
Студијски програм/студијски програми: Економија   
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Економика природних и привредних ресурса 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Р. Светислав 
Статус предмета (на којим смеровима): обавезни на модулу Општа Економија 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је релевантно упознавање студената са расположивим ресурсима у свету и код нас, 
њиховом економском оценом, динамичким и оптималним односима у међузависности и повезаности, 
као и у изналажењу одговарајућих праваца економске примене тих ресурса. Такође, циљеви су 
систематизовани на глобалном, националном, регионалном и локалном нивоу, како би се економска 
политика развоја и коришћења ресурса ускладила са свим законитостима глобалних друштвено – 
економских промена. 
Исход предмета  
Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са 
природним и привредним ресурсима, како у свету, тако и код нас, а посебно са њиховом 
ограниченошћу. На тај начин они могу да се боре са конкуренцијом, променама конјуктуре, 
геостратегијским односима у свету и новим методама и облицима валоризације најквалитетнијих и 
најограниченијих ресурса, од њиховог примарног до потпуно финализованог стања. Такође, овај 
предмет помаже студентима да у оквиру националне економије одреде правце ослањања на сопствене 
снаге (ресурсе), као и на изналажење правих путева борбе са осталим регионима и земљама. Исто 
тако, предмет даје студентима сигурност или несигурност у креирању стратегијских одлука генералне 
валоризације постојећих ресурса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1.Ресурси и економија, Савремени светски економисти и валоризација ресурса, 2. 
Ресурси и економски раст и развој, 3. Тржишна валоризација ресурсног потенцијала, Трошкови и 
користи у економској валоризацији ресурса, Економска политика и експлоатација ресурса, 4. 
Геолошки ресурси у економској садашњости и будућности, Квантитативно-квалитативна оцена 
геолошких ресурса, 5. Водни ресурси у економској садашњости и будућности, Економски значај 
водних ресурса, 6. Биљни и животињски свет у економији ресурса, 7. Енергетски ресурси као носиоци 
економског развоја, 8. Економска валоризација климе и геоморфолошке структуре, 9. Хумани ресурси 
као најзначајнији развојно–економски потенцијал, 10. Економски значај ресурса производње хране, 
Ресурси индустријске прераде и њихов економски значај, 11. Саобраћајни ресурси и њихове 
економске импликације, Ресурси одмора, рекреације и забаве. 
Практична настава: 
Израда семинарских радова, посета предузећима, коморама и сл., у облику стручне наставе и тимска 
израда истраживачких пројеката везаних за конкретне групе ресурса 
Литература (Назив и број страна):  
Миленковић, С., Бошковић, Н., Ресурси у економској садашњости и будућности, Економски 
факултет, Крагујевац, 2011., 365 страна 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Предавања ex–катедра, интерактивни облици наставе, презентације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 15   

 

 

 

 




