-1: Дискусија о значају управљања производњом. В-2: Разматрање и анализа примера из праксе. В-3: 
Анализа студија случаја. В-4: Разматрање и анализа примера из праксе. В-5: Разматрање начина за 
превазилажење насталих проблема током развоја нових производа. В-6: Усвајање нових начина 
производње и начини за смањење отпора променама. В-7: Методе планирања и контроле производног 
процеса. В-8: Разматрање односа произвођача према изворима енергије и животној средини. В-9: 
Дизајнирање ланаца снабдевања. В-10: Методе обезбеђења квалитета. В-11: Разматрање студија 
случаја. В-12: Анализа примера из праксе. В-13: Примери превазилажења ризика у производњи. В-14: 
Разматрање примера из праксе. В-15: Технике за управљање залихама. 

Литература 

1 Тодоровић, М, Ј,; Лечић-Цветковић, Д. (2005). Управљање производњом. Београд: ФОН. 

2 Леви Јакшић, М.; Маринковић, С.; Обрадовић, Ј. (2011). Менаџмент иновација и технолошког развоја, Београд: 
ФОН. 

3 Schroeder, R. (1999). Upravljanje proizvodnjom: Odlučivanje u funkciji proizvodnje, četvrto izdanje. Zagreb: Mate. 

4 Shane, S. Ed. (2008). The Handbook of Technology and Innovation Management. Chichester, England: Wiley. 

5 Greesley, A. (2013). Operations Management, 3rd edition.  Chichester, England: Wiley. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3  45   

 
Методе извођења наставе 

Разматрање теоријских и практичних решења, решавање практичних проблема, рад у групама, 
презентације и дискусије о актуелним темама из области управљања производњом и 
технологијама, а у односу на природне ресурсе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања         5 писмени испит 60 

практична настава         5 усмени испит  

колоквијуми       

семинари 30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине - Мотивација и лидерство 

Наставник (за предавања) Срђан П. Жикић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

 
 
Циљ предмета 

Представљање појмова и значаја мотивације и лидерства за процес савременог пословања. 
Упознавање студената са техникама и стратегијама успешне мотивације и лидерства које су 
неопходне за остваривање и подизање продуктивности компаније на што виши ниво, јер само 
мотивисани и задовољни запослени постижу максималне резултате. 

 
 
Исход предмета 

Стицање апликативних знања из области мотивације и лидерства у свим сегментима и на свим 
нивоима организације. Оспособљавање студената за стварање тимске климе, као и овладавање 
техникама  које су потребне  за успешно лидерство и мотивисање запослених. 

Садржај предмета 

 
 
 
Теоријска настава 

П-01. Првобитне теорије о мотивацији П-02.Масловљева теорија о хијерархији потреба П-03. 
Херзбергова мотивациона теорија два фактора П-04. Савремене теорије мотивације П-05. Стратегије 
радне мотивације П-06. Мотивациони циклус П-07. Од теорије до праксе: предлози за мотивисање 
запослених П-08. Карактер и значај лидерства. П-09. Особине и понашање лидера. П-10.Ситуационе 
(контигентне) теорије о лидерству. П-11. Лидерство и моћ.П-12 Харизматско лидерство.П-013. 
Трансформационо лидерство П-14..Предузеће и лидерство. П-15. Менаџмент и лидерство. 

 
Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истражчки рад) 

В-01. Интегрисање савремених теорија мотивације В-02. Савремена питања мотивације В-03. 
Међукултурни изазови мотивације В-04. Мотивисање јединствене групе радника В-05. Радна места која 
мотивишу В-06. Пројектовање одговарајућих програма награда В-07. Прве теорије о лидерству. В-08. 
Нови приступи лидерству В-09. Тимско лидерство В-10. Проблеми лидерства у 21. веку В-11. Морално 
лидерство В-12. Онлине лидерство В-13. Давање овлашћења запосленима В-14. Међукултурално 
лидерство В-15. Разлике у половима и лидерство 

