
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Економика шумарства 
Наставник/наставници: др Љиљана М. Кеча, ред. проф.; сарадник: Марчета Милица, сарадник у високом 
образовању 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положена математика са статистиком 
Циљ предмета 
Да пружи потребна економска знања, која ће студентима омогућити успешно решавање задатака и 
савладавање проблема из области економике пословања, односно да у условима тржишне економије омогући 
производњу и пословање са профитом. У том смислу, потребено је упознати се са општим економским 
законитостима које владају у производњи и промету производа шумарства, значају и проблемима просте и 
проширене репродукције у шумарству, функцијама и задацима предузећа у шумарству и ангажовању 
средства у производњи и њиховим економским ефектима. 
Исход предмета  
Располагање знањима која ће студентима омогућити да успешно решавају задатке и проблеме из области 
економике пословања (оспособљавање да би се схватио смисао и сврха активности у сфери економике 
шумарства - теоријска знања), односно да у условима тржишне економије буду оспособљени да производе и 
послују са профитом (да израчунавају показатеље економске успешности пословања предузећа, обаве 
калкулацију трошкова, изврше процену вредности шума, обрачунају финансијску опходњу и процене 
исплативост инвестиција у шумарству - практична знања и вештине). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у економику шумарства, Производња у шумарству, Тржиште производа шумарства, Економски аспекти 
шумских штета, Новац као средство у размени добара, Планирање производњe у шумарству, Вредност шуме, 
Шумско-привредно предузеће (врсте и облици организовања), Ангажовање и кружење средстава у 
производњи, Трошкови, Показатељи успешности пословања, Формирање и расподела укупног прихода, 
Финансијска анализа пословања предузећа и Инвестиције у шумарству. У току наставе ће бити представљени 
примери најбоље праксе, а предвиђена су и предавања гостујућих предавача из надлежних институција и 
праксе. 
Практична настава  
Израда модела понуде, тражње и производње производа шумарства, Израчунавање опрималне дужине 
производног циклуса са финансијског аспекта, Рачунање вредности шума, Aмортизација и ревалоризација 
основних средстава, Израчунавање суме потребних обртних средстава, Израчунавање и анализа прихода 
предузећа у шумарству и Анализа биланса (хоризонтална и вертикална анализа), Успешност пословања 
предузећа (економичност, продуктивност, рентабилност), Инвестиције у шумарству. Предвиђено активно 
учешће студената у процесу стицања знања (израда елабората и семинарских радова). 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинарски радови и презентација урађених семинарских радова, дискусија на часовима 
и консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 10   
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