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ОПРАВДАНОСТ И ЗНАЧАЈ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: „ПРЕРАДА ДРВЕТА“
Дрвна индустрија је једна од главних привредних грана која је уско везана за
шумарство и чији је развој обострано условљен. У Републици Српској регистровано је
преко 550 предузећа која се баве прерадом дрвета и производњом намештаја и
других производа од дрвета. Од тог броја 450 предузећа или 82% од укупног броја се
баве примарном прерадом дрвета, а око 100 предузећа или 18% финалном прерадом
дрвета (производња намештаја, прозора и врата, подова, дрвених кућа и других
производа). Заједно са сектором шумарства дрвна индустрија запошљава преко 15.000
радника од чега је у сектору шумарства запослено око 4.500 радника, а у дрвној
индустрији око 10.500 радника.
Друга важна карактеристика дрвне индустрије Републике Српске јесте чињеница да је
то извозно орјентисана грана која из године у годину биљежи све већи суфицит у
спољнотрговинској размјени (четири пута већи извоз од увоза). Учешће дрвне
индустрије у укупном извозу Републике Српске износи око 150 милиона КМ при чему
финални производи – намјештај и други производи од дрвета учествују са око 64
милиона КМ, а производи примарне прераде дрвета око 86 милиона КМ. У односу на
укупну вредност производње извози се преко 60%.
Од осталих елемената који карактеришу дрвну индустрију Републике Српске издвајају
се следећи:
- механичка прерада дрвета је један од основних потенцијала за развој
Републике Српске;
- 1/5 свих производа који се извозе из Републике Српске су производи дрвне
индустрије;
- 10‐15% од укупног броја запослених у Републици Српској је запослено у дрвној
индустрији;
- учешће дрвне индустрије у укупном бруто домаћем производу Републике
Срспке износи од 7‐10%;
И поред овако значајних резултата и доприноса националној економији Републике
Српске највећи број предузећа из ове привредне гране се суочава са перманентним
недостатком високостручних кадрова‐инжењера за прераду дрвета што у значајној
мјери смањује њихову конкурентност на домаћем и међународном тржишту.
Одређени број инжењера за прераду дрвета који тренутно раде у предузећима у
дрвној индустрији у Републици Српској углавном су старијег животног доба који су
завршили студије на факултетима у оквиру бивше СФРЈ (највише у Београду на
Шумарском факултету‐Одсек за прераду дрвета). Услед недостатка инжењера за
прераду дрвета предузећа су принуђена да запошљавају инжењере сродних струка,
пре свега шумартсва и машинства. На тај начин предузећа формално испуњавају
законску обавезу да морају да имају запосленог најмање једног инжењера. Међутим,
управљање сложеним процесима у преради дрвета захтева инжењере за прераду
дрвета који су обучени и оспособљени за организацију, управљање и решавање
сложених проблема у различитим процесима прераде дрвета и производње
намештаја и других производа од дрвета. И поред сродности струка, инжењери
шумартсва и машинства, такве процесе и решавање сложених проблема не могу

квалитетно и компетенмтно да обављају. Због тога је велики број предузећа за
прераду дрвета спреман на стипендирање студената који упишу студијски програм
Прерада дрвета и на тај начин себи обезбједе компетентне кадрове. Ова чињеница
потврђује да у дрвној индустрији Републике Српске постоји изражена потреба за
стручним кадровима‐инжењерима за прераду дрвета.
Образовни процес и научно‐истраживачки рад у области шумарства у Републици
Српској одвија се на Шумарском факултету у Бањој Луци, док образовање и научно –
истраживачки рад у области прераде дрвета у посљедње двије деценије практично не
постоји. Због тога су последњих година интензивирани захтеви предузећа кроз
струковна удружења и систем Привредне коморе Републике Српске за оснивањем
студијског програма Прерада дрвета у циљу школовања инжењера за прераду дрвета
чијим би запошљавањем предузећа себи олакшала решавање проблема у
организацији и управљању производњом, продаји и спољнотрговинском пословању.
На тај начин, јачањем своје конкурентности на домаћем и иностраним тржиштима,
повећањем извоза и променом структуре извоза у корист значајно већег учешћа
финалних производа од дрвета, био би дат и значајан допринос и развоју укупне
економије Републике Српске.
Сви претходно наведени захтеви предузећа из дрвне индустрије Републике Српске за
оснивање студијског програма Прерада дрвета упућени су Шумарском факултету
Универзитета у Бањој Луци. Шумарски факултет са својим стручним кадровима и уз
помоћ наставног особља са других факултета Универзитета у Бањој Луци и уз мању
подршку наставног особља са Шумарског факултета из Београда је у могућности да
одговори на захтеве предузећа из дрвне индустрије, Привредне коморе Републике
Српске и других институција и да реализује један овакав студијски програм.
Због тога је Шумарски факултет у Бањој Луци израдио Наставни план и програм
односно Елаборат о оправданости оснивања студијског програма за прераду дрвета.
Сматрамо да би такав студијски програм био од вишеструке користи за Републику
Српску – запошљавање, развој финализације производње, развој идустрије целулозе и
папира, коришћење обновљивих извора енергије, јачање приватног предузетништва,
поправљање демографске структуре и др. Овај студијски програм омогућио би, између
осталог, рационализацију уписне политике на Факултету, већу мобилност студената и
школовање кадрова у складу са потребама тржишта рада. Потребе за новим
студијским програмом прераде дрвета у контексту развоја приватног предузетништва,
примјене нових технологија и развоја шумарства и пререде дрвета посебно су
истакнуте након акредитације Факултета од стране међународне Комисије за
акредитацију.
Потребно је напоменути да Шумарски факултет располаже са скромним простором.
Укупна површина корисног простора је 1060 m2. Факултет располаже са 4 учионице за
одржавање предавања и вјежби укупне површине 315.22 m2, те 4 лабораторије за
извођење вјежби из појединих предмета укупне површине 91.43 m2. За несметано
одвијање наставе неопходно је обезбједити додатни простор.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. Назив и циљеви студијског програма
Студијски програм ПРЕРАДА ДРВЕТА (240 ЕЦТС)
Циљ извођења програма основних академских студија ПРЕРАДА ДРВЕТА је
оспособљавање студената стручним знањима и вештинама за професионално
бављење пословима из области технологија за прераду дрвета, производњу намештаја
и других производа од дрвета.
Циљ студијског програма је усклађен са принципима Болоњске декларације односно
стандардима јединственог академског простора Европе, као и са општим, друштвеним
и привредним захтевима Републике Српске.
Студијски програм је тако конципиран да пружа стицање кључних теоријских и
практичних знања које представљају основу за разумевање технологија прераде
дрвета, производње намештаја и других производа од дрвета почев од конструисања
намештаја и производа од дрвета, праћења процеса производње плоча од уситњеног
и слојевитог дрвета, праћење процеса производње кућа и инжењерских производа од
дрвета, праћење процеса у пиланској и финалној преради дрвета, заштите дрвета,
пројектовања технолошких процеса у преради дрвета. Поред наведеног, у оквиру овог
студијског програма, кроз посебне дисциплине, студенти стичу знања о организацији и
управљању производњом у преради дрвета, комерцијалним пословима (преговарање,
куповина, продаја и закључивање уговора), унутрашњој и спољној трговини дрветом и
производима од дрвета.
Студијски програм је тако конципиран да у потпуности прати технологичност процеса у
преради дрвета почев од пројектовања, преко производње до продаје производа од
дрвета.

2. Модел студијског програма
Модел студијског програма је 4+1+3

3. Научна област којој припада студијски програм
Студијски програм Прерада дрвета припада научној области Шумарске науке,
научно поље Прерада дрвета

4. Врста студија и исход процеса учења
Врста студија: Дипломске академске студије
Студијски програм ПРЕРАДА ДРВЕТА припада групацији биотехничких наука
(студијских програма) јер садржи дисциплине које имају биолошки и технички
карактер.
Исходи процеса учења на студијском програму ПРЕРАДА ДРВЕТА су базирани на
захтевима дрвноиндустријског сектора и других привредних грана које користе дрво
као полазну сировину. У том смислу као основни исходи учења на овом студијском
програму представљају компетенције инжењера за прераду дрвета за обављање
послова одговорних инжењера у предузећима која се баве прерадом дрвета,
производњом намештаја и других производа од дрвета, а који се односе на:
управљање технолошким процесима за пиланску прераду дрвета, сушење и заштиту
дрвета, производњу фурнира и плоча на бази дрвета, производњу грађевинске
столарије, подова и других производа од дрвета као и производњу различитих
категорија намештаја од дрвета и процеса у хемијско‐механичкој преради дрвета.
Поред наведеног дипломирани инжењери прераде дрвета су оспособљени и за
послове обликовања и конструисања намештаја и производа од дрвета, организацију
и економику дрвнотехнолошких процеса, комерцијалне послове који се односе на
уговарање, куповину, продају, наплату, трговину, извоз и увоз дрвета, намештаја и
производа од дрвета као и за послове из области руковођења предузећима за прераду
дрвета, послове у образовно‐научним установама и послове у представништвима
страних компанија.

5. Стручни, академски односно научни назив у складу са номенклатуром занимања
Дипломирани инжењер прераде дрвета (240 ЕЦТС)

6. Услови за упис на студијски програм
Право уписа на Основни студиј имају сви који су завршили четверогодишњу средњу
школу и положили пријемни испит из математике и физике. Детаљнији услови
уписа биће одређени посебним актом.

7. ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
П
Статус

Р.б.

В

Терен

П

В

Терен

ПРЕДМЕТ

ЕЦТС

часова седмично

часова у семестру

I СЕМЕСТАР
1.

Математика

2

2

0

30

30

0

6

2.

Техничко цртање са
нацртном геометријом

2

2

0

30

30

0

6

3.

Хемија

2

2

0

30

30

0

6

4.

Анатомија и хемија дрвета

2

3

0

30

45

0

7

5a

Енглески језик I
2

2

0

30

30

0

5

5b

Немачки језик I
150

165

0

30

Обаве.

Избор.
УКУПНО

II СЕМЕСТАР
1.

Техничка механика

3

3

0

45

45

0

6

2.

Техничка физика

2

2

0

30

30

0

7

3.

Статистички методи у
шумарству

2

2

0

30

30

0

6

4.

Својства дрвета I

2

2

0

30

30

0

6

5a

Енглески језик II
2

2

0

30

30

0

5

5b

Немачки језик II
165

165

0

30

Обаве.

Избор.
УКУПНО

III СЕМЕСТАР

Обаве.

1.

Основе дендрологије

2

2

0

30

30

0

6

2.

Својства дрвета II

2

2

0

30

30

0

7

3.

CAD системи

3

5

0

45

75

0

6

4.

Машинство са
индустријском енергетиком

2

3

1

30

45

15

6

5a

Термодинамика
2

2

0

30

30

0

5

5b

Индустријски менаџмент
165

210

15

30

Избор.
УКУПНО

П
Статус

Р.б.

В

Терен

П

В

Терен

ПРЕДМЕТ

ЕЦТС

часова седмично

часова у семестру

IV СЕМЕСТАР

Обаве.

1.

Хидротермичка обрада
дрвета

3

3

1

45

45

15

6

2.

Дрвне конструкције

3

5

0

45

75

0

7

3.

Лепила и лепљење дрвета

2

2

1

30

30

15

5

4.

Заштита дрвета

2

2

1

30

30

15

7

5a

Хидраулика и пнеуматика у
дрвној индустрији
2

2

0

30

30

0

5

5b

Управљање квалитетом у
дрвној индустрији
180

210

45

30

Избор.

УКУПНО
V СЕМЕСТАР
1.

Технологије и сортиментна
структура производње у
шумарству

2

2

0

30

30

0

6

2.

Машине и алати за обраду
дрвета

3

4

3

45

60

45

7

3.

Хемијска прерада дрвета

3

3

1

45

45

15

6

4.

Унутрашњи транспорт и
складиштење у дрвној
индустрији

3

3

1

45

45

15

6

2

2

0

30

30

0

5

195

210

75

30

Обаве.

5a
Избор.
5b

Програмирање нумерички
управљаних машина алатки
CAM системи

УКУПНО
VI СЕМЕСТАР
1.

Фурнири и фурнирске плоче

3

3

1

45

45

15

6

2.

Пројектовање намештаја и
производа од древета

3

5

0

45

75

0

7

3.

Прерада дрвета на пиланама

3

3

3

45

45

45

6

4.

Композитни производи од
дрвета

3

3

2

45

45

30

6

5a

Технологије инжењерских
производа од масивног
дрвета

2

2

0

30

30

0

5

210

240

90

30

Обаве.

Избор.
5b

Пројектовање ентеријера
УКУПНО

П
Статус

Р.б.

В

Терен

П

В

Терен

ПРЕДМЕТ

ЕЦТС
часова седмично

часова у семестру

VII СЕМЕСТАР

Обаве.

Избор.

1.

Финална прерада дрвета

3

3

3

45

45

45

6

2.

Површинска обрада дрвета

3

3

2

45

45

30

6

3.

Економика дрвне индустрије

3

3

1

45

45

15

6

4.

Организација производње у
преради дрвета

3

3

5

45

45

75

6

5a

Дрво у грађевинарству

5b

Маркетинг производа од
дрвета

2

2

0

30

30

0

6

210

210

165

30

УКУПНО
VIII СЕМЕСТАР
1.

Трговина дрветом и
производима од дрвета

3

3

1

45

45

15

6

2.

Управљање производњом у
преради дрвета

3

3

2

45

45

30

6

3.

Пројектовање производних
система у дрвној индустрији

3

3

1

45

45

15

6

4.

Основи екологије

2

2

30

30

5a

Тапацирани намештај
2

2

30

30

5b

Предузетништво

Обаве.

Избор.

0

4
0

ДИПЛОМСКИ РАД

3
5

УКУПНО

165

165

60

30

СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА
Р.б.

Назив предмета

Ужа научна област

Наставник

Звање

Установа

Математичка анализа
и примјене

др Владимир Јовановић

ванр. проф.

УНБЛ

2

Техничко цртање са
нацртном геометријом

Механика и
конструкције
(Обликовање
производа од дрвета1)

др Живко Бабић

ванр. проф.

МФБЛ

3

Хемија

Органска хемија

др Предраг Милетић

ред. проф.

ШФБЛ

Анатомија и хемија дрвета

Примарна прерада
дрвета

1

Математика

др Небојша Тодоровић
4

5

Техничка механика

Механика и
конструкције
(Машине и уређаји у
преради дрвета1)

6

Техничка физика

Физика и биофизика

7

Статистички методи у
шумарству

Планирање газдовања
шумама

Својства дрвета I

Примарна прерада
дрвета

8

9

Основе дендрологије

Силвиекологија

10

Својства дрвета II

Примарна прерада
дрвета

11

CAD системи

Производнне и
рачунаром
подржане
технологије
(Машине и уређаји
у преради дрвета1)

12

Машинство са
индустријском
енергетиком

Хидро и
термоенергетика
(Машине и уређаји у
преради дрвета1)

Хидротермичка обрада
дрвета

Термотехника
(Примарна прерада
дрвета1)

13

1

доц.
ШФБГД

др Миланка ЂипоровићМомчиловић

ред. проф.

др Валентина Голубовић
Бугарски

доц.

МФБЛ

др. Драгољуб Мирјанић

ред. проф.

УНБЛ

др Зоран Маунага

ред. проф.

др Војислав Дукић

доц.

ШФБЛ

др Здравко Поповић

ред. проф.
ШФБГД

др Небојша Тодоровић

доц.

др Југослав Брујић

доц.

др Здравко Поповић

ШФБЛ

ред. проф.
ШФБГД

др Небојша Тодоровић

др Симо Јокановић

др Здравко Миловановић,

доц.

ред. проф.

МФБЛ

ред. проф.
МФБЛ

др Винко Бабић

доц.

др Гордана Тица

доц.

МФБЛ

Универзитет у Београду‐Шумарски факултет, Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета

14

Дрвне конструкције

Финална прерада
дрвета

15

Лепила и лепљење дрвета

Хемијско-механичка
прерада дрвета

16

Заштита дрвета

Интегрална заштита
шумских екосистема

др Бисерка Несторовић

доц.
ШФБГД

др Игор Џинчић

доц.

др Ивана ГавриловићГрмуша

доц.

ШФБГД

Др Драган Караџић

ред. проф.

ШФБГД

др Зоран Станивуковић

ванр. проф.

ШФБЛ

Технологије и
сортиментна структура
производње у шумарству

Коришћење шумских
ресурса

др Милорад Даниловић

ванр. проф.

ШФБГД

18

Машине и алати за обраду
дрвета

Производнне и
рачунаром подржане
технологије (Машине
и уређаји у преради
дрвета2)

др Гордана Глобочки
Лакић

ванр.проф.

МФБЛ

19

Хемијска прерада дрвета

Хемијско-механичка
прерада дрвета

др Миланка ЂипоровићМомчиловић

ред. проф.

ШФБГД

20

Унутрашњи транспорт и
складиштење у дрвној
индустрији

Механика и
конструкције
(Машине и уређаји у
преради дрвета2)

др Милан Тица

доц.

МФБЛ

21

Фурнири и фурнирске
плоче

Примарна прерада
дрвета

др Владислав Здравковић

ванр.проф.

ШФБГД

22

Пројектовање намештаја и
производа од древета

Обликовање
производа од дрвета

мр Јелена Матић,

ванр. проф.

ШФБГД

23

Прерада дрвета на
пиланама

Примарна прерада
дрвета

др Ранко Попадић

доц.

