
 Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА, ШУМАРСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
Наставник или наставници: др. Кеча Љиљана 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 20 (двадесет) 
Услов: Уписане докторске студије из области  „Шумарство - Шумарска политика, економика и 
организација шумарства и трговина шумским производима“ и положен предмет Методологија научно-
истраживачког рада. 
Циљ предмета: Треба да пружи потребна производно-технолошка и економска знања, која ће омогућити 
разумевање економских специфичности шумарства, као и успешно решавање задатака и проблема из 
области економике шумарства и економике животне средине, односно да се у условима тржишне 
економије производи и послују са профитом. Циљ је и стицање знања у области управљања шумским 
ресурсима кроз сагледавање проблема и изналажење решења за њихово превазилажење у условима 
тржишне економије. 
Исход предмета: Треба да пружи потребна производно-технолошка и економска знања, која ће омогућити 
разумевање економских специфичности шумарства, као и успешно решавање задатака и проблема из 
области економике шумарства и животне средине. Располагање знањима за успешно бављење пословима у 
сфери стратешког управљања шумарством и реализацији циљева шумарске политике, као и у сфери 
законодавства у области шумарства. 
Садржај предмета: 
Теоријска наставa 
У оквиру овог предмета постоје четири основне области које би требало савладати, а то су: економика и 
шумски ресурси (економика природних ресурса са посебним освртом на шумске ресурсе, однос економије 
и екологије у шумарству, однос личног и друштвеног интереса у шумарству, итд.), тржиште и његово 
економско моделирање (особине и фактори тржишта производа шумарства и економетријски модели 
тржишта производа шумарства), инвестиције и процена њихове рентабилности (методе економске и 
финансијске процене рентабилности инвестиционих улагања у шумарству) и облици и деловање предузећа 
у шумарству (трошкови и њихово економетријско моделирање, финансијска анализа пословања, бизнис 
план и његова функција). Упознаће се са општим законитостима које владају у сфери стратешког 
управљања шумарством, циљевима које треба постићи, методама и средствима којима се ти циљеви могу 
остварити и улогама и структуром свих актера шумарске политике. Сви ови елементи се посматрају и 
изучавају како на општем (теоријском) нивоу тако и на нивоу фактичког стања и прилика у Србији, 
укључујући и могуће правце деловања на поправци стања у сектору шумарства Србије. Поред тога, 
упознаће се нешто детаљније са законодавством у области шумарства, као најзначајнијим 
административним средством шумарске политике. Појам одрживог развоја са посебним освртом на 
политичку основу. Суштина, актери и носиоци концепта одрживости, кроз призму шумарске политике. 
Политичке основе одрживог развоја (компоненте, трендови, националне економије), процес глобализације 
и веза са циљевима шумарске политике: смањење сиромаштва посебно у руралним областима,  осигурање 
праведне расподеле добара и стално унапређивање једнакости у свим сегментима привређивања у сектору 
шумарства, подизање иновативности у сектору шумарства,  
Практична настава  
Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима 
и другим докторандима. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6 Практична настава:  
Методе извођења наставе: 
Настава се изводи путем предавања и консултација. За теоријска излагања у настави се у значајној мери 
користе савремена визуелна и друга наставна средства. Провера стечених знања врши се на крају I 
семестра кроз одбрану семинарског рада, чиме се потврђује да је кандидат савладао теоријска и практична 
знања предвиђена наставним планом. Предиспитне обавезе - семинарски рад (3 ЕСПБ), испитне обавезе - 
усмена одбрана израђеног семинарског рада (5 ЕСПБ). 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

активност у току предавања: 10 семинари: 40 усмени испит: 50 
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