Литература 

1 Robbins, S., Judge, T. Organizacijsko Ponašanje, Mate Zagreb, 2009. 

2 
Јовановић-Божинов М., Живковић, М., Т. Цветковски, Организационо понашање, II допуњено и измењено 
издање, Мегатренд универзитет, Београд, 2007 

3 Nelson D., Quick J. Organizational Behavior, Thomson, 2003 

4 Robbins S., Coutler M. Menadžment, Data Status, 2005 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15  

 
Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања        5 писмени испит  

практична настава        5 усмени испит 60 

колоквијуми 20     

семинари 10     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине-Комуникације и преговарање  

Наставник (за предавања) Татјана Љ.Цветковски, Игор В. Трандафиловић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Одслушани предмети Стратегијски менаџмент и Руковођење и лидерство 

Циљ предмета 

Упознавање са значајем добре комуникације и начинима њеног утицаја на успешност пословања 
организације. Добра интерна комуникација као и комуникација са окружењем обезбеђују ефикасно и 
ефективно пословање организације тако да можемо рећи да су један од основних фактора за 
достизање и задржавање конкурентске позиције организације. 

Исход предмета 
Разумевање везе између различитих облика комуникације (интерне и екстерне) и пословања 
организације. Препознавање добре и лоше праксе у комуникацији кроз пактичне примере и због тога 
унaпређивање сопствене вештине комуницирања и развој плана добре екстерне комуникације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Менаџмент и организација;  

Процес организовања и модели организационих структура;  

Mрежне структуре;  

Мултинационалне стратегије и структуре;  

Комуникација - појам и процес комуницирања;  

Вербална и невербална комуникација;  

Организациона комуникација – интерна и екстерна, формална и неформална;  

Директан и индиректан приступ комуникацији;  

Презентација и преговарање као облици пословне комуникације;  

Кризне комуникације;  

Корпорацијска филантропија;  

Kорпорација и животна средина. 

 
Практична настава 
(вежбе,ДОН,студијс
ки истраж.-чки рад) 

Студије случаја, примери из праксе и практичне вежбе које прате предавања. 

Литература 

1 Angell P.: Business Communication Design: creativity, strategies and solutions, McGraw-Hill/Irwin, International 
edition ISBN 0-07-119921-7, New York, 2004. 

2 Michael J. Rouse, Sandra Rouse, Poslovne komunikacije, Masmedia, 2005. 

3 Jeswald W. Salacuse, Svetski pregovarač, FEFA 2006. 

4 Додатни материјал: стручни часописи, зборници радова, материјал са интернета. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15 
 

 
Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 14 писмени испит 40 

практична настава   усмени испит  

колоквијуми     16     

семинари     30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине-Савремени сервиси е-пословања 

Наставник (за предавања) Драгиша М. Станујкић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН) Ивнов Г.Саша 

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Нема 

 
 
Циљ предмета 

Циљ предмета Савремени сервиси е-пословања је да студентима пружи неопходна знања у обасти 
примене савремених технологија у пословању. Током наставе на овом предмету, објашњавају се појам 
и значај електронске трговине као феномена који се нагло развија са развојем ИКТ, електронске управе, 
електронских плаћања у контексту међубанкарских, плаћања на мало и плаћања на Интернету и других 
савремених концепата. 

 
 
 
 
Исход предмета 

Студенти ће научити који су основни модели електронског пословања, карактеристике и начин примене 
модела оглашивача и инфорпосредника. Студенти ће стећи практично примењива знања из области 
мултифункционалних система плаћања, функционисања PayPal-а, QVoucher-а, опција за наплату 
продате робе или услуга преко wеб сајта. Посебно ће бити изучавани пословни модели успешних 
Интернет компанија, основне претпоставке за започињање Интернет бизниса, фактори који утичу на 
избор канала дистрибуције у пословању на Интернету, тенденције у системима образовања на даљину, 
основе оптимизације wеб сајта према захтевима претраживача. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
Теоријска настава 

Уводна разматрања о електронском пословању 

Електронска трговина 

Достава и ланци снабдевања 

Интернет маркетинг 

Електронско банкарство 

Електронско пословање у јавној управи – eGovernment 

Безбедност и ризици у електронском пословању 

Тенденције у електронском пословању 

Практична 
настава 
(вежбе,ДОН,студиј
ски истраж.-чки 
рад) 

Студије случаја, примери из праксе и практичне вежбе које прате предавања. 

