
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Основи економије у шумарству 
Наставник/наставници: Др Недељковић С. Јелена. доцент; сарадник: MSc Марчета Милица, истраживач 
сарадник 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Да се студентима пруже основна знања из економије и природних ресурса, као и подстицање на размишљање 
и разумевање економских законоитости и значаја природних ресурса. 
Исход предмета  
Располагање одговарајућим општим знањима из економије и природних ресурса и развијање критичког 
мишљења и аналитичких способности која ће студентима омогућити да лако усвоје наставно градиво у 
наредним годинама студија (пре свега из области економике шумарства, шумарске политике, трговине и 
маркетинга и организације и пословања у шумарству). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основне законитости друштвене производње (структура друштвене производње и друштвена подела рада, 
производне снаге и производни односи, историјски развој производних односа), Опште законитости робне 
производње (натурална и робна производња, роба и новац, закон вредности, тржиште и подела рада), 
Капиталистички начин производње ( вишак вредности, најамнина, репродукција и акумулација капитала,  
кружно кретање и обрт капитала, профит, трговачки и зајмовни капитал, земљишна рента и шумска рента), 
Својина и својински односи (врсте својине, приватна својина, државна својина, привредне последице промена 
својинских односа), Привредне области и привредне делатности (подела и структура привредних области, 
привредне делатности, шумарство као привредна област, делатности у оквиру шумарства) и Материјална 
основа производње и научно-технички прогрес (материјална основа производње, технички прогрес и 
последице по производњу, технички прогрес и загађеност животне средине, научно-технички прогрес и 
промене у производњи у шумарству). Класифкација и употреба природних ресурса, очување и заштита 
обновљивих и необновљивих природних ресурса, мере и инструменти политике заштите природних ресурса. 
Практична настава  
Припрема и одбрана семинарских радова на одабрану тему. 
Литература  
Mankiw G. (2004): Principles o Economics (Third edition) Harcourt College Publishers, London 
Пешић Р. (2012): Економика животне средине и природних ресурса, Завод за уџбенике, Београд 
Harris J. Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, Data status, Beograd 
Стојадиновић Д. (1992): Основи економије, Савремена администрација, Београд 
Серјевић В. (2010): Основи економије, Студентски културни центар, Ниш 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+1 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања и интерактиван рад са студентима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 45 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 45   
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