
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму Oсновних академских студија 
 
Студијски програм: Технологије дрвета 
 Назив предмета: Економика дрвне индустрије 
Наставник и сарадници: Бранко Д. Главоњић, Александра В. Лазаревић; Предраг М. Сретеновић 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: општи услови 
Циљ предмета: Оспособљавање студената за праћење економских активности у дрвној индустрији, 
сагледавању њеног места и улоге у привредној структури и привредном развоју Србије, значају и 
утицају мера индустријске политике на развој дрвне индустрије, производним и економским 
карактеристикама производње и пословања у дрвној индустрији. 
Исход предмета: Располагање знањима за праћење економских активности у дрвној индустрији и 
решавања задатака и проблема из области економике пословања предузећа у дрвној индустрији. 
Садржај предмета 
 Теоријска настава-предавања: Појам и предмет изучавања Економике дрвне индустрије. Генеза дрвне 
индустрије Србије. Место и значај дрвне индустрије у привреди Србије. Шумски фонд Србије као 
материјални фактор развоја дрвне индустрије. Тржиште и тржишно привређивање. Ресурси предузећа у 
дрвној индустрији (технолошки, енергетски, људски, финансијски, знање као ресурс,...). Појам 
производње и њене карактеристике у дрвној индустрији. Производне функције у дрвној индустрији 
(економетријски модел). Трошкови. Појам, подела и распоред трошкова. Праћење и обрачун трошкова 
производње у преради дрвета и производњи намештаја. Методе калкулација трошкова производње 
најзначајнијих категорија производа од дрвета. Маржа. Порез на додату вредност. Пословна средства 
предузећа у дрвној индустрији.. Основни показатељи успешности пословања предузећа у дрвној 
индустрији. Принцип продуктивности, економичности и рентабилности (профитабилности). 
Рачуноводствено-финансијски биланси предузећа у дрвној индустрији. Показатељи финансијске 
анализе пословања предузећа у дрвној индустрији. 
Вежбе: Основни статистички показатељи и методе за праћење економских активности у дрвној 
индустрији. Економетријски модели производње, потрошње, понуде и тражње производа дрвне 
индустрије. Основна средства. Амортизација и методи за обрачун амортизације. Амортизациона квота. 
Ревалоризација и израчунавање ревалоризоване вредности основних средстава. Трошкови.Утицај 
степена коришћења капацитета на величину трошкова и прихода предузећа у дрвној индустрији. Утицај 
трошкова на пословно одлучивање. Калкулације трошкова. Принципи продуктивности, економичности 
и рентабилности. Израда биланса стања и биланса успеха предузећа. Израчунавање показатеља 
финансијске успешности предузећа. Примери и решавање задатака. 
 Теренска настава: Практична настава студената у предузећима дрвне индустрије 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, настава у лабораторији, практична настава у 
предузећима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 65 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 

http://www.sfb.bg.ac.rs/branko-glavonjic/
http://www.sfb.bg.ac.rs/aleksandra-lazarevic/

