
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКТОРА ШУМАРСТВА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
Наставник или наставници: др Драган Нонић, др Јелена Недељковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 20 (двадесет) 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Стицање детаљних теоријских и практичних знања везаних за организацију и 
функционисање сектора шумарства и заштите природе. 
Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталан научно-истраживачки и практичан 
(експертски) рад у области организације система управљања у шумарству и заштити природе. Студенти 
ће бити оспособљени да примене стечена знања у истраживачким и развојним пројектима у области 
шумарства и заштите природе 
Садржај предмета: 
Теоријска наставa: Теорије организације и менаџмента; Организација сектора шумарства и заштите 
природе у ЕУ (институције и организације на нивоу ЕУ) и Србији; Регулаторни инструменти у сектору 
шумарства и заштите природе у ЕУ и Србији; Организација и активности јавне управе и службе у 
шумарству и заштити природе; Типологија власника приватних шума; Организовање система 
саветодавне службе (институционална одговорност, изградња стручних капацитета) и подршке; 
Организација предузећа у шумарству и заштити природе; Пословна политика и процеси; Реижењеринг 
пословних процеса; Управљање  ланцима снабдевања у шумарству. 
Практична настава: Самостални истраживачки рад студената, уз менторство наставника: прикупљање 
и обрада података потребних за практичну примену техника стратешког менаџмента и инструмената 
controllinga (SWOT анализа, GAP анализа, портфолио анализа, анализа заинтересованих страна, 
PEST(LE) анализа, „benchmarking“, balanced scorecard, анализа предузећа, анализа окружења и сл.). 
Анализа студија случаја и примера најбоље праксе у организацијама и предузећима у сектору 
шумарства и заштите природе. 
Препоручена литература: 
Нонић Д. (2015): Организација и пословање у шумарству – уџбеник, електронски извор, Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет, Београд. (398) 
Schmithüsen F., Kaiser B., Schmidhauser A., Mellinghoff S., Perchthaler K., Kammerhofer A.W. (2014): 
Entrepreneurship and Management in Forestry and Wood Processing: Principles of Business Economics and 
Management Processes. Routledge, Oxon. (496) 
Oesten G., Roeder A. (2001): Menadžment šumskih gazdinstava u srednjoj Evropi, elektronski izvor, Institut 
für Forstökonomie der Universität Freiburg, Freiburg. (364) 
Петковић М., Јанићијевић Н., Богићевић Миликић Б., Алексић Мирић А. (2016): Организација, Центар 
за издавачку делатност Економског факултета, Београд. (659) 
Williams C. (2011): Principi menadžmenta, DataStatus, Beograd (327) 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:   6 Практична настава:    
Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања и консултација. У току наставе 
кандидати самостално израђују семинарски рад, којим се обједињује претежни део знања стeчeних 
током наставе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  

активност у току предавања 10 поена, семинарски рад 40 поена, усмени испит 50 поена. 
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