Литература 

1 Efraim Turban, Michael Chung, Jay Lee, Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall, 2000 

2 Раде Станкић, Електронско пословање, Економски факултет Београд, 2009. 

3 Војкан Ваксковић, Системи плаћања у електронском пословању, ФОН, 2007. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15   

 
Методе извођења наставе 

Ex катедра, дискусионе групе, интерактивност и студијски истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 15 

практична настава   усмени испит 20 

колоквијуми      

семинари 45     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета 

Преносиве вештине - Методе контроле и унапређења 
квалитета 

Наставник (за предавања) Бојан С. Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)  Саша  Г. Иванов 

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов Неусловљен 

Циљ предма 

Квалитет производа и услуга, у крајњем исходу одређује купац, стога циљ произвођача или даваоца 
услуга треба да надмаши захтеве и очекивања купца. Из тог разлога , једна од сврха управљања 
квалитетом је на време спознати очекивања купца са аспекта квалитета и сачинити план којим би се 
та очекивања и остварила. Задатак управљања квалитетом је и пронаћи грешку у најранијој фази 
настанка производа/услуге. Организација, сви запослени и као најодговорнији топ менаџер, стално 
треба да унапређује квалитет производа. Потребно је да постоји стална обука запосланих за 
унапређење квалитета. 

Исход предмеа 
Упознавање са најзначајнијим глобалним и регионалним стандардима; разумевање значаја система 
менаџмента квалитетом - QMS и овладавање свим најзначајнијим методама и техникама за 
контролу и унапређење квалитета у производним и услужним организацијама 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.  Еволуција развоја квалитета;  2. Филозофије и гуруи квалитета - Деминг, Јуран, Крозби, 
Ишикава, Тагучи.....3. Стратегије квалитета - Америчка, Јапанска, Европска стратегија; 4. Квалитет 
производа и петља квалитета производа; 5. Квалитет услуга и петља квалитета услуге; 5. Систем 
менаџмента квалитета у организацијама и улоге менаџера;  6. Документација система квалитета у 
организацијама; 7. Стандарди и стандардизација; 8. Најзначајнији стандарди; ISO 9000, EMS 
ISO14001,  OHSAS18001, HACCP, IFS, Halal, Koser....9. Тржишни знакови и сертификати - CE, 
Keymark, EcoLabel, EnergyStar...10. TQM; Трошкови квалитета; 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

11. Статистичке методе и технике у контроли квалитета: Контролне карте, Парето дијаграм, 
Дијаграм расипања, Хистограми, Ишикава дијаграм, Дијаграм тока процеса....12. Методе мерења и 
унапређења квалитета производа и услуга: Кано модел,  Куће квалитета - QFD, Servqual, 
Servperf....13. Бенчмаркинг и Каизен менаџмент 15. 6 Сигма модел и ФМЕА 

Литература 

 
1 

Ђорђевић. Б. (2013) Менаџмент квалитета, Факултет за менаџмент, Зајечар, ИСБН 978-86-7747-495-9 
COBISS.SR-ID 201169420 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15   

Методе извођења 
наставе 

интерактивност, дискусионе групе, тестови, семинар 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања   писмени испит 40 

практична настава   усмени испит   

колоквијуми (Тест x 2) 30     

семинари 1 30     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине - Писање пројекта 

Наставник (за предавања) Драган Б.Милановић, Габријела Б. Поповић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

Циљ предмета 

Упознавање са основним терминима везаним за појам пројекта. Дефинисање циљева, каркатеристика 
и методологије писања пројеката. Разматрање основних аспеката управљања на пројекту и 
превазилажење насталих проблема и ризичних ситуација. Курс треба да укаже на најзначајније 
методе и моделе управљања пројектима, као и на кључне аспекте добро написаног пројекта. 