ШФБГД

24

Композитни производи од
дрвета

Хемијско-механичка
прерада дрвета

др Миланка ЂипоровићМомчиловић

ред. проф.

ШФБГД

25

Финална прерада дрвета

Финална прерада
дрвета

др Игор Џинчић

доц.

ШФБГД

26

Површинска обрада дрвета

Финална прерада
дрвета

др Милан Јаић

ред. проф.

ШФБГД

27

Економика дрвне
индустрије

Еконимика и
организација у дрвној
индустрији

др Бранко Главоњић,

ред. проф.

ШФБГД

28

Организација производње
у преради дрвета

Еконимика и
организација у дрвној
индустрији

др Бранко Главоњић

ред.проф.

ШФБГД

29

Трговина дрветом и

Еконимика и

др Бранко Главоњић

ред. проф.

ШФБГД

17

2

Универзитет у Београду‐Шумарски факултет, Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета

производима од дрвета

организација у дрвној
индустрији

Управљање
производњом у преради
дрвета

Индустријско
инжењерство и
менаџмент
(Еконимика и
организација у дрвној
индустрији3)

31

Пројектовање
производних система у
дрвној индустрији

Производнне и
рачунаром подржане
технологије
(Еконимика и
организација у дрвној
индустрији3)

др Вид Јовишевић

ред. проф.

МФБЛ

32

Основи екологије

Силвиекологија

др Југослав Брујић

доц.

ШФБЛ

30

др Зорана Танасић,

доц.
МФБЛ

др Горан Јањић

доц.

ШФБГД - Универзитет у Београду - Шумарски факултет
ШФБЛ - Универзитет у Бањалуци - Шумарски факултет
МФБЛ - Универзитет у Бањалуци - Машински факултет
УНБЛ- Универзитет у Бањалуци

3

Универзитет у Београду‐Шумарски факултет, Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета

СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Звање

Установ
а

Нивес Јаковљевић

проф.
енглеског
језика

УНБЛ

Њемачка
књижевност

др Амира Жмирић

доц.

УНБЛ

Енглески језик II

Англистика

Нивес Јаковљевић

проф.
енглеског
језика

УНБЛ

4

Немачки језик II

Њемачка
књижевност

др Амира Жмирић

доц.

УНБЛ

5

Термодинамика

Термодинамика
(Машине и уређаји
у преради дрвета4)

др Петар Гверо

ванр. проф.

МФБЛ

6

Индустријски менаџмент

Еконимика и
организација у
дрвној индустрији

др Зоран Лукић

ванр. проф.

УНБЛ

7

Хидраулика и пнеуматика
у дрвној индустрији

Хидро и
термоенергетика
(Машине и уређаји
у преради дрвета4)

др Дарко Кнежевић

ванр. проф.

МФБЛ

8

Управљање квалитетом у
дрвној индустрији

Еконимика и
организација у
дрвној индустрији

Програмирање нумерички
управљаних машина
алатки

Производнне и
рачунаром
подржане
технологије
(Машине и уређаји
у преради дрвета4)

др Ђорђе Чича

доц.

МФБЛ

10

CAM системи

Производнне и
рачунаром
подржане
технологије
(Машине и уређаји
у преради дрвета4)

др Ђорђе Чича

доц.

МФБЛ

11

Технологије инжењерских
производа од масивног
дрвета

Примарна прерада
дрвета

др Владислав Здравковић

ванр. проф.

ШФБГД

Р.б.

Назив предмета

1

Енглески језик I

Англистика

2

Немачки језик I

3

9

4

Ужа научна област

Наставник

др Игор Џинчић

доц.
ШФБГД

др Бранко Главоњић

ред.проф.

Универзитет у Београду‐Шумарски факултет, Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета

12

13

14

15

16

Пројектовање ентеријера

Обликовање
производа од дрвета

мр Јелена Матић

ванр. проф.

ШФБГД

Дрво у архитектури и
грађевинарству

Архитектонске
конструкције,
инсталације,
технологија
градјења, еколошки
инжењеринг и
менаџмент у
архитектури.

др Саша Б.Чворо

доц.

УНБЛ

Маркетинг производа од
дрвета

Еконимика и
организација у
дрвној индустрији

др Бранко Главоњић,

ред.проф.

ШФБГД

др Перица Мацура

ред.проф.

УНБЛ

Тапацирани намештај

Финална прерада
дрвета

Предузетништво

Еконимика и
организација у
дрвној индустрији

ШФБГД - Универзитет у Београду - Шумарски факултет
ШФБЛ - Универзитет у Бањалуци - Шумарски факултет
МФБЛ - Универзитет у Бањалуци - Машински факултет
УНБЛ- Универзитет у Бањалуци

др Игор Џинчић

доц.

др Бисерка Несторовић

доц.

др Саша Петковић, доц.

доц.

ШФБГД

УНБЛ

8. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА, ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА
НАСТАВЕ
Студије се организују као редовне. Студиј траје четири године а сваку годину чине по
два семестра (зимски и љетни). Рад студената континуирано се прати и перманентно
вреднује. Студенти су обавезни да активно учествују на предавањима и вјежбама,
прикупљајући одређен број бодова који је предвиђен за те активности. Облици рада и
могући облици предиспитних обавеза студената су: присуство предавањима и
вјежбама, активно учешће у настави, колоквијуми, семинарски радови и успешно
презентиран групни рад. За показано знање и активност студенти се оцењују према
Закону и Правилнику. На почетку школске године предметни наставник упознаје
студенте са темама и питањима, начином и облицима рада, бројем бодова које доносе
конкретне предиспитне активности. Потребно вријеме за студијски програм „Прерада
дрвета“ првог циклуса је четири академске године или осам семестара.
У току првог циклуса седмично оптерећење студента износи:









I семестар 21 час (10 предавања, 11 вјежбе)
II семестар 22 часова (11 предавања, 11 вјежбе)
III семестар часова 25 (11 предавања, 14 вјежбе)
IV семестар часова 26 (12 предавања, 14 вјежбе)
V семестар часова 27 (13 предавања, 14 вјежбе)
VI семестар часова 30 (14 предавања, 16 вјежбе)
VII семестар часова 28 (14 предавања, 14 вјежбе)
VIII семестар часова 22 (11 предавања, 11 вјежбе) + дипломски рад

Однос предавања и вјежби у току овог циклуса је 1440 часова предавања и 1575 часова
вјежби.

9. БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА У СКЛАДУ СА ЕЦТС
Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса
бодова. Сви предмети имају бодовну вриједност а укупан број бодова који се стиче је
30 у сваком семестру. Укупан број бодова у току студија износи 240. Бодовна
вриједност за сваки предмет је наведена у листи обавезних и изборних предмета.

10. ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ
Предвиђени број сати за поједине предмете дат је у табели: Листа обавезних и
изборних предмета.

11. КРИТЕРИЈ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ЕЦТС БОДОВА
Услови преноса ЕЦТС бодова са једног студијског програма на други унутар
Универзитета као и између Универзитета у Бањој Луци и других универзитета
дефинисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, члановима
24 до 29.

12. ДОКАЗ О ПОДУДАРНОСТИ СА ЕКРЕДИТОВАНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ИЗ ЗЕМАЉА ПОТПИСНИЦА БОЛОЊСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Студијски програм ПРЕРАДА ДРВЕТА у потпуности је компатибилан са следећим
студијским програмима у земљама потписницама Болоњске декларације:
1. Универзитет у Београду‐Шумарски факултет, Одсек за технологије, менаџмент и
пројектовање намештаја и производа од дрвета (www.сфб.бг.ац.рс/тмп)
2. Биотехнишка факултета, Универзитета у Љубљани, Оделек за лесарство
(Биотехнички факултет, Одсек за прераду дрвета, Универзитет у Љубљани)
(www.бф.уни‐љ.си/лес/)
3. Универзитет у Загребу‐Шумарски
(www.сумфак.хр)

факултет,

дрвно‐технолошки

одсек

4. Древарска факултета тецхницка универзита во Зволене (Факултет за за науку о
дрвету и технологију Техничког универзитета у Зволену) www.тузво.ск
5. Факултет за дизајн и технологиина мебел и ентериер, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје (Факултет за дизајн и технологију намештаја и ентеријера,
Универзитет у Скопљу) www.фдтме.уким.еду.мк/
13. ПРЕДУСЛОВ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Дефинисани су наставним програмима за сваки предмет. Подаци за сваки предмет
дати су у Прилогу (СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА).
14. НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Предмети из других студијских програма бирају се на основу подударности наставних
програма одговарајућих предмета студија на Шумарском факултету са програмима
других Факултета биотехничких наука нашег и других Универзитета. Наставни
програми се морају садржајно подударати најмање са 50% наставних јединица као и
по фонду часова. Предмети се могу бирати само као изборни предмети.

15. КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА
На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација
наставног процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи
многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе
пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда
стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за
отклањање пропуста и подизање квалитета студијских програма. Квалитет образовног
процеса на Шумарском Факултету осигураваће се кроз: Интерно осигурање квалитета,
Екстерно осигурање квалитета, Евалуације и Акредитације (принципи EHQA агенције).

16. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ
ИЛИ СРОДНИХ СТУДИЈА

Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са
других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог вијећа
факултета. За исте студијске програме нема посебних услова. Од осталих студијских
програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. Под сродним
студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета
из ужих научних области студијског програма Прерада дрвета. Студент може прећи са
других програма дипломских академских студија на овај програм уколико положи
диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског Прерада дрвета, на основу
увида у садржај студијског програма са којег се прелази. Услови за прелазак са других
студијских програма у оквиру истих или сродних студија су одслушан први семестар
студија и положен минимално један предмет ранијег студија.

17. ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА
Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом
образовању, статутом и Правилима студирања Универзитета у Бањој Луци.

18. ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Настаним програмом за предмете студија регулисани су предуслови за упис
појединих предмета. Студент брани завршни рад послије осмог семестра, пошто
претходно положи све испите.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Додипломске академске студије
Студијски програм: ПРЕРАДА ДРВЕТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП11
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

МАТЕМАТИКА
Семестар
Фонд часова
I
2П+2В
проф. др Владимир Јовановић

Условљеност другим предметима
Нема условљености

Број ЕЦТС бодова
6

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Утврђивање градива из елементарне математике, те упознавање са линеарном алгебром,
диференцијалним и интегралним рачуном.
Исходи учења (стечена знања):
Са знањима стеченим на овом курсу студент би требао бити у стању разумјети и користити
математичке моделе који се јављају у техничким и биотехничким наукама, а који користе
линеарну алгебру, те диференцијални и интегрални рачун.
Садржај предмета:
Елементарна математика: реални бројеви, алгебарски изрази, степени, коријени, логаритми,
тригонометрија, аналитичка геомерија у равни
Линеарна алгебра: системи линеарних једначина, матрице, детерминанте
Диференцијални рачун: елементарне функције, лимес функције, изводи и њихове примјене,
рачун грешака
Интегрални рачун: неодређени интеграли, одређени интеграли и њихове примјене на рачунање
површина и запремина
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе
Литература:
1. Јањић, М. : Математика 1, ПМФ Бањалука, 1999
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10

Колоквијум 1
Колоквијум 2

20
20

Завршни испит

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

проф. др Владимир Јовановић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП12
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
I
2П + 2В
6
Проф. др Живко Бабић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Oспособљавање студента за темељно познавaње геометријских појмова и принципа
представљања тродимензионалних замисли на дводимензионалном папиру (ручно и помоћу
рачунара) и развијање способности просторног представљања и размишљања. Савладавање
основа конвенционалног и модерног начина израде техничких цртежа и комуницирања путем
цртежа. Примјена стандарда у техничкој документацији.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће моћи рјешавати узајамне односе геометријских елемената у простору и
распознавати представу тродимензионалних тијела пројицирањем на дводимензионалну
површину (папир, екран). Студент ће моћи читати документацију и цртеже и примијенити
технике при изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће бити оспособљен за
систематичност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и скица.
Садржај предмета:
Врсте пројектовања. Координатни систем. Квадранти и октанти. Пројекција тачке. Пројекције
дужи и праве. Раван. Узајамни просторни односи тачке, праве и равни. Врсте цртежа. Значај
стандардизације. Стандардни бројеви. Формати и превијање цртежа. Мјерило. Заглавље и
саставница. Техничко писмо. Линије. Принципи приказивања дијелова на цртежу (ортогонално
пројицирање и одступање од нацртне геометрије, погледи, просторно приказивање). Правила
техничког цртања (цртање спољњег изгледа, пресјеци, шрафирање, упрошћења при цртању).
Општа начела котирања. Елементи кота. Опште и посебне одредбе о котирању. Скицирање и
снимање машинских дијелова. Израда радионичког цртежа. Означавање стања и квалитета
површина. Ознаке површинске заштите и термичке обраде. Означавање материјала. Значај
толеранција. Толеранције дужинских мјера. ISO систем толеранција. Толеранције облика и
положаја. Склопни цртежи.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, израда графичких радова на папиру и на рачунару, консултације.
Литература:
1. Ж. Бабић: Нацртна геометрија, Машински факултет Бања Лука, 2010.
2. Ж. Бабић: Инжењерска графика, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2009.
3. Стандарди
Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе, вјежбање задатака и израда графичких радова, два колоквијума, завршни
испит.
Колоквијум 1
20 бод
Активности на настави
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. др Живко Бабић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП13
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ХЕМИЈА
Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

Семестар
Фонд часова
I
2П+2В
проф. др Предраг Милетић

Број ЕЦТС бодова
6

Условљеност другим предметима
Облик условљености
нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Цињ предмета Хемија је да студент савлада основе градива из опште,неорганске и органске
хемије путем предаванја и вјежби.Студенти ће се упознати са савременим методама рада у
свим наведеним областима хемије.
Исходи учења (стечена знања):
Студент добија јасну представу о теоријском, рачунском и лабораториском приступу из
опште,неорганске и органске хемије.Студент је оспособљен да може пратити наставу на
повезаним предметима основног студија.
Садржај предмета:
Општа хемија - основни појмови о материји; хемијске реакције; класификација и јонизација
неорганских једињења; електрохемија; раствори; колоидно стање материје; класификација
елемената;
Неорганска хемија - значај појединих елемената; преглед најважнијих елемената по групама
периодног система заштитна средства (неорганска)
Органска хемија - органска једињења; алифатска јединјенња; ароматска једињенња; киселине
органске;кетони;алдехиди;угљени хидрати;
липиди; терпени; хемијски састав дрвета;
заштитна средства (органска);
Рачунске вјежбе - хемијски знаци, формуле и једначине; релативна атомска и релативна
молекулска маса; мол; молска маса; авогадров број; састав хемијских спојева и смјеса;
стехиометријски закони; једначине хемијске реакције; редокс процеси; гасови и моларни
волумен; густина гаса; гасни закони, општа једначина гасног стања; гасне смјесе; раствори;
припрема раствора разређивањем и мијешањем раствора;
Лабораторијске вјежбе - увод; општа правила и поступци рада; лабораторијско посуће и
прибор; хемијске анализе из неорганске и органске хемије
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског
рада (према потреби) и задатака.
Литература:
1. Милетић П.,Марјановић-Балабан Ж.; Општа и хеорганска хемија, 2012.
2. Милетић П.,Ристанивић В.; Органска хемија, 2010.
Остала доступна литература из ових области
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквиј је писмени испит. Активност на настави се процјењује израдом кратких
семинарских радова или самостално ураћених задатака из садржаја наставе. Завршни испит.
Колоквијум 1
20 бод.
Активности на настави
10 бод.
50 бод.
Завршни испит
Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

проф. др Предраг Милетић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП14
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

АНАТОМИЈА И ХЕМИЈА ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
I
2П+3В
7
др Небојша Тодоровић, доц., Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са анатомском грађом и основним хемијским једињењима која чине
дрвну супстанцу. Такође, познавање надмолекулске структуре целулозе и структуре ћелијског
зида, упоредо са познавањем анатомије дрвета омогућиће повезивање са низом основних
физичких, структурних и механичких особина дрвета, што ће обезбедити боље познавање
дрвета као конструкционог материјала и сировине за механичку и хемијску прераду.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти стичу сазнања која их оспособљавају да повежу особине и понашање дрвета као
материјала са његовим хемијским саставом, чиме бивају оспособљени за компетентно и
организовано приступање решавању проблема.
Садржај предмета:
Увод у анатомију дрвета. Грађа ћелијског зида. Грађа и деоба камбијалних ћелија.
Макроскопска грађа четинарских врста. Микроскопска грађа четинара. Макроскопска грађа
лишћарских врста. Микроскопска грађа лишћарских врста. Значај за карактерисање дрвета и
хемијског састава дрвета као конструкционог материјала и сировине за хемијску прераду.
Ултраструктура зидова ћелија нормалног и реакционог дрвета. Хемијски састав лишћарског и
четинарског дрвета. Расподела структурних компонената по слојевима ћелијског зида. Утицај
структурних и неструктурних материја на особине дрвета. Варијабилност хемијског састава
дрвета. Молекулска и надмолекулска структура целулозе. Реактивност целулозе – реакције
естерификације и етерификације, промене у киселој и базној средини. Хемицелулозе лишћара
и четинара. Састав и структура хемицелуоза реакционог дрвета. Својства и расподела лигнина
у ћелијском зиду. Подела екстрактивних материја по начину изоловања и по хемијском
саставу. Смола четинара. Терпени и терпеноиди. Танинске супстанце. Фенолне супстанце.
Практични део наставе: Макроскопска и микроскопска грађа четинара и лишћара. Одређивање
садржаја влаге, целулозе, минералних материја, екстрактивних материја у органским и
неорганским растварачима и лигнина у дрвету и кори.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације
Литература:
1. Т. Стевановић Јанежић Т. (1993): „Хемија дрвета са хемијском прерадом, Први део
Хемија дрвета“, Југославијапублик Београд.
2. Т. Стевановић Јанежић, Б. Бујановић (1998): „Хемија дрвета са хемијском прерадом, I
део хемија дрвета“, Практикум, Шумарски факултет Београд.
3. Д. Вилотић (2000): „Упоредна анатомија дрвета“, Универзитетски уџбеник. Београд, 1179.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти исказују кроз писмени и усмени део.
Колоквијум 1
30 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

др Небојша Тодоровић, доц.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП15
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I
Семестар
Фонд часова
I
2П+2В
Нивес Јаковљевић

Број ЕЦТС бодова
5

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
циљ предмета је да се студент поред прегледа основа граматике енглеског језика, упозна са
основним терминима из области шумарства и прераде дрвета
Исходи учења (стечена знања):
студент посједује основно познавање граматике енглеског језика и способност основног
споразумјевања на енглеском језику. Студент познаје основну енглеску терминологију из
области шумарства и прераде дрвета (термине везане за називе врста дрвећа; искориштавање и
прераду дрвета; итд.)
Садржај предмета:
Nouns and Adjectives; Present Simple Tense and Present Continuous Tense; Trees ( species and
types); Past Simple Tense and Past Continuous Tense; Present Perfect Tense; Past Perfect Tense;
Future Tenses; Life of forest (habitats, environment and protection of forests); Conditional sentences;
The Forestry Industry (purposes and benefits of forests); Passive Voice
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, бјежбе и консултације
Литература:
1. Raymond Murphy, English Grammar in USE, Cambridge University Press, 2001
2. Richard Acklam & Araminta Crace, Total English Pre-intermediate-Student's Book, Pearson
Longman
3. Vocabulary in Use Pre- Inremediate, Cambridge University Press
4. разни текстови и тестови које припрема наставник
5. интернет се користи као додатни извор текстова и вокабулара
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активност на настави се оцјењује вредновањем извржавања домаћих задатака и судјеловања
студената у наставном процесу. Колоквијуми се састоје од писмених текстова обрађеног
градива. Завршни испит се изводи писменим или усменим путем.
Активности на настави

10 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

25 бод.
25 бод.

