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

Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Предузетништво у шумарству 
Наставник/наставници: др Драган Нонић, ред. проф., др Јелена Недељковић, ван. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Да се студентима пруже потребна стручна знања из области предузетништва и пословног повезивања 
предузећа у шумарству.   
Исход предмета 
Студенти ће бити оспособљени за развој квалитетних предузетничких идеја. Поред тога, моћи ће да 
разумеју проблематику организовања малих и средњих предузећа и да у пракси примењују знања о 
формирању кластера и других видова  пословног повезивања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Класификација предузећа; Карактеристике предузећа у шумарству; Облици организовања предузећа 
(облици сарадње и пословног повезивања; кластер као модел пословног повезивања); Појам, 
карактеристике и врсте предузетништва и предузетника; Развој бизнис идеја; Пословна политика и 
пословни циљеви (визија предузећа, идеја водиља предузећа, формулисање и однос пословних циљева); 
Стратешки, законодавни оквири пословања предузећа; Институционални оквири и мере подршке 
пословању предузећа; Појам, врсте и типови иновација. 
Практична настава 
Предузетништво у шумарству у одабраним државама  и анализа „примера најбоље праксе“ 
предузетничких идеја и иновација у шумарству (самостални истраживачки рад студената уз менторство 
наставника и сарадника). Студентима ће бити презентовани и примери лидерских предузећа и 
пословног повезивања предузећа из Европске уније, земаља региона и Србије, који ће им омогућити 
лакшу примену стечених знања у будућем практичном раду. 
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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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