
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Економика ланца вредности у дрвној индустрији 
Наставник или наставници: : Проф. др Бранко Главоњић, проф. др Леон Облак 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 14 
Услов: Да је уписао докторске студије и изабрао предмете који се односе на област Трговина дрветом и 
економика дрвне индустрије и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија 
НИР-а и Технике НИР-а. 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за анализу и оцену ефикасности ланаца вредности који су 
заступљени у производњи намештаја и производа од дрвета. 
Исход предмета  
Овладавање знањима о индикаторима који се користе у анализи оцене и праћења 
ефикасности ланаца вредности у производњи намештаја и производа од дрвета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Ланац вредности: појам, значај и карактеристике ланаца вредности који су 
заступљени у производњи најзначајнијих категорија намештаја и производа од дрвета. 
Сегментирање ланца вредности. Појам индикатора. Економско-тржишни индикатори који се 
користе за оцену и праћење ефикасности појединих сегмената ланаца вредности у дрвној 
индустрији. Израчунавање  нивоа ефикасности ланаца вредности са одговарајућим пројекцијама 
вредности индикатора. Утицај вредности индикатора ланца вредности на пословне резултате 
предузећа.  
Практична настава: Кроз изабране студије случаја (case study) студенти ће радити на избору, 
одређивању вредности и анализи утицаја вредности појединих индикатора на пословне резултате 
изабраног предузећа у дрвној индустрији. У том смислу кроз студијски истраживачки рад буће 
спровођена истраживања у складу са задатом темом. 
Препоручена литература  
1. Porter M. (2007): Konkurentska prednost, Asee Books, Novi Sad 
2. Glavonjić B. (2016): ,Akcioni plan podrške drvnoj industriji Srbije u izvozu proizvoda sa visokom 
dodatom vrednošću, USAID 
3. Glavonjić B. (2017): Pregled aktuelnog stanja sa SWOT analizom za drvnu i industriju nameštaja u 
Srbiji, Beograd 
4. CEVES (2017): Analiza performansi i lanca vrednosti sektora drveta i nameštaja sa fokusom na 
nameštaj od drveta, Beograd  
5. Ewasechkoo A. (2005): Upgrading the Central Java Wood Furniture Industry: A Value-Chain 
Approach, ILO Cataloguing in Publication Data 
6. Vlosky R., Chance P. (2001): Employment structure and training needs in the Louisiana 
value-added wood product industry, Forest product journal vol. 51, No 3  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз модуле предавања/консултација који одговарају поглављима материје из 
овог курса. На крају првог блока наставе кандидати добијају тему (case study) из ове области и 
самостално раде семинарски рад у коме обједињавају стечена знања у току наставе као и знања до 
којих су дошли у току самосталних истраживања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Провера стечених знања врши се на крају семестра израдом и одбраном семинарског рада при 
чему се укупан број поена расподељује у односу: семинарски рад (60), усмена одбрана рада (40). 
Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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