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Нивес Јаковљевић

Завршни испит

40 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП16
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК I
Семестар
Фонд часова
I
2П+2В
Доц. др Амира Жмирић

Условљеност другим предметима

Број ЕЦТС бодова
5

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Развијање комуникативних вјештина у пословним (и свакодненим) ситуацијама кроз основне стратегије
интегрисаних језичких вјештина: слушање, читање, говор и писање. Студенте треба подстаћи на
активно учешће у наставном процесу.

Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно положене предметне цјелине од студената се очекује да буду оспособљени за писмено
и усмено изражавање на њемачком језику при чему се посебна пажња поклања основној стручној
терминологији на њемачком језику. Студенти ће моћи примијенити обрађене граматичке структуре, те
аргументовано (писмено и усмено) презентовати различите теме са свакодневним и стручним
садржајима.

Садржај предмета:
Erstes Lernziel ist der Sprachgebrauch in einfachen Alltagssituationen. (Themengebiete: Die deutschsprachigen
Länder; Büroausstattung; Studium und Alltag; Familie; Lebenslauf; kurze Beschreibungen der unmittelbaren
äußeren Lebensumstände, wie z. B. Wohnen, Termine absagen/verschieben etc.)
Als weitere Grundlage des Sprachlernprozesses dienen fachbezogene Themen und Texte. (Themengebiete:
Waldarten; die wichtigsten Merkmale der Nadelbäume; die wichtigsten Merkmale der Laubbäume; Pilze: Wie
vermehren sich die Pilze; die Umweltverschmutzung).
Für weitere Lernziele ist die Verwendung von authentischen Hörtexten und deutschen Kurzfilmen (u.a. Das
Kleingeld) von großer Bedeutung.
Die grammatischen Strukturen: Präsens; Präsens der (un)regelmäßigen Verben; trennbare Verben;
Modalverben, Grund- und Ordnungszahlen; Perfekt; Gebrauch des Artikels (bestimmter Artikel/unbestimmter
Artikel/Nullartikel) bei Länder-, Städte- und Flussnamen; Wechselpräpositionen; Vorgangspassiv („werden“Passiv) etc.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања се комбинују са комуникативним приступом и интерактивном наставом, уз примјену
директне и еклектичке методе (комбинација стилова, теорија и идеја), при чему се код студената развија
могућност да кроз разне облике рада (појединачно, групно или рад у пару) развијају своје способности
вођења дијалога или дискусија о одређеним темама. Студентима се такође пружа могућност усменог
презентовања изабраних тема или садржаја, као и израда плаката на задату тему. Аудиовизуелна метода
(слушање текстова или дијалога, гледање награђених кратких филмова на њемачком језику) учење чини
разноврснијим и интересантнијим

Литература:
1. Lévy-Hillarich, Dorothea. (2005). Kommunikation in der Landwirtschaft. Berlin: Cornelsen.
2. Њемачки кратки филмови; Стручни часописи објављени online на интернет страницама.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе
5 бод.
Активности на настави
5 бод.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум 1
Колоквијум 2

Наставник који је припремио програм:

30 бод.
30 бод.

Доц. др Амира Жмирић

Завршни испит

30 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП21
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
II
3П+3В
6
Доц. др Валентина Голубовић-Бугрски

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
----Циљеви изучавања предмета:
Као један од фундаменталних инжењерских предмета, овај предмет има за циљ развијање
апстрактног мишљења, као и стицање основних знања из области механике крутог и
деформабилног тијела.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће стећи потребна знања за самостално рјешавање основних проблема из области
механике крутог и деформабилног тијела.
Садржај предмета:
Механичко кретање и мировање. Простор и вријеме. Сила као мјера механичког дејства. Спрег као
мјера механичког дејства. Спрег сила. Аксиоме статике. Разлагање силе на две компоненте.
Пројектовање силе. Сабирање две силе које се сијеку. Сабирање две паралелне силе. Теорема о три
непаралелне силе. Сучељни систем сила – равнотежа. Сабирање спрегова.Равански систем сила и
спрегова- равнотежа.Варињонова теорема. Равнотежа раванског система крутих тијела. Трење
клизања. Центра везаног система паралелних сила.Тежиште. Хипотезе отпорности материјала.
Аксиом Коши- Ојлера. Вектор напона: нормални и тангенционални напони. Аксијално оптерећени
штапови. Смицање. Геометријске карактеристике равних површина. Увијање штапова кружних и
кружно- престенастих попречних пресјека. Савијање греда. Линеарна диференцијална једначина
еластичне линије. Кинематика тачке. Брзина и убрзање тачке у Декартовом и природном
координатном систему. Кретање тачке по кругу. Класифицирање кретања тачке. Кретање
пројектила. Транслаторно кретање крутог тијела. Обртање крутог тијала око непомичне осе.
Раванско кретање крутог тијела. Сложено кретање тачке. Принцип одређености. Њутнови закони
динамике. Структура силе. Два задатка динамике. Диференцијалне једначине кретања материјалне
тачке у Декартовом и природном координатном систему. Слободне осцилације тачке. Принудне
осцилације тачке. Кинетичка енергија материјалне тачке. Рад силе. Потенцијална енергија. Теорема
о промјени кинетичке енергије матерјалне тачке. Закон одржавања механичке енергије.
Методе наставе и савладавање градива:
Методе извођења наставе обухватају предавања, рачунске вјежбе и консултације. На предавањима
се, поред излагања теоријског дијела градива, раде карактеристични примјери. Рачунске вјежбе
прате предавања и на њима се раде задаци, те се продубљује практично знање из одређених
области. Студенти израђују 3 самостална задатка,и то из: статике, кинематике и динамике. Градиво
се може полагати у току наставног процеса у облику 2 модула: Статика и Отпорност материјала,
Кинематика и Динамика.
Литература:
1. Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић: Техничка механика – општи курс,Статика,
Отпорност материјала, Кинематика, Динамика, Грађевинска књига,Београд, 1982.
2. С. М. Тарг: Теоријска механика- кратки курс, Грађевинска књига,Београд, 1990.
3. В. Голубовић-Бугарски: Теоријска механика, скрипта, Универзитет у Б.Луци, 2013.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Провјера знања врши се кроз писмени и усмени дио испита. Позитивну оцјену добија студент који
је освојио намјање 50% поена у писменој и усменој провјери знања. Структура укупног броја поена
за педиспитне и испитне обавеза дата је у наредној табели.
Колоквијум 1
20 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Наставник који је припремио програм:

Доц. др Валентина Голубовић-Бугрски
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП23
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ У ШУМАРСТВУ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
ОБАВЕЗНИ
II
2П+2В
6
Проф. др Зоран Маунага; Др Војислав Дукић, доцент

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета Статистички методи у шумарству је да студенти овладају статистичким методама
које се примјењују у шумарству уопште и у области прераде дрвета.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање основних статистичких метода корисно је за савладавање градива из других
дисциплина студијског програма Прерада дрвета и неопходно за израду семираских и завршних
радова.
Знања стечена из овог предмета примјенљива су за рјешавање практичних (стручних) проблема.
У шумарству се најчешће оперише са великим бројем података, које треба прикупити, обрадити
и интерпретирати. У том погледу Прерада дрвета има своје специфичности. Због тога ће све
наставне јединице биће прилагођене тим специфичностима и могућностима примјене
статистичких метода у тој области.
Садржај предмета:
Уводни дио (подјела материје, задатак предмета, литература, остало), Рачун вјероватноће,
Уређивање статистичких скупова, Графичко представљање распореда фреквенција, Мјере
централне тенденције (аритметичка и друге средине), Мјере варијабилитета, Мјере облика
распореда фреквенција, Теоријски распореди (прекидни и непрекидни), Регресиона анализа
(општи дио, рачунање параметара, стандардна грешка, коефицијент детерминације, вишеструка
регресија), Статистички узорци (увод, избор елемената узорка, типови узорака, теоријске
основе, процјена параметара скупа и планирање величине узорка), Статистички тестови (општи
принципи, тестови на бази једног и на бази два узорка, F-тест и Хи-квадрат тест).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз
континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у цијелости провјерава се
анкетирањем студената.
Литература:
1. Копривица, М. (1997): Шумарска биометрика. Књига I. Институт за шумарство, Београд
(обавезна)
2. Копривица, М. (2000): Статистички узорци. Интерна скрипта (обавезна)
3. Прањић, А. (1986): Шумарска биометрика. Шумарски факултет, Загреб (допунска)
4. Хаџивуковић, С. (1991) Статистички методи. Пољопривредни факултет, Нови Сад
(допунска).
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми.
Колоквијум 2
20 бод.
Активност на настави
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио податке:

Проф. др Зоран Маунага
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП24
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

СВОЈСТВА ДРВЕТА I
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
II
2П+2В
6
Проф. Др Здравко Поповић, др Небојша Тодоровић, доцент

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Анатомија и хемија дрвета
Одслушан предмет
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са изгледом и деловима стабла, утицајем анатомске и
хемијске грађе дрвета на његова својства и овладавање основним физичким и естетским
својствима дрвета
Исходи учења (стечена знања):
Својства дрвета су фундаментална научна дисциплина у којој студенти стичу знања о
основним својствима дрвета, као органског, анизотропног и хетерогеног материјала, а у циљу
развоја индустрије намештаја и производње осталих производа од дрвета.
Садржај предмета:
Шума као извор сировине за прераду и употребу дрвета. Дрво као специфична сировина с
обзиром на нехомогеност и анизотропна својства. Делови стабла, основни изглед стабла и
модификације изгледа стабла. Спољашње карактеристике дебла. Утицај примарних
компонената зида ћелија на својства дрвета. Секундарне компоненте дрвета (екстрактивне
супстанце), њихов распоред унутар стабла и фактори који утичу на њихову количину.
Макроскопска грађа дрвета. Микроскопска грађа четинара и лишћара. Субмикроскопска грађа
зидова ћелија. Боја, текстура, сјај, мирис, финоћа дрвета. Влажност дрвета. Вода, врсте и
количине воде у живом и мртвом дрвету, начини изражавања и методи одређивање влажности,
хигроскопност дрвета (апсорција и десорпција, хистерезис сорпције), равнотежна влажност,
тачка засићености влаканаца. Густина дрвета. Дефиниција и вредности код домаћих и страних
врста, фактори који утичу на густину са посебним освртом на утицај влажности, методи
одређивања густине, густина дрвне супстанце, номинална густина, запреминска и површинска
порозност/испуњеност дрвета. Бубрење и утезање дрвета – дефиниција, фактор анизотропије
утезања/бубрења и узроци настанка, промена облика дрвета и дрвних сортимената као
последица анизотропности утезања/бубрења, коефицијенти утезања и практична примена
истих. Надмера или прид на утезање. Топлотна својства дрвета –специфична топлота дрвета,
топлотна дилатација, проводност топлоте, дифузије температуре. Топлотна моћ дрвета.
Методе наставе и савладавање градива:
Усмена и практична. Консултације и израда елабората.
Литература:
1. Шошкић Б., Поповић З. (2002). "Својства дрвета",
2. Карахасановић А. (1988). "Наука о дрвету"
3. Kollman F., Côte W. (1968). "Principles of Wood Science and Technology"
4. Hoadley B. (2000). "Understanding wood"
5. Шошкић Б., Поповић З. (1992). "Збирка решених задатака из својстава дрвета"
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти исказују кроз полагање колоквијума који се ради писмено и кроз
завршни испит који се полаже усмено.
Контролни тест 20 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Колоквијум
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

др Здравко Поповић, др Небојша Тодоровић

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП25
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II
Семестар
Фонд часова
II
2П+2В
Нивес Јаковљевић

Број ЕЦТС бодова
5

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Енглески језик I
положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да кроз теоријску и практичну наставу упозна студенте са стручном
терминологијом, обезбjеди овладавање како рецептивним језичким вjештинама (читање
стручних текстова са разумjевањем) тако и продуктивним (писање стручних текстова и
различитих врста формалних и неформалних писама на енглеском језику) и на тај
начин оспособи студенте да читају страну стручну штампу и литературу и пронађу
релевантне информације.
Исходи учења (стечена знања):
Oспособљеност студената да читају стручну литературу ради стицања професионалних
знања, као и да пишу кратке облике научних текстова.
Садржај предмета:
Стручни језик кроз читање, превод и језичку обраду стручних текстова из области прераде
дрвета и то:
 Хемијска модификација дрвета
 Хидротермичка обрада дрвета
 Прерада дрвета на пиланама
 Обрада дрвета резањем, бушењем, брушење, резбарењем, љушењем, сечењем и сл.
 Машине и уређаји за обраду древта и помоћни материјали у преради древта
 Финална и површинска обрада дрвета
 Својтва древта и производа од дрвета
 Трговина дрветом и економија прераде дрвета
 Менаџмент у преради дрвета
 Огранизација и пројектовање предузећа за прераду дрвета
 Заштита дрвета и производа од дрвета
Методе наставе и савладавање градива:
интерактиван рад у групама и паровима, превођење текстова у оба правца (са енглеског на
српски и обратно), примjена савремених интерактивних метода, као и упућивање студената на
интернет као користан извор за учење страног језика
Литература:
1. Енглески језик, Мр Ана Тонић
2. Cunningham Sarah, Peter Moor (2004). Cutting Edge: Woorkbook. Harlow: Pearson
Education Ltd.
3. Raymond Murphy (2002). English Grammar in Use, Cambridge University Press, ESSE,
4. Енглеско-српски, српско-енглески речник, Институт за стране језике
5. Интернет се користи као додатни извор текстова и речника стручне терминологије.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

25 бод.
25 бод.

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Нивес Јаковљевић

Завршни испит

40 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП26
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК II
Семестар
Фонд часова
II
2П+2В
Доц. др Амира Жмирић

Условљеност другим предметима

Број ЕЦТС бодова
5

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Развијање комуникативних вјештина у пословним (и свакодненим) ситуацијама кроз основне стратегије
интегрисаних језичких вјештина: слушање, читање, говор и писање. Студенте треба подстаћи на
активно учешће у наставном процесу.

Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно положене предметне цјелине од студента се очекује да буде оспособљен за писмено и
усмено изражавање на њемачком језику при чему се посебна пажња поклања комплекснијој економскопословној терминологији на њемачком језику. Студент ће моћи примијенити обрађене граматичке
структуре, те аргументовано (писмено и усмено) презентовати различите теме са свакодневним и
стручним садржајима. Студенти су такође у могућности да правилно објасне графике и статистике,
напишу аргументацију, рекламни материјал за одређену кампању, пословно (формално) писмо
различитих садржаја, попут рекламације, молбе, понуде, жалбе и сл.

Садржај предмета:
Themengebiete: Die richtige Kleidung bei einem Vorstellungsgespräch; Tipps für ein Vorstellungsgespräch
(Was man bei einem Vorstellungsgespräch [nicht] machen sollte); ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und
führen.
Als weitere Grundlage des Sprachlernprozesses dienen fachbezogene Themen und Texte. (Themengebiete:
Wasser- und Forstwesen; Hochwasserschutz; Umweltschutz; Pflanzenbau).
Produktives Schreiben: Informeller Brief; formeller Brief (Bestellung, Beschwerde, Angebot, Bitte); informelle
E-Mail; formelle E-Mail (Elemente).
Die grammatischen Strukturen: Konjunktiv I und II; Syntax (Dass-Satz; Indirekter Fragesatz; Kausalsatz;
Infinitivgruppen mit „zu“; Relativsatz; Finalsatz; Temporalsatz; Konditionalsatz; Konzessivsatz).