Исход предмета 

Усвајање основних метода и техника израде предлога пројекта и самог пројекта. Овладавање 
основним техникама које се користе за управљање временом, трошковима и квалитетом пројекта. 
Упознавање са основним захтевима које треба да испуни добро конципиран пројекат. 
Оспособљавање за примену одговарајућих софтвера за управљање пројектима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

П-1: Дефинисање појма пројекта. П-2: Основне карактеристике пројеката. П-3: Дефинисање циљева, 
активности и могућих проблема на пројекту. П-4: Процена изводљивости пројекта. П-5: Израда 
пројектних планова.П-6: Управљање временом на пројекту. П-7: Буџетирање пројекта. П-8: 
Управљање квалитетом пројекта. П-9: Вођа пројекта и формирање пројектног тима. П-10: Управљање 
људским ресурсима. П-11: Софтвери за управљање пројектима. П-12: Управљање ризиком на 
пројекту. П-13: Писање предлога пројеката у складу са захтевима ЕУ. П-14: Узроци неуспеха пројекта. 
П-15: Утицај окружења на могућност реализације пројеката. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истражива-чки 
рад) 

В-1: Разматрање врста пројеката. В-2: Анализа примера из праксе. В-3: Анализа примера из праксе. 
В-4: Анализа примера из праксе. В-5: Врсте планова. В-6: Примена техника за управљање временом 
на пројекту. В-7: Методе утврђивања трошкова пројеката. В-8: Начини обезбеђења квалитета. В-9: 
Симулација избора вође пројекта и формирања пројектног тима. В-10: Примери из праксе. В-11: 
Практична примена одговарајућих софтверских пакета. В-12: Примери добре процене ризика на 
пројекту. В-13: Пример израде пројекта. П-14: Анализа примера из праксе. В-15: Анализа примера из 
праксе. 

Литература 

1 ПМИ. (2011). Водич кроз знање о управљању пројектима. Загреб: Мате. 

2 Ђуричин, Д.; Лончар, Д. (2015). Менаџмент помоћу пројеката. Економски факултет Београд. 

3 Kerzner, H. R. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planing, Scheduling and Controlling, 11th Edition. 
Hoboken, New Jersey: Wiley. 

4 Meredith, J. R.; Mantel Jr, S. J.; Shefer, S. M. (2015). Project Management: A Managerial Approach, Ninth Edition, 
International Student Version.Hoboken, New Jersey: Wiley. 

5 Roberts, P. (2013). Guide to Project Management: Getting it Right and achieving lasting benefit. Hoboken, New Jersey: 
Wiley. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15 
  

Методе извођења 
наставе 

Овладавање теоријским поставкама предмета, усвајање техника и практичних знања за писање 
пројекта као и метода које омогућавају успешно управљање пројектима, рад у групама, интерактивна 
настава, презентације и дискусије. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испит   

колоквијуми      

семинари 20     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине - Израда бизнис плана 

Наставник (за предавања) Силвана Ж. Илић, Крунислав Р. Совтић 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов   

Циљ предмета 
Стицање знања  за препознавање сегмената пословања – приходе, расходе, новчане токове, 
бонитет инвеститора 

Исход предмета 

Студент треба да покаже познавање: основних показатеља пословања; важнијих ограничења у 
циљу смањења трошкова пословања и достизања максималног финансијског 
резултата;финансијских фактора који утичу на развој предузећа,  добављача и купаца, битнијих 
конкурената и значајних тржишних подручја као и утицај пореске политике на креирање 
предузетничког подухвата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај бизнис план – основни садржај, фазе реализације, методолошке претпоставке израде, 
дефинисање пројектног задатка; Разлика између бизнис плана и инвестиционог пројекта; Пословна 
политика и стратегија пословања предузећа – економски могућности и развојне способности; Израда 
бизнис плана – општи подаци, програм производње, избор технологије, технолошка опрема и 
процес, тржиште набавке и пласмана, кадрови, грађевински објекти, механизација, опрема, 
пословање, досадашња и планирана улагања, извори финансирања, новчани ток; Цост – Бенефит 
анализа; Економска оправданост и оцена инвестиција у појединим зонама пословања; Анализа уже 
и шире локације; Организациони аспекти и динамика инвестирања, Финансијска анализа и 
финансијска оцена пројекта, Друштвено – економска оцена пројекта; Анализа осетљивости; Збирна 
оцена пројекта. Припрема и састављање техничке документације. 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

