
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Међународна трговина дрветом и производима од дрвета 
Наставник или наставници: Проф. др Бранко Главоњић 
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: Основни циљ предмета представља пружање потребних знања ради 
оспособљавања студената за професионално и ефикасно бављење пословима спољне трговине 
дрветом и производима од дрвета. 
Исход предмета: Располагање знањима везаним за технику међународне трговине дрветом и 
производима од дрвета, праћењем стања и трендова на међународном тржишту дрвета и 
познавање улоге и значаја појединих међународних организација на политику међународне 
трговине дрветом и производима од дрвета.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Техника међународне трговине дрветом и производима од дрвета: инструменти, процедуре, 
документа, регулатива, учесници. Међународно тржиште дрвета и токови трговине дрветом на 
глобалном нивоу. Тржиште дрвета у глобалној и биоекономији изабраних земаља.  Улога и значај 
појединих региона/земаља у свету у глобалној трговини дрветом. Производња, потрошња и 
спољнотрговински промет најзначајнијих дрвних сортимената на глобалном, регионалним и 
нивоу најзначајнијих земаља. Преглед најзначајнијих међународних организација (СТО, ФАО, 
УНЕЦЕ и друге) и њихов значај и улога у међународној трговини дрветом. Утицај политике, 
царинских и нецаринских баријера на међународну трговину дрветом. Трговина илегално 
посеченим дрветом, узроци и последице. Преглед земаља и токова трговине илегално посеченог 
дрвета. Институције, организације, мере и инструменти за спречавање трговине илегално 
посеченог дрвета у свету (FLEGТ процес, конвенције, декларације и други инструменти). 
Сертификација шума као фактор одрживог развоја тржишта дрвета. Климатске промене и њихов 
утицај на шумарство и тржиште дрвета. Иновативни производи од дрвета и најзначајније области 
њихове примене. 
Практична настава: Студенти самостално обављају истраживања и раде семинарске радове на 
задату тему.  
Препоручена литература  
1. Главоњић Б., Петровић С. (2004): „Трговина дрветом II“ Шумарски факултет, Београд 
2. Forest Products Annual Market Review, годишњаци, UNECE/FAO (2015-2019) 
3. ITTO reviews (2015-2019);  4. Illegal logging and trade web sites and reviews; 4. EU directives  
5. FLEGT Action plan; 6. Forest certification web sites and reviews; 7. FAO web site; 8. World bank 
web sites and studies; 9. Tim Peck (2001): ’’The International timber trade’’, Woodhead Publishing Ltd, 
Cambridge CBI, UK; 10. web sites, studies, reports, reviews za najznačajnije zemlje u međunarodnoj 
trgovini drvetom 
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 

 
 

http://www.sfb.bg.ac.rs/branko-glavonjic/