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања се комбинују са комуникативним приступом и интерактивном наставом, уз примјену
директне и еклектичке методе (комбинација стилова, теорија и идеја), при чему се код студената развија
могућност да кроз разне облике рада (појединачно, групно или рад у пару) развијају своје способности
вођења дијалога или дискусија о одређеним темама. Осим тога студентима се пружа могућност усменог
презентовања изабраних тема или садржаја, као и израда плаката, графика и статистика на задату тему.
Аудиовизуелна метода (слушање текста или дијалога, гледање награђених кратких филмова на
њемачком језику) учење чини разноврснијим и интересантнијим.

Литература:
1.

Heuer W.; Schober E.; Dahmen K.; Pepe R. (2009). Schritte plus im Beruf 2-6. Akutelle Texte aus
Wirtschaft und Beruf. Ismaning: Hueber Verlag.
2. Becker, N.; Braunert, J.; Eisfeld, K. H. (2013). Dialog Beruf 2. Deutsch als Fremdsprache für die
Grundstufe. Ismaning: Hueber Verlag.
3. Њемачки кратки филмови; Стручни часописи објављени online на интернет страницама.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе
5 бод.
Активности на настави
5 бод.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум 1
Колоквијум 2

Наставник који је припремио програм:

30 бод.
30 бод.

Завршни испит

Доц. др Амира Жмирић

30 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП31
Наставник

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ОСНОВЕ ДЕНДРОЛОГИЈЕ
Семестар
Фонд часова
III
2П+2В
др Југослав Брујић, доцент

Број ЕЦТС бодова
6

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је да се студенти упознају са врстама дрвећа које се користе у шумарству
Републике Српске, БиХ, земљама окружења, Европи и свијету; степен обраде највиши је код првог
(географски најужег) оквира, а најнижи код посљедњег (географски најширег) оквира.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање једне дендроврсте подразумијева познавање њене таксономије, морфологије, биологије,
екологије, ареала (општег и у РС, природног и секундарног), употребе у силви-, арбори- и фруктикултури, значаја и употребе у дрвној индустрији, те њеног статуса у био-легислативи. Студент се
упознаје са 85 врста детаљније и још са 150 врста таксономски, хоролошки, силвикултурно и по
привредном значају. Тиме добија довољно предзнања за низ предмета у даљњем току студија.
Садржај предмета:
Предавања + вјежбе. Општи дио (6+6 часова): Морфологија, хорологија, екологија и
таксономија. Посебни дио (24+24 часова), одабране врсте фамилија: Taxaceae, Cupressaceae,
Pinaceae, Platanaceae, Salicaceae, Fabaceae, Rosaceae, Ulmaceae, Cannabaceae, Moraceae, Fagaceae,
Betulaceae, Juglandaceae, Cornaceae, Aquifoliaceae, Aceraceae, Malvaceae, Oleaceae (домаће и
одомаћене врсте дрвећа); Araucariaceae, Bombacaceae, Combretaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae,
Lauraceae, Meliaceae, Myrtaceae, Podocarpaceae, Proteaceae,Sapotaceae, Simaroubaceae, Sterculiaceae,
Zygophyllaceae и др. (стране привредно значајне врсте дрвећа).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, колоквијуми
Литература:
Основна
1. Јовановић Б. (2008): Дендрологија. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд
2. Цвјетићанин Р. (2008): Практикум из дендрологије. Универзитет у Београду, Шумарски
факултет, Београд
Помоћна
3. Шилић Ч. (1990): Атлас дрвећа и грмља. Природа Југославије 1, Свјетлост, Сарајево
4. Photoforest, CD атлас дрвећа и жбуња Републике Српске, Шумарски факултет Бања Лука
5. Шумарска енциклопедија I-III (1973-1978), ЈЛЗ Загреб
Облици провјере знања
Колоквијум 1
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Колоквијум 2
40 бод.
Посебна назнака за предмет:
Потребна је уџбеничка литература, која ће објединити програмски садржај.
др Југослав Брујић, доцент
Наставник који је припремио податке:
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП32
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

СВОЈСТВА ДРВЕТА II
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
III
2П+2В
7
Проф. Др Здравко Поповић, др Небојша Тодоровић, доцент

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Анатомија и хемија дрвета, Својства дрвета 1
Одслушани предмети
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са електричним, звучним и механичким својствима
дрвета, грешкама дрвета, методиком истраживања својстава дрвета, те овладавање својствима
и употребљивости домаћих и страних врста дрвета.
Исходи учења (стечена знања):
Својства дрвета су фундаментална научна дисциплина у којој студенти стичу знања о
основним својствима дрвета, као органског, анизотропног и хетерогеног материјала, а у циљу
развоја индустрије намештаја и производње осталих производа од дрвета.
Садржај предмета:
Електрична отпорност, електрична чврстоћа, диелектрична константа, фактор диелектричних
губитака, пиезоелектрична својства дрвета. Проводност звука, апсорпција, изолација и
резонанција и фактори који утичу на њихову величину. Основни појмови: еластичност,
граница пропорционалности, пластичност и савитљивост. Напони на притисак, савијање,
смицање, торзију, затезање, удар, с обзиром на специфичност грађе дрвета и његова
анизотропна својства. Фактори који делују у току експлоатације производа од дрвета на
измену чврстоће. Коефицијент квалитета дрвета. Технолошка својства дрвета. Тврдоћа,
отпорност дрвета на хабање, способност дрвета за држање металних и механичких веза.
Трајност дрвета. Реолошка својства, појам подела и значај. Испитивање дрвета без разарања.
Грешке грађе дрвета (неправилност попречног пресека, неправилност структуре,
екцентричност срца, двоструко срце, реакцино дрво, усуканост влаканаца, урасла кора,
смоњаче, чворови и др.). Грешке услед дејства спољних сила (паљивост, окружљивост,
распуклине услед ниских и високих температура, оштећења од града и механичке повреде,
пукотине, оштећења од грома, кривљење, деформације обрађеног дрвета). Грешке боје дрвета
које не умањују чврстоћу дрвета (сржне мрље, двострука бељика, неправа срчевина,
загушеност, мразна срчевина, модрење, рујавост, зелењење и др.). Својства и употребљивост
домаћих и страних врста дрвета.
Методе наставе и савладавање градива:
Усмена и практична. Консултације и израда елабората.
Литература:
1. Шошкић Б., Поповић З. (2002). "Својства дрвета",
2. Карахасановић А. (1988). "Наука о дрвету"
3. Kollman F., Côte W. (1968). "Priciples of Wood Science and Technology"
4. Hoadley B. (2000). "Understanding wood"
5. Шошкић Б., Поповић З. (1992). "Збирка решених задатака из својстава дрвета"
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти исказују кроз полагање колоквијума који се ради писмено и кроз
завршни испит који се полаже усмено.
Контролни тест 20 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Колоквијум
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

др Здравко Поповић, др Небојша Тодоровић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП33
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

CAD СИСТЕМИ
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
III
3П+5В
6
Др Симо Јокановић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Услов: Техничко цртање с нацртном геометријом
Положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Информисање студента о егзистенцији и могућностима рачунарских технологија високог
нивоа у области пројектовања техничких производа. Оспособљавање студената да задатке
пројектовања техничких производа обављају помоћу рачунара и одговарајућих CAD програма.
Исходи учења (стечена знања и способности):
По успјешном полагању овог предмета студент ће бити у могућности да:
 компетентно дискутује о грађи и функцијама различитих генерација и нивоа CAD
софтвера,
 конструише техничке производе дрвне индустрије у одабраном CAD систему,
 размијењује CAD податке са другим CAD системима и другим рачунарским технологијама
у производном ланцу,
 да се бави питањима увођења CAD технологије и с њом повезаних технологија у предузећа.
Садржај предмета:
Улога, значај и предности примјене рачунара
у
савременом начину пројектовања
производа.2D и 3D моделирање. Интегрисани CAD/CAM системи. Запреминско (solid)
моделирање: B-REP, CSG и друге репрезентације. B-REP интерне (меморијске) структуре
података. Алгоритми геометријског резоновања. Параметарско моделирање помоћу типских
форми (фичера). Моделирање дијелова: параметри, фичери, геометријски услови, аритметичке
релације, толеранције. Моделирање склопова: геометријске везе, степени слободе, кинематске
анимације. Моделирање цртежа: пројекције, пресјеци, детаљи, котирање. Асоцијативност
дијелова, цртежа и склопова. Површинско моделирање. Математички опис кривих линија и
површина. Конкурентно инжењерство. Основе методе коначних елемената у инжењерским
анализама. Мреже коначних елемената. Оптерећења (силе) и ограничења (ослонци). Статичке
анализе. Динамичке анализе.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рачунарске вјежбе, израда пројектиних задатака.
Литература:
1. Јокановић, С, Чича, Ђ.: CAD/CAM системи (у припреми)
2. Shah J.J., Mäntylä, M.: Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and
Applications, Wiley, Chichester, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање: 2 колоквијума, пројектни задатак, усмени завршни
испит.
Колоквијум 1
20 бод
Колоквијум 2
20 бод
Активности на настави
5 бод
Завршни испит
40 бод
Пројектни
15 бод
задатак
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

др Симо Јокановић, ванр. проф.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП34
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

МАШИНСТВО СА ИНДУСТРИЈСКОМ ЕНЕРГЕТИКОМ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
III
2П+3В
6
Проф. др Здравко Миловановић, Доц. др Винко Бабић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Циљ изучавања предмета је овлада вање знањима из основа машинства
Исходи учења (стечена знања):
Упознавање са потребним предзнањима неопходним за даље праћење и савладавање градива
из других шумарских дисциплина, као што су хидраулика и пнеуматика, машине и опрема у
преради и транспорту у дрвној индустрији, управљање и пројектовање производњо у
технологијама прераде дрвета. Знања и методе стечене у оквиру овог курса примјенљива су за
рјешавање стручних проблема у оквиру система пројектовања, експлоатације и одржавања
енергетских постројења у дрвној индустрији
Садржај предмета:

Основе машинства; Увод у пнеуматику и хидраулику; Примјери примјене пнеуматике
и хидраулике у дрвној индустрији; Одржавање и енергетска ефикасност пнеуматских
и хидрауличких система; Енергија, енергетски ресурси и одрживи развој; Дрвни
остатак у преради дрвета; Дрво као гориво; Котлови за сагоријевање; Аерозагађење
из процеса прераде дрвета; Уређаји за мониторинг и смањење аерозагађења у дрвној
индустрији; Управљање постројењима која су ложена дрвима и њихово подешавање;
Еконоско-финансијски аспекти енергетике у дрвној индустрији; Енергетска
ефикасности у дрвној индустрији; Стратешко планирање у енергетици у дрвној
индустрији
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање и аудиторне и лабораторијске вјежбе, уз посјету индустријском објекту за прераду
дрвета. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз континуирану израду
програма у току семестра. Квалитет наставе у цијелости провјерава се анкетирањем студената.
Литература:
1. Миловановић, З. (2015): Машинство са индустријском енергетиком, Машински факултет,
Бања Лука-обавезна литература
2. Дедић, А. (2009): Основи машинства са примерима решених задатака I део, Шумарски
факултет Београд – обавезна литература
3. Данон, Г. (2014): Енергетика у дрвној индустрији, Скрипта, , Шумарски факултет Београд
– обавезна литература
4. Linnhoff, B., Townsend, D.W., Boland, D., Hewitt, G.F., Thomas, B.E.A., Guy, A.RMarsland,, R. H.
(1994): User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, UK – допунска
литература
5. Bartok, J. (2003): Heating with Wood and Coal, NRAES, USA – допунска литература
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум 1
20 бод
Активности на настави
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. др Здравко Миловановић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП35
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТЕРМОДИНАМИКА
Семестар
Фонд часова
III
2П+2В
Др Петар Гверо, в.проф.

Број ЕЦТС бодова
5

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Услов: Техничка механика
Положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студент стекне знања о узајамном претварању топлотне енергије и рада,
Претварање јендог вида енергије у други и услови тог претварања. Упознавање принципа
функционисања топлотних машина.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће бити у стању да се бави процесима претварања рада у топлоту и обрнуто. У циљу
изучавања и израчунавања наведених процеса, биће способан да дефинише стање тијела и
његове промјене. Биће у могућности да се бави прорачунима и разумије претварање топлоте у
у топлотним машинама..
Садржај предмета:
Основни појмови. Термодинамички систем. Величине стања. Видови енергије. Начини предаје
енергије. Закони идеалних гасова. Специфични топлотни капацитет. Повратни и неповратни
процеси. Рад процеса. Технички рад. Први закон термодинамике. Унутрашња енергија и
енталпија. Примјена првог закона термодинамике на процесе. Кружни процеси. Топлотни
резервоари Други закон термодинамике. Теорема Клаузијуса. Т-с дијаграм. Ентропија.
Промјери неповратних процеса. Губитак рада због неповратности. Реални гас. Испаравање.
Величине стања влажне паре. Енергије агрегатних промјена. Термодинамички процеси са
воденом паром.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и рачунарске вјежбе и консултације.
Литература:
1. Петровић, П.: Техничка термодинамика, Универзитет у Бањој Луци, 2010.
2. Козић, Ђ.: Термодинамика, Машински факултет, Београд, 2007.
3. Милинчић, Д., Вороњец, Д.: Термодинамика, Машински факултет, Београд, 1991.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквији се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни
испит је усмени.
Колоквијум 1
35 бод
Активности на настави
5 бод
Завршни испит
25 бод
Колоквијум 2
35 бод
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Петар Гверо, в.проф
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП36
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
III
2П+2В
5
Проф. др Зоран Лукић

