
 
 

Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму основних студија 
Студијски програм/студијски програми : Технологија, менаджмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 
Врста и ниво студија: Основне студије 
Назив предмета: Управљање квалитетом у дрвној индустрији 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Радован М. Шулетић 
Статус предмета:  Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина. 
Циљ предмета:  
      Оспособљавање студената за пројектовање, увођење и одржавање QMS у предузећима за прераду дрвета.      . 
Исход предмета:  
Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава  
           Увод, производни систем, коришћење предмета рада, квалитет производа, повезаност произвођача и корисника 
преко квалитета производа, контрола квалитета, методе контроле квалитета елемената технолошког процеса, контрола 
квалитета намештаја, утицај контроле квалитета на пословање предузећа, политика квалитета предузећа, систем 
квалитета, систем менаджмента квалитетом, пројектовање и увођење QMS.  
 
Бежбе; 
 Израда пројекта за увођење QMS  у предузећа за прераду дрвета. 
У предузећима за прераду дрвета прикупљање података за израду пројекта за увођење QMS у предузећа за прераду 
дрвета 
  
Литература:  
         
     1.  Шулетић, Р. (2005) Управљање квалитетом у дрвној индустрији, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 
Београд. 
 
      2.   ISO 9000 
Број часова активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
2 

Вежбе: 
 1 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, прикупљање података у предузећу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена            70 Завршни испит                     Поена  30   
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт                                         30 
колоквијум-и                   50   
семинар-и                         20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму основних студија 
Студијски програм/студијски програми : Технологија, менаджмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 



Врста и ниво студија: Основне студије 
Назив предмета: Управљање пројектима и инвестицијама у дрвној индустрији 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Радован М. Шулетић 
Статус предмета:  Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина. 
Циљ предмета:  
           Оспособљавање студенета за управљање пројкетима и решавање инвестиционих проблема  у дрвној 
индустрији 
Исход предмета:  
Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Увод, општи појмови о инвестицијама, процес развоја предузећа, управљање процесом инвестирања, 
инвестициони пројекат, оцена инвестиционог пројекта, управљање инвестиционим пројектима, финансирање 
инвестиција, организација управљања реализацијом инвестиционих пројеката, примена квантитативних 
метода у решавању инвестиционих проблема. 
 
Вежбе: 
Израда елабората 
       Примена квантитативних метода у решавању инвестиционих проблема у преради дрвета.        

Литература:  
     Шулетић, Р. ( 2001) Развојни циклуси предузећа за прераду дрвета, Књига 1. Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, Београд 
      Шулетић, Р. ( 1992) Приручник за ројектовање предузећа за прераду дрвета, Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, Београд 
Број часова активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
30 

Вежбе: 
 15 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, прикупљање података у предузећу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена            70 Завршни испит                     Поена  30   
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт                                         30 
колоквијум-и                   50   
семинар-и                         20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


