
Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 
Студијски програм/студијски програми: Технологије дрвета 
Назив предмета: Стручна пракса 3 
Наставници: Бранко Главоњић, Јелена Матић и Игор Џинчић 
Статус предмета: обавезан - III година студија 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: не постоји 
Циљ предмета 
Стручна пракса 3, као организационо-технолошка пракса, има за циљ да студенти овладају практичним 
знањима из финалне прераде дрвета као и из рганизационо економских дисциплина који се слушају на 
трећој години студија студијског програма технологије дрвета. Пракса се остварује у виду одлазака 
студената у предузећа у дрвној индустрији. 
Основни циљеви стручне праксе 3 су следећи: 
- Имплементација различитих метода калкулације трошкова и израчунавања цене коштања изабраних 

производа од дрвета у предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета, 
- Практично упознавање студената са критеријумима квалитета и одребама стандарда који се примењују у 

процесу класирања облог дрвета, резане грађе и других производа од дрвета услов за њихов пласман на 
домаћем и иностраним тржиштима. Поред наведеног, посебан циљ стручне праксе представља упознавање 
студената са практичним активностима паковања, обележавања, манипулације, отпреме и калкулација 
извозног посла за најзначајније категорије производа од дрвета, 

- Практична примена сазнања у изради пројеката намештаја и идејних решења према датим производним и 
тржишним условима. 

- Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у 
производњи намештаја и грађевинске столарије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој 
опреми. 

Исход предмета 
Разумевање практичног значаја примене калкулација трошкова и одеђивања цене коштања и продајне цене у 
предузећима за производњу намештаја и производа од дрвета. Јасније разумевање и стицање практичних 
искустава у пословима припреме за отпрему и преузимања производа од дрвета. 
Садржај предмета 
- Упознавање профила команије, њених циљева и могућности. Праћење текућих израда пројектних задатака, 
техничке припреме и реализације производа. 
- Упознавање са припремом производње у примарној и финалној фази обраде 
- Избор производа у оквиру технолошког процеса предузећа у коме се спроводи стручна пракса 
- Избор одговарајућих метода калкулација трошкова за израчунавање цене коштања. Анализа података и 
калкулисање трошкова 
- Упознавање студената са стандардима и тржишним критеријумима од значаја за пласман производа од 
дрвета конкретног предузећа на домаћем и иностраним тржиштима; 
- Израда калкулација цене коштања и продајне цене за различите категорије производа; 
- Технике паковања, обележавања, манипулације, утовара и отпреме дрвета и производа од дрвета; 
- Сагледавање технолошког процеса финалне обраде дрвета. Испитивање тачности рада машине, 
утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система,  технолошки 
поступци. 
- Израда дневника стручне праксе 
Литература: Дневник стручне праксе 3 треба да садржи списак стручних публикација које ће студент 
користити током реализације стручне праксе 
Број часова стручне праксе 3: 90  
Методе извођења наставе: студенти обављају стручну праксу уз помоћ наставника и сарадника у виду 
менторске наставе, консултација, припрема за праксу и праксе у фирмама дрвне индустрије. 
 

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