Условљеност другим предметима:
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Студенти добијају општа и специфична знања из подручја индустријског менаџмента
прилагођена специфичним проблемима производње у преради дрвета. Предмет омогућава
студентима да се упознају с основним менаџерским знањима, функцијама, методама и
начинима рада те њиховој примјени у рјешавању проблема у пословању у савременим
предузећима и комплексним условима; овладају концептима за анализу менаџмента и
обављање менаџерских послова на различитим организацијским нивоима и у различитим
предузећима; да науче основну формуза израду пословног плана; да се упознају с
менаџерским послом, темељним концептима, методама, вјештинама и знањима потребним за
успјешно функционисање и развој менаџментау савременим условима
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешно завршеног премета студенти ће стећи основна знања о теорији, принципима и
пракси менџмента у преради дрвета; овладаће основним функцијама менаџмента; упознаће се
с теоријом и праксом које се најчешће користе у контексту индустријског менаџмнета;
научиће основну форму за израду пословног плана и овладаће концептима за анализу
менаџмента и обављање менаџерских послова на различитим организацијским нивоима и у
различитим предузећима директно и индиректно повезаним са области прераде дрвета.
Садржај предмета:
Дефинисање, значај и принципи менаџмента; појам, значај и улога менаџмента у области
прераде дрвета; развој менаџмента; активности, класификације менаџера; појам и развој
менаџмента као праксе у преради дрвета; менаџмент малих, средњих и великих предузећа у
области прераде дрвета; менаџмент и културна средина; околина предузећа; етика и друштвена
одговорност; планирање као функција менаџмента; стратегија и стратегијско планирање;
организовање као функција менаџмента, делегирање, децентрализација, процес пројектовања
организације, запошљавање или управљање људским ресурсима; интерно и екстерно
регрутовање, утицање са подфункцијама вођења; комуникације и мотивације; контролисање;
израда пословног плана, институционални аспекти менаџмента; корпоративно управљање;
нови концепти и приступи менаџменту у преради дрвета.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, семинарска настава, вјежбе, писани радови и рјешавање пословних случајева
(групни и индивидуални рад).
Литература:
1. Лукић, З.; Бабић, М. (2009). Менаџмент: теорије, функције, институционални аспект и
корпоративно управљање. Бања Лука: Економски факултет;
2. Машић,Б.; Лончаревић Р.; Ђорђевић-Бољановић Ј.(2007). Менаџмент: принципи,
концепти и процеси. Београд: Универзитет Сингидунум.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Писмени испит
Завршни
Активности на настави / елаборат
30 бод. Колоквијум 20 бод.
50 бод.
испит
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. др Зоран Лукић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП42
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
IV
3П + 5В
7
Др Бисерка Несторовић, доцент; Др. Игор Џинчић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Студент треба да самостално решава конструкцију намештаја и производа од дрвета. Врши
избор материјала, елемената везе, димензионише, спаја делове у производ коме је одређене
функција, коју он треба поуздано и трајно да испуњава и да је производња економична. Осим
тога циљ је да студенти буду оспособљени да компетентно раде на развоју нових производа од
дрвета заједно са дизајнерима и технолозима
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу самостално да
ураде одговарајућу конструкцију производа од дрвета, у великосеријској и малосеријској
производњи и да компетентно раде на развоју нових производа од дрвета заједно са
дизајнерима и технолозима.
Садржај предмета:
Увод, конструкције као део развоја производа, дефиниција конструкције и варијанте
конструисања, производи од дрвета и њихова класификација, рашчлањивање производа од
дрвета, спајање делова у циљу повећавања димензија, угаони рамовски спојеви, рамовске
испуне, корпусни фиксни спојеви, корпусни демонтажни спојеви, чврстоћа спојева,
конструктивни елементни, профили на деловима из пуног дрвета и плочама од дрвета,
средства за спајање у конструкцијама: типлови, вијци за дрво, ламел пера, угаона пера, оков за
намештај и грађевинску столарију, толеранције и налегања, конструисање намештаја:
корпусни намештај, конструктивни делови корпусног намештаја, функционални делови
корпусног намештаја, скелетни намештај: столице, полуфотеље, фотеље, столови, кревети,
уграђени ормани-плакари зидни висећи ормани, зидни стојећи ормани, могућност вешања
зидних ормана, конструисање грађевинске столарије: улазна врата, преградна врата, прозори,
контрола квалитета конструкције: функционалне мере, стабилност и издржљивост.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и бежбе. На вежбама се прати и проверава стечено зњање студената на основу
постављених циљева. Квалитет наставе у целости се проверава анкетирањем студената.
Литература:
1.Скакић, Д., Џинчић, И: Конструисање намештаја и производа од дрвета – Основи
конструисања, Шумарски факултет, Београд, 2015. год.
2.Милан И. Потребић: Дрвне конструкције 1, Шумарски факултет, Београд, 1985. год.
3.Милан И. Потребић: Дрвне конструкције 2, Шумарски факултет, Београд
4.Милан И. Потребић: Дрвне конструкције 3, Шумарски факултет, Београд
5.Стјепан Ткалец, Силвана Прекрат: Конструкције производа од дрвета – Основе дрвних
конструкција, Знање, Загреб, 2000. год.
6.Wolfgang Nutsch: Handbuch der Konstruktion: Moebel und Einbauschranke, Deutsche VerlagsAnstalt, Stuttgart Munchen, 2000. god.
7.Talo Gruevski, Nacko Simakoski: Konstruiranje mebel, Šumarski fakultet Skopje, 2003. god.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Квалитет наставе у целости се проверава анкетирањем студената, израдом елабората и
решавањем постављених задатака у форми цртања - ручно и у програму CAD
Колоквијум 1
15 бод.
Активности на
40 бод.
Завршни испит
30 бод.
настави/елаборат
Колоквијум 2
15 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм: др Бисерка Несторовић, др Игор Џинчић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП43
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ЛЕПИЛА И ЛЕПЉЕЊЕ ДРВЕТА
Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
IV
2П + 2В + 1Т
5
Др Ивана Гавриловић-Грмуша, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са веома важном улогом лепила у преради дрвета као и оспособљавање
студената да после завршеног курса и провере знања самостално користе ове материјале у циљу
успешне производње у преради дрвета. Приступ проблематици лепљења у дрвној индустрији.
Исходи учења (стечена знања):
Да кандидат овлада материјом предмета, тако да се стручно оспособи за решавање проблема у
области избора лепила и лепљења у преради дрвета, као и одређивања квалитета успостављене
лепљене везе, избор адхезивног система у односу на врсту дрвета, конструкцију везе и услове
примене.
Садржај предмета:
Историјат и значај лепила, побољшано коришћење дрвета лепљењем, теорија лепљења,
лепила: дефиниција и терминологија, класификација, лепила природног, полусинтетског и
синтетског порекла, oдређивање садржаја суве супстанце лепила, oдређивање вискозитета
лепила Фордовим левком, одређивање пХ вредности куповног, припремљеног и очврслог
лепка, одређивање толеранције воде - растворљивости лепка у води, одређивање густине
лепила, одређивање слободног формалдехида из лепила, одређивање времена желирања
лепила, одређивање смицајне чврстоће у слоју лепка, својства дрвета важна за адхезију,
квалитет адхезивне везе, преглед примене лепила у примарној и полуфиналној преради дрвета.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вежбе и практична настава кроз коју је потребно да студенти провере и потврде
своја теоретска знања и да стекну вештине практичног рада како би стекли сопствено
практично искуство и оспособили се за рад у пракси.
Литература:
1. Ј.Миљковић, О. Црногорац: Технологија помоћних материјала, Завод за уџбенике и
наставна средства, 1997
2. Ј.Миљковић: Композитни материјали од уситњеног дрвета - Иверице, Научна књига,
Београд, 1991
3. F.P.F. Kollmann et al: Principles of Wood Science and Technology, Springer-Verlag, Vol I
and II, Berlin, Heidelberg, New York, 1975.
4. Часопис „Прерада дрвета“
5. И. Гавриловић-Грмуша: „Пенетрација уреа-формалдехидних адхезива различитих
моларних маса у ткиво неких домаћих врста дрвета“, Универзитет у Београду Шумарски факултет, прво издање, пп.164, монографија, Београд, 2012.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти исказују у писаној форми.
Колоквијум 1
20 бод
Активности на настави
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Ивана Гавриловић-Грмуша, доц.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП44
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ЗАШТИТА ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
IV
2П+2В
7
Др Драган Караџић, ред. проф., др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Основе дендрологије
Циљеви изучавања предмета:

Облик условљености
Положен испит

Основни циљ овог курса је да се студенти упознају са најчешћим узрочницима деструкције дрвета и
проузроковачима трулежи обрађеног дрвета. Такође студенти ће стећи основна знања о улози ксилофагних
инсеката у пропадању дрвета. Циљ курса је такође да студенти стекну неопходна знања у циљу директне
заштите дрвета од епиксилних гљива и ксилофагних инсеката (сушење трупаца после сече и хемијска
заштита).

Исходи учења (стечена знања):
Потпуна оспособљеност студената да препознају гљиве приузроковаче трулежи и ксилофагне инсекте у дрвету
и да препоруче одговарајуће мјере заштите дрвета.

Садржај предмета:
Теоријска настава: Увод. Значај заштите дрвета. Најчешће епиксилне гљиве проузроковачи трулежи дрвета у
шумама, на шумским стовариштима и на стовариштима дрвне индустрије. Идентификација најзначајнијих
врста из Phylum Basidiomycota и Phylum Ascomycota. Појам, врсте и дијагноза трулежи. Утицај епиксилних
гљива на мембрану и ћелијски садржај.
Практична настава: Мјере борбе против гљива проузроковача трулежи дрвета на дубећим стаблима у
шумама. Заштита трупаца од трулежи послије сјече стабала у шумама и на шумским стовариштима. Улога
ксилофагних инсеката у заштити дрвета. Најзначајнији ксилофагни инсекти из редова Isoptera, Coleoptera,
Lepidoptera и Hymenoptera. Средства и методи борбе против ксилофагних инсеката.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе и консултације. Коришћење најсавременије опреме за презентацију; рад у
фитопатолошкој и ентомолошкој лаборатоји; директна заштита дрвета од узрочника трулежи и ксилофагних
инсеката.

Литература:
1. Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Униуверзитетски уџбеник. Издавач Универзитет
у Београду- Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774.
2. Караџић, д., Анђелић, М. (2002): Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама и
шумским стовариштима. Центар за заштиту и унапређење шума Црне Горе- Подгорица, 1-154.
3. Васић, К. (1971): Заштита дрвета. I део (ксилофагни инсекти). Научна књига, Београд, 1-335.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Предиспитни колоквијум и усмени испит.
Активност у току наставе
10 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Завршни испит
50 бодова
Семинарски рад
10 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Драган Караџић, ред. проф.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП45
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
IV
2П+2В
5
Проф. Др Дарко Кнежевић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
-----Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета Хидраулика и пнеуматика је да се студент упозна са основним физичким
законима и принципима битним за разумијевање рада машина и уређаја у којима се флуид
користи као радни медиј, као и да се упозна са основним компонентама уљне хидраулике и
пнеуматике.
Исходи учења (стечена знања):
Студент треба да стекне основна знања помоћу којих ће моћи да разумије на који начин
функционишу хидрауличне и пнеуматске машине и уређаји, а који се у великој мјери користе
у процесима прераде дрвета. Студент, такође, треба да научи принцип рада основних
хидрауличних и пнеуматских компоненати, да научи да их може препознати на конкретним
машинама и да научи њихове симболе да би могао да разумије хидрауличне и пнеуматске
шеме.
Садржај предмета:
Основе механике флуида (силе на чврсте површи, једначина континуитета, Бернулијева
једначина и остало),
Увод у уљну хидраулику (пумпе, хидромотори, цилиндри, разводни вентили, вентили
притиска и вентили протока),
Увод у пнеуматику (компресори, развођење ваздуха под притиском, основне пнеуматске
компоненте).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе. На предавањима и вјежбама се прати ангажованост студената, што се
бодује кроз активности на настави. Вјежбе су аудиторне (рачунске) и лабораторијске.
Литература:
1. Д. Кнежевић, А. Милашиновић (2010): Механика флуида, Машински факултет Бања
Лука – обавезна литература;
2. Д. Кнежевић, В. Савић, Д. Шешлија (2015- у припреми): Хидраулика и пнеуматика,
Машински факултет Бања Лука – обавезна литература.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

5 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

36 бод.
36 бод.

Завршни испит

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. Др Дарко Кнежевић

23 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП46
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
IV
2П + 2В
5
Др Игор Џинчић, доцент, др Бранко Главоњић, ред.проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за самостално организовање, спровођење и унапређивање контроле
квалитета производа од дрвета у малим, средњим и великим предузећима за прераду дрвета.

Исходи учења (стечена знања):
Стечена знања за компетентно и континуирано унапређује квалитета производа од дрвета уз примену
информационо комуникационих технологија.

Садржај предмета:
Политика квалитета. Систем менаџмента квалитетом на нивоу предузећа. ИСО 9000 и остали стандарди
квалитета производа и процеса. Законска регулатива и технички прописи ЕУ и Републике Срспке који се
односе на обавезност испитивања и пуштања у промет намештаја и производа од дрвета. СЕ знак,
сертификати и атести за намештај и производе од дрвета. Пројектовање и увођење QMS.
Структурни елементи квалитета, дефиниција квалитета производа, класификација карактеристика
квалитета, методе идентификације карактеристика квалитета, фактори квалитета, категоризација
фактора и карактеристика квалитета, контрола квалитета намештаја и производа од дрвета, осигурање
квалитета намештаја помоћу контроле квалитета, формулација смерница квалитета, објекти контроле
квалитета, утврђивање поступака контроле квалитета намештаја и изабраних производа од дрвета,
основне карактеристике система за контролу квалитета намештаја, методе испитивања намештаја:
утврђивање функционалности, мерење стабилности, испитивање издржљивости конструкције,
испитивање квалитета површинске обраде, утврђивање квалитета уграђеног материјала и квалитета
израде, контрола квалитета прозора и врата, топлотна изолација, звучна изолација, изолација од воде и
прашине, захтеви безбедности. Контрола квалитета дрвених подова и зидних обога, одређивање
влажности, мерење геометријских карактеристика, одређивање отпорности на дејство хемијских
средстава, одређивање димензионе стабилности, одређивање тврдоће по Бринелу, одрешивање савојних
својстава, одрешивање еластичности и отпорности на хабање употребљеног премаза, класирање подова
према квалитету уграђеног материјала и квалитету израде.
Практична настава: Посета лабораторијама за испитивање квалитета намештаја (ормани, столови,
столице, кревети, душеци, фотеље, троседи, двоседи): функциоаналне мере, стабилност, крутост,
издржљивост, квалитет материјала, квалитет обраде и квалитет површинске обраде.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и бежбе. На вежбама се прати и проверава стечено зњање студената на основу постављених
циљева.

Литература:
1. Душан Скакић, Алмир Крџовић: Финална прерада дрвета, Шумарски факултет Београд, 2002
2. Потребић М.: Дрвне конструкције 1, Шумарски факултет, Београд 1985.
3. Masing W.: Handbuch der Qualitaetssicherung, Munchen, 1980.
4. Јоко Станић, Управљање квалитетом производње, Грађевинска књига Београд, 1985.
5. ЕУ директиве, технички прописи и остала регулатива
6. ИСО стандарди менаџмента квалитетом

Облици провјере знања и оцјењивање:
Квалитет наставе у целости се проверава анкетирањем студената, израдом елабората и решавањем
постављених задатака у форми цртања - ручно и у програму CAD
Колоквијум 1
20 бод.
Активности на
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
настави/елаборат
Колоквијум 2
20 бод.

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

др Игор Џинчић, др Бранко Главоњић

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП51
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТЕХНОЛОГИЈЕ И СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА ПРОИЗВОДЊЕ
У ШУМАРСТВУ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
V
2П + 2В
6
Проф. Др Милорад Даниловић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са технологијама производње и потенцијалом
сортиментне структуре из државних и приватних шума Републике Српске и окружења
Исходи учења (стечена знања):
Студент треба да буде оспособљен да препозна потенцијал асортимана производа које
шумарство може да понуди као сировину за дрвопрерађивачку индустрију и да та знања
користи при планирању и организацији капацитета дрвопрерађивачких погона. Треба да буде
упознат са основним технологијама и стандардима које се примјењују у шумарству.
Садржај предмета:
Уводни дио; Производни потенцијал шумарства у РС и окружењу; ЈУС, БАС и ЕН стандарди у
производњи дрвета; Организација производње. Оперативни планови у шумарству – изведбени
пројекат; Класичне технологије у шумарству; Савремене технологије у шумарству;
Технологије производње у шумарству РС.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе.
Литература:
1. Николић С. (1993): Искоришћавање шума. Завод за уџбенике и наставна средства.
Београд.
2. Кулушић Б. (1977): Искоришћавање шума – производња шумских дрвних сортимената.
Шумарски факултет у Сарајеву
3. Интернет извори; материјал са предавања и вјежби.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

20 бод.
20 бод.

Завршни испит

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. Др Милорад Даниловић

50 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП52
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

МАШИНЕ И АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
V
3П+4В
7
Проф. др Гордана Глобочки Лакић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Услов: Техничка механика
Положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са процесом резања дрвета, избором и припремом алата за обраду као и
оптималним коришћењем машина за обраду дрвета. Презентовати студентима основне елементе
машина, кинематске системиме, системиме управљања, погонске и мјерне системе и системе алата.
Упознати студенте са специјалним поступцима обраде дрвета.
Исходи учења (стечена знања):
Студент треба да стекне основна знања о начину рада и експлоатацијским карактеристикама
система за обраду дрвета. Исто тако је потребно да буде обучен да изврши правилан избор и
припрему алата за експлаоатацију са циљем остваривања максималне производности и
економичности процеса.
Садржај предмета:
Подјела машина и резног алата за обраду дрвета. Основни видови резања, кинематика обраде,
формирање струготине, силе и снага резања, енергетски биланс процеса, квалитет обраде,
топлотне појаве при механичкој обради дрвета. Избор материјала и геометрије алата, постојаност
алата, хабање алата. Општи принципи констриусања алата. Припрема резног алата. Основне
карактеристике машина за обраду дрвета. Елементи и механизми машина, кинематски системи,
системи за управљање, погонски и мјерни системи, системи алата на обрадним системима за
обраду дрвета. Темељење и монтажа машина. Машине и алати за обраду дрвета расјецањем.
Машине и алати за обраду дрвета: стругањем, бушењем, рендисањем, глодањем и брушењем.
Машине и алати за сјечење дрвета. Специјални поступци резања: резање дрвета ласером и воденим
млазом. Машине и алати за просјецање, исјецање и пробијање. Машине и алати за обраду дрвета
деформацијом.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе, израда пројектиних задатака и њихова практична
реализација у лабораторији. Теренска настава - посјета предузећима и сајмовима намјештаја са
циљем упознавања студента са новим производним програмима произвођача машина и опреме.
Литература:
1. Кршљак, Б. (1996): Машине и алати за обраду дрвета 1,2,3,Универзитет у Београду, Београд,
2. Гоглиа, В. (1994): Стојеви и алати за обарду дрва, 1,2, Свеучилиште у Загребу, Шумарски
факултет Загреб,
3. Гвозденовић, Р. (1990): Приручник из машина и алата, Шумарски факултет Београд
4. Глобочки-Лакић, Г.: Обрада метала резањем - теорија, моделирање и симулација, Машински
факултет Бања Лука, 2010, допунска литература
5. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б. (2013): Сепарати предавања и вјежби из предмета:
Обрадни системи за обраду резањем и Алати и прибори 1, Машински факултет Бања Лука,
(материјал у електронској форми), допунска литература
6. Journal of Wood Sciencе
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума, пројектни рад, лабораторијске вјежбе и усмени завршни испит.
Колоквијум 1
20 бод
Активности
20 бод
5 бод Колоквијум 2
Завршни испит
35 бод
на настави
Пројектни рад и лаб. вјежбе
20 бод
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП53
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ХЕМИЈСКА ПРЕРАДА ДРВЕТА
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
V
3П+3В
6
Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Условљеност другим предметима

Облик условљености
/

/

Циљеви изучавања предмета:
Циљ курса је да упозна студенте са основним процесима који се примењују у хемијској преради дрвета, да их
повеже са основним особинама дрвета и његовим хемијским саставом. Такође, тежња је усмерена ка томе да се
укаже на могућност примене процеса прераде који ће омогућити најефикаснију прераду, а нарочито да укаже на
неопходност максималног коришћења дрвета као обновљиве сировине. Такође студенти се упознају са
могућностима прераде разчичитих сортимената дрвета, као и остатака и отпадака механичке прераде дрвета у
производе (или полупроизводе) најразличитије намене, уз примену принципа максималног коришћења дрвне
сировине - максимални приноси и производња без отпадака

Исходи учења (стечена знања):
Студенти стичу сазнања која их оспособљавају рад у процесима хемијске прераде дрвета

