
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму Oсновних струковних студија 
 
Студијски програм: Tехнологије дрвета 
 Назив предмета: Трговина дрветом 
Наставник и сарадници: Бранко Д. Главоњић, Александра В. Лазаревић; Предраг М. Сретеновић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: општи услови 
Циљ предмета: Оспособљавање студената за професионално и ефикасно бављење пословима 
продаје, унутрашњег и спољнотрговинског промета дрвета, намештаја и производа од дрвета. 
Исход предмета: Располагање знањима за успешно решавање задатака и проблема у области 
куповине и продаје дрвета, припреме за отпрему и преузимања дрвета и производа од дрвета као и 
унутрашњег и спољнотргиовинског промета дрвета и производа од дрвета. 
Садржај предмета 
 Теоријска настава-предавања: Значај изучавања дисциплине трговина дрветом. Продаја дрвета. 
Облици продаје дрвета. Лицитација Субмисија. Тендери. Слободна продаја. Продаја по ценовнику. 
Дугорочни уговори. Концесије. Уговори о продаји дрвета. Припрема за отпрему и преузимање 
робе у трговини дрветом. Преузимање трупаца.  Припрема за отпрему, преузимање и отпрема 
неокрајчене, полуокрајчене и окрајчене резане грађе, фурнира, ламелираних плоча, намештаја и 
финалних производа од дрвета. Стандардизација. Спољнотрговински саобраћај, царине, шпедиција 
и дистрибуција дрвета и производа од дрвета. Дрвно тржиште. Учешће Србије у међународним 
токовима трговине дрветом, производима од дрвета и намештајем. 
Вежбе: Уговори о купопродаји дрвета. Робна документа у унутрашњој и спољној трговини 
дрветом и производима од дрвета. Разврставање трупаца најзначајнијих дрвних врста у класе 
квалитета на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН стандарди за резану грађу. Разврставање 
сортимената резане грађе у класе квалитета на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН стандарди за 
паркет. Разврставање појединих типова паркета у класе квалитета на основу дозвољених грешака. 
Тржишни критеријуми за сортирање и класирање букове и храстове резане грађе у извозу на 
најзначајнија тржишта. Критеријуми за сортирање букове грађе и левантинске мере за земље 
Средњег Истока. Incoterms правила за тумачење трговинских термина.  
 Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Разврставање појединих типова паркета у класе 
квалитета на основу дозвољених грешака (рад на узорцима). 
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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/