Примери израде бизних планова у пракси - како производних тако и услужних прдузећа, Израда 
СWОТ анализе 

Литература 

1 
Živković.M.,Ilić.S.,Bevanda.V.,”Ekonomika poslovanja”,Megatrend univerzitet Beograd,2014, ISBN 978-86-7747-

511-6 

2 
Paunović,B, Zipovski,D.:Poslovni plan - vodič za izradu, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd,2013, ISBN 978-86-
403-1260-8 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15   

Методе извођења 
наставе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  предавања   писмени испит 50 

практична настава   усмени испит   

колоквијуми 25     

семинари 25     
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Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија и менаџмент природних ресурса 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Докторске студије / 3.ниво 

Назив предмета Преносиве вештине- Интелектуална својина и ауторска права 

Наставник (за предавања) Весна Н. Балтезаревић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН) Томислав Р. Радовић 

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 

Услов  

 
 
 
Циљ предмета 

Упознавање студената са слободом стваралаштва и културног делања у друштву које претендује да 
оствари демократске вредности. Стварање и неговање цултуре се заснива на људским талентима, 
естетским и моралним вредностима. Међутим, да би се остварила идентификација стваралаца као и 
заштита њихових моралних и материјалних права, као нужно се појављује питање укључивања права у 
ову област. Аутор нове интелектуалне творевине ужива читав низ имовинских и личних (моралних) 
права. Док су имовинска права манифестација легитимних интереса аутора да своје дело пусти у 
промет и прибира плодове од дистрибуције дела, лична права су оличење јединствене и трјане 
интелектуалне везе између аутора и његовог дела. 

 
 
 
 
Исход предмета 

Исход предмета јесте овладавање теоријско-методолошким основама на којима се гради 
професионализам, способност за прихватање и неговање људског стваралаштва и права која  
припадају ствараоцима. Интерактивном наставом требало би да се развију научна сазнања и 
способности за самостално истраживање у области интелектуалне својине. Развој технологије и 
глобализма, у области људске креативности, углавном иде испред правне регулативе. Интервенција 
стручњака из ове области је због тога неопходна, уколико желимо да заштитимо и стимулишемо даљи 
напредак људске креативности и индивидуалних интелектуалних домета. Будући медијски и културни 
посленици треба да схвате реалност окружења у коме живе и раде а за то је потребно предзнање које 
ће им омогућити да критички анализирају ставове и стандарде које је друштво поставило, и да овладају 
вештином заштите сопствених и туђих духовних креација. 

Садржај предмета 

 
 
 
 
Теоријска настава 

(1) Проблем истраживања; (2) Настанак правне регулативе у области интелектуалне својине; (3) 
Основаност заштите производа људског ума – Copyright/Copyleft; (4) Слободно тржиште, право 
конкуренције; (5) Политизација питања интеклектуалне својине; (6) Подстицање стварање друштвене 
свести о значају интелектуалне својине за савремено друштво; (7) Питање међународне регулативе и 
хармонизације прописа; (8) Нетехнолошке пословне иновације које нису заштићене; (9) 
Комерцијалчизација и дистрибуција уметничких дела; (10) Нови медији и дигитални систем; (11) 
Глобализација и заштита права; (12) Пиратерија; (13) Рачунарски програм; (14) KnowHow, значај 
тацитног знања; (15) Организациона култура и њена улога у мотивисању запослених за допринос 
иновативним радним методама. 

Практична настава 
(вежбе, 
ДОН,студијски 
истражчки рад) 

Тематске радионице 

Литература 

1 Балтезаревић В, Балтезаревић Р, Интелектуални искорак, Alma Mater Europea, Београд 

2 Балтезаревић В, Право и интелект, Мегатренд Универзитет, Београд, 2009. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1  15   

 
Методе извођења 
наставе 

Предавања, студнетске радионице, анализа студентских радова, анализа занимљивих текстова 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијуми      30     

семинари 10     

  

 