Садржај предмета:
Теоријска настава: Увод: Преглед поступака прераде дрвета уз коришћење механичке, топлотне и хемијске
енергије; Преглед потенцијалних сировина за поступке хемијске прераде дрвета; Примена принципа максималног
коришћења дрвне сировине. Производња влакана - избор и припрема дрвне сировине; Подела поступака према
начину дефибрације.Механичка влакна; Производња дрвењаче - принципи, технолошки поступци. Механичка
влакна; Влакна високог приноса, принципи производње на диск рафинерима; РМП, ТМП, ЦТМП влакна, сличности
и разлике. Примена механичких влакана. Производња полуцелулозе; Основни принципи семихемијског пулповања;
Сировине и технолошки поступци производње полуцелулозе. NSSC поступак, принципи и параметри. Примена
влакана полуцелулозе.Хемијски поступци производње влакана; Основни принципи- делигнификација дрвне
сировине. Сулфитни поступци - основни принципи и параметри; Прерада сулфитних лугова.Сулфатни поступак основни принципи и параметри; Систем регенерације хемикалија и енергије у сулфатном поступку; Споредни
производи сулфатног поступка - сулфатни терпентин и тал уље.Индустријска примена лигнина; Могућности
коришћења отпадних лигнина. Издвајање и примена лигносулфоната. Издвајање и примена алкали лигнина Крафт
лигнини као пунила, дисперзиона средства; производња лепила на бази лигнина. Термичка разградња дрветаУтицај пораста температуре а физичке, структурне и хемијске промене у дрвету; Теоријски основи пиролизе дрвета.
Сува дестилација дрвета - поступци, основни производи. Угљенисање дрвета. Гасификација дрвета.Екстрактивна
индустрија- Производња екстрактивних компоненти дрвета екстракцијом помоћу растварача. Производња смоле.
Производња смоле екстракцијом органским растварачима- принципи, уређаји. Производња штавних материјаекстракција водом, сировине, принципи, уређаји. Производња етеричних уља - дестилација воденом паром,
сировине, уређаји. Искоришћаваје биљног зеленила - хлорофил, каротенске пасте, сточна храна. Сахарификација
дрвета - хидрилоитчка разградња угљенохидратне компоненте дрвета применом киселих и ензимских катализатора.
Поступци сахарификације, принципи и уређаји. Бихемијска прерада катализата. Заштита околине у хемијској
преради дрвета; Могућности коришћења споредних и отпадних производа индустријске прераде дрвета у циљу
заштите околине
Практична настава: Сува дестилација дрвета - припрема дрвне сировине; Сува дестилација дрвета; Одређивање
садржаја сирћетне киселине у сировом сирћету титрацијом; Анализа дрвеног угља - садржај влаге; Анализа дрвеног
угља - садржај испарљивих супстанци; Анализа дрвеног угља - садржај пепела; садржај чистог угљеника;
Екстракција смоле по Сокслету; Прерада живе смоле дестилацијом воденом паром; Добијање етарских уља из
четина; Одређивање садржаја витамина Ц у четинама; Производња влакана, термичка разградња дрвета, изоловање
екстрактивних материја.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вежбе, практична теренска настава и консултације. Презентација наставне материје уз
активно учешће студената.

Литература:
1.
2.

3.

Т. Стевановић Јанежић (1990): Хемијска прерада дрвета, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
Б. Клашња, Ш. Копитовић (2006): Дрво топола као сировина за производњу влакана, монографија.
Пољопривредни факултет, Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад.
Ф. Кљајић (1984): Технологија целулозе и дрвењаче (уџбеник за ученике завршног ступња папирничарског
усмејерења), Школска књига Загреб

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

20 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

Наставник који је припремио програм:

20 бод.
20 бод.

Завршни испит

Проф.др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

40 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП54
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ У ДРВНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
V
3П + 3В
6
Доц. др Милан Тица

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Инжењерска графика са основама CAD-a, Техничка механика.
Положени предмети
Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоријских и практичних сазнања о уређајим које се користе за транспортне,
претоварне и складишне радове у дрвној индустрији.
Исходи учења (стечена знања):
Упознавањем са методама прорачуна и разумјевањем функционисања основних врста уређаја
унутрашњег транспорта и складиштења у дрвној индустрији, студент ће стећи знања за
самостално рјешавање практичних проблема из ове области.
Садржај предмета:
Улога, подјела, значај и развој унутрашњег транспорта у дрвној индустрији. Облици и особине
материјала који се транспортују у дрвној индустрији. Могућност прилагођавања рада
транспортних машина са радом осталих машина. Ланчани транспортери. Транспортне машине
непрекидног дјеловања. Транспортери са ваљцима. Транспортери са траком. Грабуљасти
транспортери. Пужни транспортери. Елеватори. Транспортне машине са прекидним начином
рада. Опрема за механизован утовар и истовар (шумске дизалице и витла). Специјална шумска
возила (адаптирани трактори, скидери, форвардери, шумске камионске композиције). Остале
врсте транспортних уређаја у дрвној индустрији. Пнеуматски транспорт уситњеног дрвета
(теоријске основе). Значај и класификација уређаја за пнеуматски транспорт. Транспортни
пнеуматски уређаји: цјевоводи, скретнице, дуваљке, одвајачи, циклони и филтери, вентилатори
и дуваљке. Испитивање, подешавање и експлоатација уређаја пнеуматског транспорта.
Прорачун и пројектовање уређаја, избор брзине и количине ваздуха у зависности од
технолошких параметара. Појам и врсте складишта. Амбалажа и паковање. Пројектовање и
начини складиштења у дрвној индустрији. Елементи и процеси у складишном систему.
Лоцирање складишта. Преглед технологија складиштења у дрвној индустрији.
Методе наставе и савладавање градива:
Предвања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз израду
пројектних задатака у току семестра. Квалитет наставе провјерава се анкетирањем студената.
Литература:
1. Милеуснић Н.: Унутрашњи транспорт и складишта, Научна књига, Београд, 1990.
2. С. Тошић: Транспортни уређаји - Механизација транспорта, Машински факултет,
Београд, 1999.
3. Д. Шаљић, Транспортни уређаји - упутство за израду пројекта и збирка решених
задатака, Машински факултет, Крагујевац, 1978.
4. С. Ј. Свјатков: Пнеуматски транспорт уситњеног дрвета, Завод за технологију
дрвета, Сарајево, 1969.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Оцјена активности на предавањима, оцјена рачунских вјежби, оцјена пројектног задатка,
оцјена колоквија, завршни испит (писмени и усмени).
Колоквијум 1
15 бод.
Активности на настави
30 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Доц. др Милан Тица
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП55
Наставник

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА
АЛАТКИ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
V
2П + 2В
5
Доц. др Ђорђе Чича

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је оспособљавање студента за програмирање нумерички управљаних
машина алатки, као и овладавање техникама пројектовања технолошких процеса за ове
машине алатке.
Исходи учења (стечена знања):
Након завршеног курса студент је оспособљен за пројектовање технолошких процеса за
нумерички управљане машине алатке и програмирање различитих типова нумерички
управљаних машина алатки.
Садржај предмета:
Уводни дио (подјела материје, задатак предмета, литература, остало). Класификација CNC
система. Методологија програмирања НУМА. Израда плана обраде. Израда плана стезања.
Израда плана алата. Генерисање програмских инструкција. Методе програмирања НУМА.
Ручно програмирање. Аутоматизовано програмирање прмјеном рачунара. Структура и садржај
управљачког програма. Координатни и мјерни системи. Карактеристичне тачке НУМА. Gфункције. Врсте интерполације. Избор равни обраде. Корекција алата. Помјерање нулте тачке.
Дефинисање димензија. Израда навоја. Циклуси обраде. Технолошке функције. М-функције.
Смјер обртања главног вретена. Управљање током извршавања програма. Измјена алата.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и консултације. Израда пројектних задатака
кроз пројектовање технолошких процеса за нумерички управљане машине алатке, избор
машина алатки, алата и прибора за одређене врсте обраде.
Литература:
1. Чича. Ђ., Јокановић, С. (2015): Програмирање нумерички управљаних машина алатки,
Машински факултет Бања Лука – обавезна литература
2. Јовишевић, В. (2005): Пројектовање технолошких процеса, Машински факултет Бања
Лука – допунска литература
3. Smid, P. (2003): CNC Programming Handbook, Industrial Press Inc., New York – допунска
литература
Облици провјере знања и оцјењивање:
Провјера знања се врши праћењем активности студента у току предавања и вјежби,
оцјењивањем успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.
Колоквијум 1
30 бод.
Активности на настави
5 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Доц. др. Ђорђе Чича
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП56
Наставник

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

CAM СИСТЕМИ
Семестар
Фонд часова
V
2П + 2В
Доц. др Ђорђе Чича

Број ЕЦТС бодова
5

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је стицање знања и вјештина из области примјене рачунара у производњи,
са посебним нагласком на програмирање нумерички управљаних машина алатки.
Оспособљавање студента са основама програмирања примјеном CAM система.
Исходи учења (стечена знања):
Након завршеног курса студент је оспособљен за моделирање поступака обраде на нумерички
управљаним машинама алаткама, генерисање управљачких програма и технолошке
документације примјеном CAM система.
Садржај предмета:
Уводни дио (подјела материје, задатак предмета, литература, остало). Методологија
програмирања НУМА. Методе програмирања НУМА. Структура и садржај управљачког
програма. G-функције. М-функције. Кључни аспкети CAM система. Структура CAM система.
Генерисање припремка. Генерисање путања алата. Креирање и коришћење база података.
Симлација и визуелизација производних процеса. Генерисање управљачког програма.
Генерисање производне документације. Интеграција CAD/CAM система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и консултације. Израда пројектних задатака
кроз израду управљачких програма за нумерички управљане машине алатке примјеном CAM
система.
Литература:
1. Чича. Ђ., CAM системи, ауторизована предавања
2. Чича. Ђ., Јокановић, С. (2015): Програмирање нумерички управљаних машина алатки,
Машински факултет, Бања Лука – допунска литература
3. Девеџић, Г. (2006): CAD/CAM технологије, Машински факултет, Крагујевац – допунска
литература
4. Zeid, I. (1992): CAD/CAM Theory and Practice, McGraw Hill, New York
Облици провјере знања и оцјењивање:
Провјера знања се врши праћењем активности студента у току предавања и вјежби,
оцјењивањем успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.
Колоквијум 1
30 бод.
Активности на настави
5 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Доц. др. Ђорђе Чича
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП61
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ФУРНИРИ И ФУРНИРСКЕ ПЛОЧЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VI
3П+3В
6
Др Владислав Здравковић, ванр.проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са техникама и технологијом израде фурнира и слојевитих производа од фурнира,
основама технолошких процеса, техникама контроле квалитета фурнира и слојевитих
производа од фурнира.
Исходи учења (стечена знања):
Стицање знања и вештина за вођење технолошких процеса производње декоративног и
љуштеног фурнира, и слојевитих производа од фурнира.
Садржај предмета:
Технике израде фурнира, стандардни услови. Сечење фурнира, теоријске основе, типови
машина. Љуштење фурнира, теоријске основе, типови машина. Теорија резања са применом у
фурниру, појам притисне греде, параметри квалитета фурнира. Сушење фурнира, параметри
сушења, контрола. Декоративни фурнири, микрофурнири, “Fine-line” и “3D” фурнири. Врсте
лепкова, припрема, рецептуре,уређаји. Предпресовање и пресовање плоча, режими пресовања.
Завршна обрада плоча. Столарске плоче. Слојевите плоче, фурнирски отпресци, “LVL”, остале
плоче од фурнира. Елементи пројектовања технолошких процеса израде фурнира и слојевитих
производа.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рачунске вежбе, консултације, израда семинарских радова, показна практична
настава.
Други облици наставе – вежбе
Обухвата две целине: технологију израде декоративног фурнира и технологију израде
љуштеног фурнира и слојевитих производа од фурнира. Технике прорачуна техничких
капацитета и карактеристика машина, и израду просторног распореда машина на основу
задатих улазних параметара. У току вежби израђује се елаборат.
Практична настава:
Повезивање теоријских знања стечених на предавањима и вежбама са стварним,
индустријским условима. Ради се у малим групама уз вођење дневника теренске наставе.
Литература:
1. Др Николић Михаило, (2010):Фурнири и слојевите плоче, Београд
2. Baldwin, R. (1981): Plywood Manufacturing Practices. San Francisco.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти, по правилу, исказују у писаној форми. Квалитет наставе проверава се
анкетирањем студената.
П 10 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Активности на
Завршни испит
45 бод.
настави
В 10 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Владсилав Здравковић, ван.проф.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП62
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VI
3П + 5В
7
Мр Јелена Матић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да вреднују ниво
и значај пројектованих објеката и процеса, као и да самостално израђују пројекте намештаја и
производа од дрвета и обликују идејна решења према датим производним и тржишним
условима. Да на основу стечених знања владају основним техникама презентације пројекта.
Исходи учења (стечена знања):

У потпуности испуњен постављени циљ предмета.
Садржај предмета:
Терминологија индустријског дизајна, Методологија дизајнирања и процес развоја производа,
Основни фактори индустријског дизајна, Однос облика и садржаја, Изражајна средства и
њихов значај, Карактеристике индустријског производа, Класификација намештаја, Типологија
облика, димензионисање и просторна организација, Намештај у стамбеним објектима,
Намештај у јавним објектима, Типови пројеката и презентационе технике, Облици и
одговорности професионалног рада;
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе. На вежбама се прати укљученост и активност студената кроз
континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у целости проверава се
анкетирањем студената.
Литература:
1. Јулиус Панеро, Мартин Зелник, Антрополошке мере и ентеријер, Грађевинска књига,
Београд, 2009.
2. Ернест Нојферт, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Београд, 2003
3. Мирослав Фрухт, Индустријски дизајн, Наука, Београд, 1995
4. Jim Postell, Furniture Design, Wiley, 2007.
5. А. Ајзинберг, Б. Совиљ, Стилови од праисторије до сецесије – архитектура, ентеријер,
намештај, Грађевинска књига, 2010.
6. Wolfgang Nutsch, Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke, DVA, 2011.
7. Rob Thompson, Manufacturing Processes for Design Professionals, Thames & Hudson, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми.
Семинарски рад
10 бод.
Елаборат
40 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 1
5 бод.
Колоквијум 2
5 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Мр Јелена Матић, ванр. проф.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП63
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ПРЕРАДА ДРВЕТА НА ПИЛАНАМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VI
3П + 3В
6
Др Ранко Попадић, доцент

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Овладавање основним појмовима пиланске прераде дрвета. Упознавање са теоријом максималног
коришћења сировине, као и са основним методима прераде. Упознавање са технологијом и
технолошким процесима за пиланску прераду дрвета.
Исходи учења (стечена знања):
Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих инжињера за решавање проблема у
савременим пиланским технолошким процесима.
Садржај предмета:
Сировинска основа и квалитет сировине за пиланску прераду дрвета. Врсте, структура, подела
пилана и програм производње у пиланама. Стовариште трупаца: пријем сировине, класирање,
мерењe, сортирање, чување и припрема сировине за прераду. Основе примарног пиљења за четинаре
и за лишћаре стандардних и ванстандардних димензија. Технологија примарног пиљења дрвета:
средства рада, транспорт... Секундарно пиљење изрезаних сортимената: рад на секундарном
пиљењу, врсте машина, средства транспорта... Мерењe, сортирање и слагање грађе за парење и
природно и техничко сушење. Припрема сировине за отпрему. Квантитативни, квалитативни и
економски показатељи успешности рада.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вежбе и теренска настава. Вежбе се одвијају у две комплементарне целине, сагласно
пређеном градиву на предавањима. Први део обухвата упознавање са програмом производње
пиланске прераде дрвета, карактеристичне задатке из основа примарног и секундарног пиљења, као
и квантификовање показатеља квантитативног, квалитативног и вредносног искоришћења дрвета.
Други део садржи задатке везане за технолошки процес пиланске прераде.
Теренска настава подразумева практичну примену стечених теоријских знања. Одвија се у
релевантним предузећима за пиланску прераду дрвета.
Литература:
1. Др Момир Николић (1994.): „Прерада дрвета на пиланама“, 1. издање СИТШИПДРС
Београд, или 2. издање (2010.), Шумарски факултет Београд – обавезна литература;
2. Др Момир Николић (1983.): „Прерада дрвета на пиланама“ (I и II књига), ИПД, Београд –
допунска литература;
3. Др Милутин Кнежевић (1961.): „Прерада дрвета на стругарама“, Завод за издавање уџбеника
Србије – допунска литература;
4. Др Маријан Брежњак (1997): „Пиланска технологија дрва“, први и други део, Шумарски факултет
Загреб – допунска литература
5. Др Франц Мрзељ (1996): „Жагарство“, Љубљана – допунска литература
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми, осим завршног испита који
може бити усмени
Активности на настави
10 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
30 бод.
Теренска настава
10 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Ранко Попадић, доцент

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета

ШФП64
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

КОМПОЗИТНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VI
3П+3В
6
Проф.др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Условљеност другим предметима

Облик условљености
/

/

Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ је да студенти овладају знањима о технолошким поступцима производње и карактеристикама плоча
иверица, влакнатица, дрвно-цементних плоча и елемената и дрвно-пластичних маса.

Исходи учења (стечена знања):
Студенти на основу стеченог знања из овог курса могу самостално да организују и побољшавају производњу плоча
иверица, влакнатица и дрвно-цементних плоча и елемената, као и да контролишу њихов квалитет. Такође могу да
организују процес прераде ових композитних материјала на бази дрвета.

