
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. 

Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Организација и менаџмент предузећа у шумарству 
Наставник/наставници: др Драган Нонић, ред. проф., др Јелена Недељковић, ван. проф. 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Пружање организационих и менаџерских знања, везаних за пословно управљање и руковођење 
предузећима у  шумарству. 
Исход предмета 
Располагање потребним знањима која омогућавају решавање управљачких задатака  и пословних 
проблема у предузећима у шумарству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Теоријске поставке организације и менаџмента; Организација и менаџмент предузећа за газдовање 
државним шумама; Организација и менаџмент малих и средњих предузећа у шумарству; Пословни 
процеси; Организација ланаца снабдевања у шумарству и дрвној индустрији; Функције менаџмента у 
шумарству (планирање, организовање, руковођење, контрола); Стратешки менаџмент и доношење 
одлука; Организациона структура и дизајн; New public management; Лидерско понашање и лидерске 
смернице, стилови и технике руковођења; Менаџмент људских ресурса и управљање тимовима; Задаци, 
значај, развој и организација controllinga, инструменти controllinga. 
Практична настава  
Организација и менаџмент предузећа у шумарству у одабраним државама (самостални истраживачки 
рад студената уз менторство наставника и сарадника); Примена 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 
др.) 
Литература 
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fakulteta u Beogradu, Beograd. (529) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе  
Метода усменог излагања, метода разговора, метода демонстрације, метода самосталних вежби. 
Предвиђено је и активно учешће студената у процесу стицања знања (прикупљање података на терену 
и њихова анализа, израда семинарског рада). Такође, предвиђено је учешће у настави представника 
надлежних институција и организација, као и посете предузећима из области шумарства. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит / 
практична настава / усмени испит 50 
колоквијум-и / .......... 
семинар-и 40 
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