
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета 
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 студента за истраживање тржишта, анализе стања и трендова на међународном 
тржишту намештаја и производа од дрвета. 
Исход предмета  
Oвладавање знањима која се односе на актуелно стање и будуће трендове у производњи, 
међународној трговини и потрошњи различитих категорија намештаја и производа од дрвета на 
међународном тржишту. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс се састоји из три дела.Први део обухвата  производњу, потрошњу, цене, увоз и извоз 
најзначајнијих категорија намештаја и производа од дрвета по континентима и најзначајнијим 
земљама у свету. У другом делу дат је преглед тржишта производа од дрвета из тропског 
климатског појаса (индустријска обловина, резана грађа, плоче на бази дрвета, фурнир, намештај, 
елементи за грађевинску столарију и др.) као и преглед тржишта за Engineered wood products 
(Glulam, LVL, OSB, PSL) и производе са додатом вредношћу (намештај, грађевинска столарија, 
подови од дрвета, дрвна галантерија). За све производе дат је преглед производње, потрошње, 
токова трговине, позиција појединих земаља на глобалном тржишту, цена и активности које 
водеће компаније у овој области спроводе са циљем повећања свог тржишног удела. 
Трећи део курса обухвата производњу, трговину и потрошњу дрвних биогорива у свету, по 
континентима и појединим земљама. 
Практична настава:  
Студенти самостално обављају истраживања и раде семинарске радове на задату тему.  
Препоручена литература  
1. Forest Products Annual Market Review, (2015-2019), UNECE/FАО, Geneva 
2. Forest Products Statistics (2000-2019), FAO, Geneva 
3.Tropical timber market report, (2013-2019), ITTO 
4. European wood energy markets, (2015-2019), UNECE, Geneva 
5. Mobilizing Wood Resources, (2009), UNECE, Geneva 
6. Internet baze podataka (www.fao.org i druge) 
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/