Садржај предмета:
Технологија производње плоча иверица: Историјат и развитак плоча од уситњеног дрвета, дефиниција,
класификација и општа шема технолошке линије; Складиштење и припрема дрвне сировине; Ситњење дрвета;
Транспорт и силирање иверја; Наношење везива на иверје; Формирање иверастог тепиха; Претпресовање, влажење
и врело пресовање; Завршна обрада; Технолошки поступци за производњу иверица екструзијом и иверастих
отпресака у калупима; Оплемењавање; Испитивање својстава и стандарди; Технологија производње OSB плоча.
Технологија производње плоча влакнатица: Историјат и развитак влакнастих плоча, дефиниција, класификација и
општа шема технолошке линије по мокром и сувом поступку израде; Добијање влакнасте масе; Мокри поступак;
Суви поступак; Поступци за производњу иверастих отпресака: Thermodyn; Collipres; Wersalit. Технологија
производње грађевинских плоча и елемента на бази уситњеног дрвета и неорганског везива: Хераклит поступак;
Дурисол поступак; Гипс влаканста плоча; Цементна иверица.
Лабораторијске вежбе из прорачуна материјалног биланса и капацитета појединих технолошких операција у
производњи плоча иверица. Лабораторијске вежбе из плоча влакнатица: одређивање карактеристика дрвне сечке,
степена млевења, фракционог састава, рН вредности и пуферног капацитета влакнасте масе, оборљивости везива,
количине везива нанетог на влакна, физичких, механичких и хемијских својстава плоча влакнатица, лабораторијска
контрола квалитета папира за импрегнацију и импрегнисаног папира и површине оплемењених плоча влакнатица.
Снимање технолошког тока производње, снимање и прорачун појединих технолошких операција током теренске
наставе у фабрикама иверица.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вежбе, практична теренска настава и консултације. Презентација наставне материје уз
активно учешће студената.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Миљковић, Ј., (1991): Композитни материјали од уситњеног дрвета - иверице, Научна Књига - Београд.
Ђипоровић-Момчиловић, М., Поповић, М. (2013): Композитни материјали од уситњеног дрвета влакнатице, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд.
Ђипоровић, М. (2008): Збирка задатака и израза из плоча иверица, Универзитет у Београду - Шумарски
факултет, Београд.
Миљковић, Ј., Црногорац, О. (1998): Практикум за вежбе из влакнатица и оплемењавање плоча,
Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд.
Malony M.T. (1993): Modern Particleboard and Dry Process Fiberboard Manufacturing, Miller Freeman Publ. San
Francisko.
Kollmann, F./ Kuenzi, W. E./ Stamm, J. A., 1975. Principles of Wood Science and Technology – Volume II:
Wood Based Materials. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer–Verlag
Mizi, F. et al., 2009. Performance in use and new products of wood based composites. London: Brunel University
press
Thoemen H., Irle М., Sernek М. (2010): Wood-Based Panels -An Introduction for Specialists, Brunel University
Press. UK

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

20 бод.

Колоквијум 1
Колоквијум 2

20 бод.
20 бод.

Завршни испит

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф.др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

40 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП65
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ ПРОИЗВОДА
ОД МАСИВНОГ ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
VI
2П+2В
5
Др Владислав Здравковић, ванр.проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са савременим технологијама израде инжењерских производа: на бази
масивног дрвета и фурнира, LVLa, Glulam-а, као и осталих лепљених производа који се
користе у изради намештаја и грађевинарству.
Исходи учења (стечена знања):
Стицање знања о савременим технологијама производње слојевитих производа од масивног
дрвета и фурнира (осим фурнирских и столарских плоча), које се примењују у прозводњи
намештаја и у грађевинарству.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Инжењерски производи од масивног дрвета, појам, материјали за израду, подручја примене.
Производња разних врста плоча од масивног дрвета, технике производње. Попречно
ламелирано дрво, за употребу у намештају и ентеријеру и грађевинарству. Остали ламелирани
производи. Производња LVLa: LVL фиксних дужина, прекидни и непрекидни процес
производње, за конструктивну намену. Технолошки процес производње средњег капацитета.
Технолошки процес производње високог капацитета. Остале врсте конструктивних лепљених
носача.
Други облици наставе – вежбе
Израда семинарских радова из различитих делова програма предмета.
Методе наставе и савладавање градива:
Теоријска настава, вежбе, израда семинарских радова.
Литература:
1. Др Николић Михаило, (2010): Фурнири и слојевите плоче., Шумарски факултет, Београд
2. Војислав Кујунџић, (1989): Савремене дрвене конструкције, Грађевинска књига, Београд
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање студенти, по правилу, исказују у писаној форми. Квалитет наставе проверава се
анкетирањем студената.
П 10 бод.
Колоквијум 1
15 бод.
Активности
Завршни испит
50 бод.
на настави
В 10 бод.
Колоквијум 2
15 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Владсилав Здравковић, ван.проф.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП66
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
VI
2П + 2В
5
Мр Јелена Матић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
--Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета: Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу
самостално да анализирају постојеће основе објеката и дају одговарајућа решења нових
просторних организација. Да на основу стечених знања правилно вреднују обликовне и
техничке могућности, као и опсег инвестиционих улагања при реализацији пројеката.
Студенти се пре свега упућују на пројектовање ентеријера у којима доминира употреба дрвета
као грађевинског материјала.
Исходи учења (стечена знања):

У потпуности испуњен постављени циљ предмета.
Садржај предмета:
Процес пројектовања унутрашњег простора, Мере и пропорције у пројектовању,
Димензионална анализа простора, Функционална анализа простора, Елементи ентеријера,
Принципи пројектовања ентеријера, Компоновање, просторни односи и типологија,
Архитектонски склоп, Изражајна средства, Утицаји окружења и вредновање простора са
становишта корисника, Презентација пројеката ентеријера и професионална пракса,
Реализација пројекта ентеријера;
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе. На вежбама се прати укљученост и активност студената кроз
континуирану израду програма у току семестра. Квалитет наставе у целости проверава се
анкетирањем студената.
Литература:
1. Јеннy Гиббс, Дизајн ентеријера, Дон Вас, Београд, 2009.
2. Кенет Фремптон, Модерна архитектура, Орион арт, Београд, 2004.
3. Чинг, Ф.Д.К., Визуелни речник архитектуре, Грађевинска књига, Београд, 2006.
4. Ј. Панеро и М. Зелник, Антрополошке мере и ентеријер, Грађевинска књига, Београд,2009.
5. Ернест Нојферт, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Београд, 2003.
6. Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2002.
7. А. Ајзинберг, Б. Совиљ, Стилови од праисторије до сецесије – архитектура, ентеријер,
намештај, Грађевинска књига, 2010.
8. Александар Ајзинберг, Стилови: архитектура, ентеријер, намештај – терминолошки речник,
Просвета, 2007.
9. Wolfgang Nutsch, Handbuch der Konstruktion: Innenausbau, DVA, 2012.
10. J. De Chiara, J. Panero i M. Zelnik, Time-saver standards for interior design and space planning,
McGraw-Hill Inc, 1991.
Облици провјере знања и оцјењивање:,
Семинарски рад
10 бод.
Елаборат
40 бод.
Активности на настави
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 1
5 бод.
Колоквијум 2
5 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Мр Јелена Матић, ванр. проф.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП71
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ФИНАЛНА ПРЕРАДА ДРВЕТА
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
VII
3П+3В
6
Др Игор Џинчић, доцент

Условљеност другим предметима:

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде
у производњи намештаја и грађевинске столарије како наконвенционалној, тако и на НУ
технолошкој опреми, те да на основу стечених знања да доносе одлуке о куповини нове и
ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у
финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како
у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.
Исходи учења (стечена знања):
У потпуности испуњен постављени циљ предмета
Садржај предмета:
Увод, технологија као научна дисциплина,технологија финалне механичке прераде
дрвета,обрадни системи у финалној прерди дрвета,техничке карактеристике обрадних
система,показатељи квалитета обрадних система,појам грешке и тачности у технологији
финалних производа ,класификација грешака,тачност обраде и подешавања ,синтеза гршака
обраде,основни елементи процеса резања,кретања при обради резањем,методи обраде резањем
у финалној преради дрвета,обрадљивост и главни фактори обраде,надмере на обраду,обрада
масивног дрвета:кројење материјала,спајање пуног дрвета у циљу повећавања мератехнолоске линије,припрема површина за даљу обраду,равнање,фиговање формирање
ширина,дебљина и дужина,профилисање гредица и дашчаних плоча,израда елемената за
спајање гредица у рамове,плоча од пуног дрвета у корпусе и гредица и плоча у постоља
(гештеле),обликовање детаља глодањем,пиљењем и стругањем,обрада масивног дрвета
пластичним деформисањем,обрада слојевитог дрвета савијањем,обрадни процеси и машински
системи,обрада плоча на бази дрвета,кројење плоча,кројење и припрема фурнира,избор и
припрема лепка,фурнирање ширих страна пчоца,фурнирање равних рубова (ивица),обрадни
процеси и машински системи,обрада састава са праволинијским контурама,обрада округлих и
овалних плоча,завршна монтаза,контрола квалитета уграђеног материјала и квалитета обраде.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Скакић, Д., Крџовић, А.: Финална прерада дрвета,Шумарски факултет, Београд, 2002. год.
Скакић, Д.: Финална прерада дрвета 1, Микрокњига, Београд, 1992.
Скакић, Д., Крџовић, А.: Финална прерада дрвета 2, Шумарски факултет, Београд, 1996. год.
Rudiger, A. i dr: Grundlagen des Mobel – und Innenausbaus, DRW Stutgart, 1995.
Јанковић, А., Лубардић, С.: Финална прерада дрвета 1, Шумарски факултет, Београд, 1983.
Ljuljka, B.: Tehnologija proizvodnje nameštaja, Šumarski fakultet, Zagreb, 1977.
Ettelt, B.: Sagen, Frase, Hobeln, Bohren, DRW Stutgart, 1987.
Maier, VG: Holzbearbeitungsmachinen, DRW Stutgart, 1987.
Konstruktionsmappe Massivholz fur Mobel und Innenausbau, DRW Verlag, Stutgart, 1991.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Писмени испит
Колоквијум 1
Активности на настави/
40 бод.
елаборат
Колоквијум 2
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

15 бод.
15 бод.

Завршни испит

Др Игор Џинчић, доцент

30 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП72
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VII
3П+3В
6
Проф. др Милан Јаић

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Својства дрвета; Машине и алати за обраду дрвета
Положени испити
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу самостално да воде технолошки
процес површинске обраде у производњи финалних производа од дрвета – производњи
намештаја, ентеријера, грађевинске столарије и производа у екстеријеру, те да на основу
стечених знања могу самостално да доносе одлуке о инвестиционим улагањима у опрему за
површинску обраду дрвета, како у индустријским погонима тако и у малим и средњим
предузећима.
Исходи учења (стечена знања):
Способност вођења технолошког процеса површинске обраде дрвета како у индустријским
погонима тако и у малим и средњим предузећима.
Садржај предмета:
Опште о површинској обради дрвета, дрво и плоче од дрвета као подлога за површинску
обраду, карактеристике површине дрвета (геометрија површине – храпавост), материјали за
површинску обраду - за припрему површине (брусна средства, шпахтлови, китови, запуњачи
пора, пигменти, бајцеви), премази (нитроцелулозни, алкидни, акрилни, полиестарски,
полиуретански, киселоочвршчавајући, водoразредиви), природни материјали (уља, воскови),
својства премаза, основе формирања филма премаза на дрвету, системи премаза, сушење и
очвршћавање премаза, трајност система премаз/дрво, технолошки процеси површинске обраде,
припрема површине, бојење и декоративна обрада, наношење премаза, пречишћавање ваздуха
и воде у лакирницама, сушење и очвршћавање премаза, брушење и полирање премаза,
примена различитих премаза, лакирне линије за различите финалне производе.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вежбе и теренска настава.
Литература:
1. М. Јаић, Р. Живановић- Трбојевић: ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА : Теоријске
основе, Технолошки процеси. Ауторско издање, Београд, 2000.
2. М. Јаић, Р. Живановић: ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА : Својства материјала,
Квалитет обраде. СИТЗАМС, Београд, 1993.
3. М. Јаић: Приручник за лакирање дрвета. Beoicla, Београд, 2001
4. A. Goldschmidt, H-J. Streitberger: BASF handbook on Basics of Coating Technology. Vincentz
Network, Hannover, 2007.
5. B.Franco, Ј. A. Graystone: Industrial Wood Coatings, Theory and Practice, Elsevier,
Amsterdam, 2009
Облици провјере знања и оцјењивање:
Знање се проверава континуирано у току трајања семестра кроз израду елебората и полагање
колоквијума и на након одслушаног курса полагањем завршног испита.
Активности на настави
5 бод. Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит 30 бод.
Елаборат
25 бод. Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Проф. др Милан Јаић
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП73
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ЕКОНОМИКА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VII
3П+3В
6
Др Бранко Главоњић, редовни професор

Условљеност другим предметима:
Облик условљености
обавезни предмети треће године
положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за праћење економских активности у дрвној индустрији,
сагледавање њеног места и улоге у привредној структури и привредном развоју, капацитетима
и кретању производње свих категорија производа од дрвета, пласману и потрошњи производа
од дрвета, производним и економским карактеристикама производње и индустријској
политици и њеним мерама.
Исходи учења (стечена знања):
Располагање знањима за праћење економских активности у дрвној индустрији, карактеристика
њеног развоја и успешног решавања задатака и проблема из области економике пословања
предузећа у дрвној индустрији.
Садржај предмета:
Теоријска настава-предавања: Појам и предмет изучавања Економике дрвне индустрије.
Генеза дрвне индустрије Републике Српске. Место и значај дрвне индустрије у привреди
Републике Српске. Шумски фонд Републике Српске као материјални фактор развоја дрвне
индустрије. Тржиште и тржишно привређивање. Ресурси предузећа у дрвној индустрији
(технолошки, енергетски, људски, финансијски, знање као ресурс,...). Појам производње и
њене карактеристике у дрвној индустрији. Производне функције у дрвној индустрији
(економетријски модел). Трошкови. Појам, подела и распоред трошкова. Праћење и обрачун
трошкова производње у преради дрвета и производњи намештаја. Методе калкулација
трошкова производње најзначајнијих категорија производа од дрвета. Маржа. Порез на додату
вредност. Пословна средства предузећа у дрвној индустрији. Основни показатељи успешности
пословања предузећа у дрвној индустрији. Принцип продуктивности, економичности и
рентабилности (профитабилности). Рачуноводствено-финансијски биланси предузећа у дрвној
индустрији. Показатељи финансијске анализе пословања предузећа у дрвној индустрији.
Вежбе: Основни статистички показатељи и методе за праћење економских активности у
дрвној индустрији. Економетријски модели производње, потрошње, понуде и тражње
производа дрвне индустрије. Основна средства. Амортизација и методи за израчунавање
амортизационе квоте. Ревалоризација и израчунавање ревалоризоване вредности основних
средстава. Трошкови. Утицај степена коришћења капацитета на величину трошкова у
производњи намештаја и производа од дрвета. Калкулације трошкова. Принципи
продуктивности, економичности и рентабилности. Израда биланса стања и биланса успеха
предузећа. Израчунавање показатеља финансијске успешности предузећа.
Практична настава: Практична настава студената у предузећима дрвне индустрије.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе
Литература:
1. Главоњић Б. (2010):“Економика дрвне индустрије“, скрипта, Шумарски факултет, Београд
2. Главоњић Б. (2009):“Економика дрвне индустрије“, практкум, Шумарски факултет, Београд
3. Фигурић М. (2003): „Менаџмент трошкова у дрвнотехнолошким процесима“, Шумарски факултет, Загреб;

Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум, Писмени испит
Колоквијум 1
Активности на настави
10 бод.
Колоквијум 2
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

20 бод.
20 бод.

Завршни испит

Др Бранко Главоњић, редовни професор

50 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП74
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VII
3П+3В
6
Др Бранко Главоњић, ред.проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за организовање производње у технолошким системима малих,
средњих и великих предузећа у преради дрвета.
Исходи учења (стечена знања):
Стечена знања за организацију производње и организацију рада на радним местима у
технолошким системима са прекидном и континуираном производњом у преради дрвета.
Садржај предмета:
Пословни,
производни
и технолошки
системи
у преради
дрвета.
Процесно
орјентисана организација производње у преради дрвета (дефиниција и врсте процеса у
преради дрвета). Организација производње у технолошким системима за прераду дрвета:
фазе и операције израде. Организација радних смена у различитим системима производње у
преради дрвета. Организација појединачних, групних и радних места на технолошким
линијама у технолошким системима за прераду дрвета: просторна организација радних места,
површина и организација радног места. Организација припремно-завршних послова и
организација рада на радним местима у технолошким системима за прераду дрвета.
Студија рада и нормирање: анализа времена, саставни елементи времена, методе утврђивања
времена израде, снимање времена, методе утврђивања губитака у раду, методе израчунавања
времена израде и норме. Изражавање резултата рада. Вредновање рада.
Организација коришћења предмета рада и система праћења и контроле залиха у технолошким
системима за прераду дрвета.
Методе прорачуна капацитета и производности средстава за рад. Организација логистике
производње у преради древта: логистика снабдевања, руковање материјалима, складиштење и
снабдевање радних места. Организација контроле у технолошким системима за
прераду дрвета.
Практична настава: спроводи се у предузећима. Током боравка у предузећу студенти реализују
радне задатке који се односе на мерење, израчунавање времена израде и нормирање.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вежбе и стручна пракса.
Литература:
1. Фигурић М.С. ''Производни и пословни процеси у преради дрва и производњи
намјештаја'', Универзитет у Загребу, Шумарски факултет, 2000.г.
2. Грегер К. ''Производни и пословни процеси у преради дрва и производњи
намјештаја''- збирка задатака, Универзитет у Загребу, Шумарски факултет, 2000.г.
3. Гојановић Ј. ''Економика и организација производње'', Информатор, Загреб, 1977.г.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави/
30 бод.
елаборат
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Колоквијум

20 бод.

