
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Организација и пословање у шумарству 
Наставник/наставници: др Драган Нонић, ред. проф.; др Јелена Недељковић, ван. проф. 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Пружање потребних теоријских и практичних знања о организацији шумарства и заштите природе 
(упознавање са оквирима шумарства и заштите природе, основним принципима одрживог управљања у 
шумарству и заштити природе, организацији јавне шумарске службе и мера подршке, моделима 
организовања власника приватних шума), као и организацији и пословању предузећа у шумарству и 
заштити природе. 
Исход предмета 
Оспособљавање студената за успешно решавање задатака и проблема из области организације, 
управљања и пословања у организацијама и предузећима у шумарству и заштити природе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Основне теоријске поставке научне дисциплине; Развој организације шумарства у Србији; Основе 
организације шумарства и заштите природе у Европској унији; Стратешки и законодавни оквири 
организације шумарства и заштите природе; Организација јавне управе у шумарству и заштити природе; 
Одрживо управљање и концепт „governance“ у шумарству и заштити природе; Организација јавне 
шумарске службе и мера подршке у шумарству; Организовање власника приватних шума;  Организација 
предузећа у шумарству (предузећа за газдовање државним шумама и мала и средња предузећа у 
шумарству) и заштити природе (предузећа националних паркова); Основе менаџерског управљања и 
предузетничког пословања у шумарству; Организација ланаца снабдевања у шумарству. 
Практична настава  
Израда пословне биографије (CV) и основе пословне коресподенције, тимског рада и презентовања 
резултата; Методе и технике истраживања у организацији и пословању у шумарству; Организација 
шумарства и заштите природе у одабраним државама (тимски рад студената уз менторство наставника и 
сарадника и презентовање семинарских радова); Принципи формирања предузећа, удружења и НВО у 
шумарству; Припрема пословне документације (за израду бизнис планова и учешће на пословним 
конкурсима). 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања, метода разговора, метода демонстрације, метода самосталних вежби. 
Предвиђено је и активно учешће студената у процесу стицања знања (израда радне свеске и презентовање 
елабората, истраживачке активности анализе одабраних примера најбоље праксе) и коришћење 
рачунарске лабораторије. Такође, предвиђено је учешће у настави представника надлежних институција 
и организација, као и посете предузећима из области шумарства. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит / 
практична настава / усмени испит 60 
колоквијум-и / .......... 
семинар-и 30 
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