
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Шумарска политика и законодавство 
Наставник/наставници: др Љиљана М. Кеча, ред. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Да студентима пружи потребна основна знања, која ће им омогућити да разумеју смисао циљева и мера које 
се предузимају у сектору шумарства и узму учешће у њиховом креирању и спровођењу. 
Исход предмета  
Располагање знањима која омогућавају успешно праћење наставе на предметима дипломских (мастер) и 
докторских студија, разумевање проблема стратешког управљања у области шумарства и основа за каснију 
припрему стручног испита („државни испит“). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Економска политика и природни извори као основа економске политике (појам, циљеви и методе економске 
политике, 2. Врсте економских политика, појам и врсте природних ресурса, шуме као обновљиви природни 
ресурс, 3. Појам шумарске политике (појам и структура шумарске политике, историјски развој), 4. Принципи 
и циљеви шумарске политике (појам и подела, креирање и спровођење циљева шумарске политике, 5. 
Структуирање, систематизација, рангирање и усклађивање циљева шумарске политике), 6. Методе и средства 
шумарске политике и НШП (појам и врсте метода шумарске политике, појам и врсте средстава шумарске 
политике, 7. Појам, циљ и сврха Националног шумарског програма (НШП), 8. Инструменти шумарске 
политике, 9. Актери шумарске политике и утицај окружења (појам актера шумарске политике и њихова улога, 
појам окружења, критеријуми и подела фактора окружења), 10. Шумарско законодавство (појам права и однос 
права и економије, сектор шумарства и његово правно утемељење), 11. Врсте и сврха правних докумената у 
шумарству (врсте правних аката, Устав, закони и уредбе), 12. Устав и Закон о шумама (уставно регулисање 
употребе природних извора,  Закон о шумама и његова улога у развоју шумарства), 13. Шумарска политика и 
законодавство у Европи, 14. Шумарска политика и законодавство на другим континентима, 15. Однос 
шумарске политике и осталих секорских политика. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусија на часовима, консултације и самосталан рад (кроз избор, израду и одбрану семинарског 
рада). Предвиђено је активно учешће студената у процесу стицања знања (израда и презентације семинарских 
радова и дискусија). У току наставе ће бити представљени примери најбоље праксе, предвиђена су предавања 
гостујућих предавача из надлежних институција и праксе. 
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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