
   
 
 

Листа предмета који се бодују за Ранг листу за студијски програм Технологије дрвета 
 

Само за кандидате за смер Технологије дрвета који су завршили ОАС Технологијe, 
менаџмент и пројектовање намештаја и призвода од дрвета  или ОАС Прерада 
дрвета   
 
 
„Студент приликом подношења пријаве мора да наведе три обавезна и три изборна 
предмета које жели да му се бодују. 
Сви предмети које је студент слушао током основних академских студија треба да буду 
понуђени студенту као могућност избора при чему студент бира предмете за бодовање 
који су по стручности релевантни за студијски програм Технологије дрвета.“ * 

*Члан 5. - Правилника о изменама и допунама Правилника о условима уписа и мерилима за 
рангирање кандидата за упис на мастер академске студије  (2022) 
 
 
Име, презиме ___________________________________  бр.индекса на ОАС _____________   
 
Завршио/ла сам Основне академске студије по Болоњи  ___________  (уписати број Болоње)  

 
Желим да ми се за Ранг листу бодују следећи предмети: 

 
Технологијe, менаџмент и пројектовање намештаја 

и призвода од дрвета Прерада дрвета 

Болоња 3   Болоња 2 
 Предмет Оцена  Предмет Оцена 
 I година – бол 3   I година – бол 2  

1 Математика   1 Математика   
2 Техничка физика   2  Техничка физика   
3 Хемија   3 Хемија   
4 Анатомија дрвета   4 Основи економије   
5 Страни језик 1  5 Техничка механика   
6 Техничка механика   6 Примењена инжињ. графика  

7 Нацртна геометрија са тех.цртањем  7 Анатомија дрвета   
8 Хемија дрвета      8 Хемија дрвета      
9 Страни језик 2  9 Страни језик 1  
      
 II година – бол 3   II година – бол 2  

10 Машинс.са идустр.енергетиком  10 Страни језик 2  
11 Својства дрвета        11 Основи машинства   
12 Познавање материјала   12 Својства дрвета        
13 Аутоматиз.у произ.намештаја  13 Познавање материјала   
14 Инжењерска графика*  14 Елем. регулационе технике   
 Пнеуматика и хидраул. у д.и.*  15 Примењена статистика *  
 Сигурност на раду*   Методе презентације *  
 Примењена електротех. у д.и.*  16 Заштита дрвета       

15 Конструкције намеш. и пр.од дрв.  17 Унутрашњи транспорт   
16 Унутрашњи транспорт   18 Хидротер. обрада дрвета    
17 Хидротер. обрада дрвета    19 Модификација  дрвета *  
18 Заштита дрвета        Основи електрот. у дрв.ин.*  
      
 III година – бол 3   III година – бол 2  

19 Машине и алати за обраду дрв.   20 Маш. и алати за обр. дрв.   
20 Иверице, влак. и дрв.пластичне масе  21 Иверице, влак. и дрв. масе  
21 Пројектов. намештаја и произв. од дрв.  22 Фурнири и слојевите плоче  
22 Хемијска прерада дрвета *  23 Дизајн *  
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 Енергет. у дрвној индус. *   Увод у метод.пројектовање*  
 Технолошка својства дрвета*   Основи хемијске прер. др.*  
 Теоријске основе лепљења дрвета   Енергет. у дрвној индус. *  

23 Дизајн *   Операциона истраж. *    
 Маркетинг производа од дрвета*   Сигурност на раду*  
 Операциона истраживања *     Економетријски мет. у пос.одл.*  

24 Фурнири и слојевите плоче  24 Прер. дрвета на пиланама  
25 Прерада дрвета на пиланама  25 Конструкције пр.од дрвета  
26 Технологије произодње кућа од дрвета  26 Организација простора *  
27 Тапацирани намештај*  27 Дрво у грађевинарству *  
28 Техн. инжењ.произ. од масивног  дрв.*  28 Пројектовање намештаја *  
 Лепљење у финалној прер. дрвета*   Технолошка својства дрвета*  
 Екологија у дрвној индустрији*   Лепљење у фин. пр. дрвета*  
 Пројект.елемен  за опремање ентериј.*   Аерозагађење из пр.прер.др.  
 Организација простора*   Студија рада *  
 Предузетништво у дрвној индустр.*   Управљање променама *  
 Менаџмент дрвне биомасе *   Управљање квалитетом у д.и.*  
 Пословне финансије *   Управљање развојем пр.у пр.др.  
 Пословно право *   Маркетинг у пр. дрвета *  
    Пословне финансије *  
 IV година– бол 3   Пословно право *  

29 Финална прерада дрвета     
30 Површинска обрада дрвета   IV година– бол 2  
31 Орган.производње у пр. др.   29 Финална прерада дрвета  
32 Економика дрвне индустрије  30 Површинска обрада дрвета   
33 Управљање квалитетом у дрв.инд.*    31 Орган.производње у пр. др.   
 Тапацирани намештај*  32 Економика др. индустрије  

** Технол.  дрвних прои. у грађевинар.*  33 Трговина дрветом и произ.  
 Технологија допунских произ.*  34 Управљање произв. у пд   
 Производни системи у дрв.индуст.*  35 Пројектовање предузећа    

34 Трговина дрветом и произ. од дрв.  36 Пројектовање ентеријера *  
35 Управљање произв. у дрв.инд.  37 Тапацирани намештај *  
36 Пројектовање предузећа у дрв.инд.   Менаџмент у пр. дрвета *  
37 Композитни производи од дрвета*   Композити на бази дрвета*  
 Менаџмент предузећа за произ.намеш.*   Нанотехнологије у прер. дрв.*  
 Пројектовање ентеријера*   Управљање пројект.и инве.*  
 Управљање пројектима и  инвест.*   Електронско пословање *  

38 Завршни рад   Финансијска тржишта *  
   38 Завршни рад  
      

Предмети означени са * су Изборни предмети 
      

  
 
 

    Кандидат: 
 

_______________________________ 
    (име и презиме) 

 
           ______________________________ 

       (потпис) 
 

                                                                     ___________________ 
     (број телефона) 
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