
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Tрговина и маркетинг шумских производа 
Наставник/наставници: др Љиљана М. Кеча, ред. проф. 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Да студенти разумеју појмове и односе у сфери робног промета, посебно из области трговине и маркетинга 
дрветом и недрвним шумским производима, и да омогући успешно планирање и спровођење активности 
везаних за пласман тих производа на тржишту. 
Исход предмета  
Располагање знањима која омогућавају да се успешно решавају задаци и проблеми из области трговине и 
робне размене у области шумарства, односно да се на тржишту на најбољи начин валоризује производни 
програм. Стечена теоријска и практична знања кроз интерпретацију наставног садржаја са проблемским 
приступом, добијање нових знања о трговини и маркетингу шумским производима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Облици продаје дрвета (лицитације - врсте, оглашавање, учесници, спровођење, комплот, субмисије и продаја 
по шумској такси, продаја по ценовнику,  дугорочни уговори), Унутрашњи робни промет (појам, врсте и 
актери унутрашње трговине, развој трговачке мреже унутрашње трговине дрветом и производима од дрвета), 
Спољнотрговински промет (структура и облици спољнотрговинског промета, историјски развој спољне 
трговине, режими спољне трговине и мере ограничења - стимулације, рестрикције, компензације, 
либерализација и стимулација извоза, везани спољнотрговински послови, послови дораде/оплемењивања и 
реекспорта, органи и установе у спољној трговини), Царине и шпедиција (појам, функције, врсте и улога, 
царинско подручје, царинска тарифа, царинске уније и контрола, појам, функције и улога шпедиције), Техника 
трговине дрветом (уговори о купопродаји, уговори о трговинском заступању, форме, значење појединих 
елемената, међународне трговинске коморе, арбитража и решавање рекламација у међународној трговини 
дрветом, акредитив - појам, значај и врсте акредитива, трговачка документа - транспортна документа, 
царинска документа, документа о осигурању робе, уверења и атести), Банке и банкарски послови, Примена 
стандарда у трговини дрветом, INCOTERMS правила у међународној трговини дрветом, Међународно 
тржиште производа шумарства, Трговинаска политика и правна регулатива (ЕU Timber Regulation), 
Mеђународне пословне организације, Политика развоја малих и средњих предузећа у трговини шумским 
производима, као и пословни и развојни потенцијал трговине Србије у сектору шумарства. Појам, врсте и 
функције маркетинга, методе и технике истраживања маркетинга, еволуција маркетинга и однос са 
шумарских сектором, 3. Маркетинг активности (тржиште, производ, дистрибуција, цена, промоција, 
управљање маркетингом, маркетинг окружење) и примери добре праксе 4. Маркетинг шумских производа 
(брендирање, сертификација и њена маркетиншка функција у шумарству, маркетинг дрвних шумских 
производа, маркетинг недрвних шумских производа). 5. Посебна анализа оријентације производња-пласман, 
купац-маркетинг, кроз практичне примере из анализе тржишта шумским производима. Концепт 4П/5П 
маркетинга. Животни циклус производа. 
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Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусија на часовима, консултације, семинарски рад и студија случаја. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
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