Завршни испит

Др Бранко Главоњић, ред.проф.

50 бод.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм
Назив предмета
Шифра предмета
ШФП75
Наставници

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ДРВО У АРХИТЕКТУРИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Статус предмета
ИЗБОРНИ

Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
VII
2П+2В
6
Доц. др Саша Б.Чворо, дипл.инж.арх.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
/
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са основним облицима примјене дрвета у архитектонским објектима. Преглед
основних функционалних, конструктивних и обликовних рјешења примјене дрвета у
материјализацији унутрашњег и вањског простора, те обезбјеђење постојаности дрвених
грађевинских елемената.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање примјене дрвета у изградњи архитектонских објеката корисно је за савладавање
градива из других шумарских дисциплина, те за израду семинарских и завршних радова.
Стечена знања примјенљива су за рјешавање практичних (стручних) проблема.
Садржај предмета:
Уводни дио (задатак предмета, начин рада, литература, остало). Значај производа од дрвета за
градитељство и могућности њихове примјене. Специфичност употребе дрвета у различитим
архитектонским условима (унутрашњи и вањски простор). Техничка својства дрвета битна за
градитељство, преглед врста и њихове карактеристике. Принципи примјене дрвених
производа: физичка заштита, конструктивна заштита (детаљи), површинска заштита и обрада,
санација. Димензионисање, доступност на тржишту, постојаност дрвета и примјењене
технологије - принципи, конструкције, материјали, основни поступци. Основе грађевинске
физике и принципи звучне и топлотне заштите грађевинских конструктивних елемената. Дрво
као основни конструктивни елемент зграде – склопови, принципи, димензионисање елемената.
Класичне дрвене кровне конструкције – склопови, принципи, димензионисање елемената.
Префабриковани дрвени конструктивни склопови. Прозори и врата: функција и обликовање,
типови, карактеристике. Дрвени подови – типови, начини уградње, материјали за лепљење и
завршну обраду. Зидне завршне површине – унутрашње и вањске облоге.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе. На вјежбама се прати укљученост и активност студената кроз
континуирану израду семестралног задатка. Квалитет наставе у цијелости провјерава се
анкетирањем студената.
Литература:
1. Крстић, П. (1964): Архитектонске конструкције 1 и 2, Универзитет у Београду –

обавезна литература
2. Петровић, М. (1997): Архитектонске конструкције, Научна књига – обавезна

литература
3. Трбојевић, Р. (2008): Зградарство, Орион арт – обавезна литература,
4. Шунк, Е. (2009): Атлас кровних конструкција, Detail - обавезна литература,
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми.
Колоквијум 1
5 бод.
Активности на настави
50 бод.
Завршни испит
Колоквијум 2
5 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Доц. др Саша Б.Чворо

40 бод.

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП76
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

МАРКЕТИНГ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
VII
2П+2В
6
Др Бранко Главоњић, редовни професор, Проф. др Перица Мацура

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за успешно руковођење маркетинг активностима предузећа која се
баве производњом намештаја и производа од дрвета..

Исходи учења (стечена знања):
Располагање знањима за рад на пословима истраживања тржишта, анализе стања и трендова на
домаћем и међународном тржишту намештаја и производа од дрвета, анализе конкурентности,
промоције, дистрибуције и осталих елемената маркетинг микса за производе од дрвета.

Садржај предмета:
Теоријска настава: Појмовно одређење и дефиниција маркетинга. Појава и развојне фазе
маркетинга као пословног концепта. Утицај потреба на настанак и развој маркетинга.
Тржиште. Анализа тражње и продаје производа од дрвета. Потребе. Појам и начини
задовољења потреба потрошача за различитим категоријама производа од дрвета. Маркетинг микс
предузећа у дрвној индустрији. Инструменти маркетинг микса: производ, цена, промоција и
дистрибуција. Производ као елемент маркетинг микса. Подела и појмовно одређење производа
од дрвета према ФАО класификацији. Обележја производа примарне прераде дрвета. Обележја
намештаја и производа финалне прераде дрвета (дизајн, функционалност, боја, квалитет,
гаранција и сервис, паковање производа). Робна марка производа. Цена као елеменат маркетинг
микса. Појам, врсте и значај цена са становишта маркетинга. Развој цена резане грађе, фурнира и
плоча на бази дрвета из умерене и тропске климатске зоне. Развој цена производа примарне прераде
дрвета на међународном тржишту у последњих десет година. Промоција као елеменат маркетинг микса.
Тржишни информациони систем за производе од дрвета. Дистрибуција као елеменат маркетинг
микса. Канали дистрибуције резане грађе у САД и Немачкој. Канали дистрибуције производа
примарне прераде дрвета у Републици Српској. Канали дистрибуције намештаја у Републици Српској.
Канали дистрибуције намештаја у Италији, Француској, Немачкој и Великој Британији
(подела, карактеристике и заступљеност). Конкурентност као елемент маркетинга. Животни циклус
за изабране производе од дрвета. Сертификација дрвета као инструмент маркетинга. Вежбе:
Истраживање тржишта намештаја и производа од дрвета: сегментација тржишта, методе
истраживања тржишта, узорак, писање и презентација резултата истраживања.
Практична настава се спроводи у предузећима дрвне индустрије у оквиру које студенти применом
одговарајућих метода и техника врше прикупљање података за израду семинарског рада у складу са
добијеном темом.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе

Литература:
1.
2.

Главоњић Б. (2008): „Маркетинг у преради дрвета“, Шумарски факултет, Београд (скрипта)
Мацура П. 2009. МАРКЕТИНГ:микро, мала и средња предузећа, Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци
3. Орешчанин Д., Реџић А. (1992): „Трговина дрветом“, (први део)
4. Juslin H., Hansen E. (2003): Strategic Marketing in the Global Forest Industries (poglavlja)
5. 5. Forest Products Annual Market Analysis, годишњаци, UNECE/FAO

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 бод.

Семинарски рад

40 бод.

Завршни испит

Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Бранко Главоњић, редовни професор

50 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП81
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VIII
3П+3В
6
Др Бранко Главоњић, редовни професор

Условљеност другим предметима:
Облик условљености
обавезни предмети треће године
положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за професионално и ефикасно бављење пословима унутрашњег и
спољнотрговинског промета дрвета, намештаја и производа од дрвета као и праћење стања и
трендова на тржишту ових производа.
Исходи учења (стечена знања):
Располагање знањима из области продаје дрвета, закључивање купопродајних уговора,
технике извоза и увоза дрвета, намештаја и производа од дрвета, припреме за отпрему и
преузимања производа од дрвета, међународних правила за тумачење трговинских термина
(Incoterms) као и стања у области производње, токова трговине и потрошње дрвета, намештаја
и производа од дрвета на домаћем и међународном тржишту.
Садржај предмета:
Теоријска настава-предавања: Значај изучавања дисциплине трговина дрветом. Продаја
дрвета. Облици продаје дрвета. Лицитација Субмисија. Тендери. Слободна продаја. Продаја по
ценовнику. Дугорочни уговори. Концесије. Уговори о продаји дрвета. Припрема за отпрему и
преузимање робе у трговини дрветом. Преузимање трупаца. Припрема за отпрему, преузимање
и отпрема неокрајчене, полуокрајчене и окрајчене резане грађе, фурнира, ламелираних плоча,
намештаја и финалних производа од дрвета. Стандардизација. Трговина дрветом и
производима од дрвета са међународним економским односима. Инструменти плаћања у
домаћем и спољнотрговинском промету производа од дрвета. Спољнотрговински саобраћај,
царине, шпедиција и дистрибуција дрвета и производа од дрвета. Светско и шумско богатство
Републике Српске. Климатске промене и њихов утицај на тржиште дрвета. Тржиште дрвета.
Токови трговине дрветом и најзначајнијим производима од дрвета у свету. Тржиште намештаја
и других финалних производа.
Вежбе: Опште узансе за промет робе. Успостављање пословног контакта у трговини дрветом.
Уговори о купопродаји дрвета. Робна документа у унутрашњој и спољној трговини дрветом и
производима од дрвета. Разврставање трупаца најзначајнијих дрвних врста у класе квалитета
на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН стандарди за резану грађу. Разврставање
сортимената резане грађе у класе квалитета на основу дозвољених грешака. СРПС ЕН
стандарди за паркет. Тржишни критеријуми за сортирање и класирање букове и храстове
резане грађе у извозу на најзначајнија тржишта. Критеријуми за сортирање букове грађе и
левантинске мере за земље Средњег Истока. Incoterms правила за тумачење трговинских
термина.
Практична настава: Практична настава студената у предузећима и трговачким компанијама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе
Литература:
1. Главоњић Б., Петровић С. (2004): „Трговина дрветом II“ Шумарски факултет, Београд
2. Орешчанин Д., Реџић А. (1994): „Tрговина дрветом“, Шумарски факултет, Београд
3. Forest Products Annual Market Analysis, годишњаци, UNECE/FAO

Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум, Писмени испит
Колоквијум 1
Активности на настави
10 бод.
Колоквијум 2
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

20 бод.
20 бод.

Завршни испит

Др Бранко Главоњић, редовни професор

50 бод.
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП82
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ОБАВЕЗНИ
VIII
3П+3В
6
Др Зорана Танасић, доцент; др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Циљ изучавања предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области
управљања производњом у преради дрвета и производњом намјештаја.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти стичу општа знања и специфичне вјештине на основу којих постају компетентни за
анализу унутрашњих и вањских фактора који утичу на планирање и реализацију процеса
производње. Студент ће бити у стању да управљања реалним процесом производње у преради
дрвета. То подразумијева да студент самостално планира, материјално обезбјеђује и диригује
процесом производње, кориштењем информатичке подршке и савремених метода и техника
управљања производњом.
Садржај предмета:
Теорија управљања (развој науке о управљању, улога кибернетике, опште теорије система и
теорије информација у управљању). Основе управљања производњом у предузећима за
прераду дрвета: улога менаџмента производње, производна функција, специфичности
производње у преради дрвета, производна стратегија и обликовање производа. Основни
принципи и методе контроле за продуктивност, квалитет и трошкове производње.
Обликовање процеса производње: идентификација кључних процеса, избор технологије,
анализа тока процеса и просторни распоред средстава за рад. Припрема производње:
предвиђање, технолошка припрема, оперативна припрема (циклус производње, терминирање
производње, расподјела посла, ...). Управљање залихама. Управљање послом: управљање
људским ресурсима у производњи, обликовање послова и мјерење и унапређење перформанси
пројекта. Обликовање информационих токова и комуникације у предузећу. Савремени
концепти управљања производњом: JIT, TQM, KANBAN. Витка и зелена производња.
Кориштење информатичке подршке за планирање и управљање производњом.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, теренска настава и семинарски рад. Израда семинарског рада за реалан
процес производње у предузећу.
Литература:
1. Сорак, М. (2006): Менаџмент производње, Технолошки факултет, Бања Лука
2. Грладиновић, Т.(1999): Управљање производним суставима у преради дрва и
производњи намјештаја. Свеучилиште, Загреб
3. Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М. (2007): Процесна организација, Машински
факултет, Бања Лука
4. Schroeder, R. (1999): Управљање производњом, Мате, Загреб
Облици провјере знања и оцјењивање:
Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има
примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквија средином и крајем
семестра су у писаној форми. Завршини испит је усмени и односи се само на теоријска питања
Активности на настави
5 бод. Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Семинарски рад
15 бод. Колоквијум 2
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Др Зорана Танасић, доцент

E

R

SI

UK
AL

A

UN I V

1 9 7 5

F
TY O B ANJ

83

VIII

3 +3

6

,

,
,

,
:
,

,

,
.

(

):
.

,
.

,
.
:
.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
:

,

.

.

.
:
, .:
, .:
, .,

1.
2.
3.

,
, .,

, 2003.
, 2005.

,

, .:
, 2003.

,
4.

,
,M

-

, .:

,

,
,

,

, 1992.
:

.

,

,
.
.
5
15
:

.
.
.

1
2

:

20
20

.
.

40

,

.

A У Н ИВ

SI

UK
AL

U
УЦИ N IV E

1 9 7 5

R

Е

Т ЕТ У БА Њ
АЛ

И
РЗ

F
TY O B A NJ

Назив предмета
Шифра предмета
ШФП84
Наставник

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ОБАВЕЗНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА
ОСНОВЕ ЕКОЛОГИЈЕ
Семестар
Фонд часова
VIII
2П+2В
др Југослав Брујић, доцент

Број ЕЦТС бодова
4

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је да студенти стекну основна знања екологије.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти стичу теоријско знање о нивоима интеграције, и мјесту шумских и антропо-система. Стећи
ће потребан степен поштовања према сировинама које користе у технолошком поступку и основна
знања о утицајима и продуктима тог поступка на животну средину.
Садржај предмета:
Предавања: Увод, историјат и подјеле екологије. Нивои интеграције и еко-хијерархија. Екологија
јединке, еколошка амплитуда, минимум-оптимум-максимум; еколошке нише. Концепт екосистема.
Еколошки фактори: абиотички и биотички; интеракције. Екологија популација: структура (генетска,
просторна, добна), динамика и репродуктивне стратегије. Процеси у екосистему; циклуси воде, N, C,
P, Ca, Mg и др.; проток и баланс енергије у екосистему; регенерација хранива. Структура екосистема.
Функ-ционалност, трофички нивои и мреже. Динамика и стабилност екосистема. Глобална
екологија. Принципи одрживог развоја. Етика и естетика околине. Екотехнологије и материјали.
Еколошко-развојни принципи.
Вјежбе: Биотоп. Орографски фактори. Климатски фактори. Едафски фактори. Биоценоза. Продуценти,
конзументи и редуценти. Фитоценоза; флора и вегетација. Зооценоза и фауна. Микоценоза и фунгија.
Трофичка мрежа. Интеракције међу организмима. Циклуси елемената, воде и енергије. Зонални биоми
планете и сфере (лито-, хидро-, атмо-, педо- и биосфера). Наши климазонални екосистеми. Остали
шумски екосистеми. Терестрични екосистеми (ливаде, камењаре, сипари, стијене). Ријечни, језерски и
остали екосистеми. Техно- и антропо-системи; поређење структуре и процеса са шумским
екосистемима. Међусобни утицаји и односи.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, семинарски рад
Литература:
Основна
1. Putman R. J. & Wratten S. D. (1984): Principles of ecology. Croom Helm, London and Canberra
Помоћна
2. Krebs C. J. (2000): Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Benjamin
Cummings
3. Скрипте
Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинарски рад 20 бод.
Ангажовање у настави
10 бод.
Завршни испит
50 бод.
Колоквијум
20 бод.
Посебна назнака за предмет:
Потребна је уџбеничка литература, која ће објединити програмски садржај.
др Југослав Брујић, доцент
Наставник који је припремио програм:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП85
Наставници

Студијски
програм

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ЕЦТС бодова
ИЗБОРНИ
VIII
2П + 2В
3
Др Игор Џинчић, доцент; Др Бисерка Несторовић, доцент;

Условљеност другим предметима

Облик условљености
---

Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената да самостално израде констуктивну и технолошку припрему за
производњу тапацираног намештаја за лежање и одмор, дечијег, канцеларијског или
трпезаријског намештаја. Упознавање студената са савременим технолошким променама које
се огледају у новим материјалима, конструкцијама, техникама, еколошкој и противпожарној
заштити, као и успешно самостално примењивање тако синтетизованог знања.
Исходи учења (стечена знања):
Способност студента да стечено знање прошири и примени у практичном раду.
Садржај предмета:
Увод, подела тапацираног намештаја, основни и помоћни материјали у тапетарској
производњи, конструисање тапацираног намештаја, шеме технолошког процеса по фазама
израде конструктивних делова, кројење сунђера, штофа, шивење штофа и пресвлаке, припреме
за тапацирање, монтажa и паковањe, основни функционални захтеви тапацираног намештаја,
антропометријски захтеви, здравствени аспекти, функционалне мере, испитивање квалитета,
запаљивост и еколошки услови производње.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вежбе. Решавање задатака, уз примену теоријске наставе, у фабрици тапацираног
намештаја у трајању од мин. 15 школских часова. Квалитет наставе у целости се проверава
анкетирањем студената.
Литература:
1. Скакић, Д., Џинчић, И: Конструисање намештаја и производа од дрвета – Основи
конструисања, Шумарски факултет, Београд, 2015. год.
2. Милан И. Потребић: Дрвне конструкције 2, Шумарски факултет, Београд
3. Стјепан Ткалец, Силвана Прекрат: Конструкције производа од дрвета – Основе дрвних
конструкција, Знање, Загреб, 2000. год.
4. Talo Gruevski, Nacko Simakoski: Konstruiranje mebel, Šumarski fakultet Skopje, 2003. god.
5. Avetikov, A.L.1964.: TEHNOLOGIA PROIZVODSTVA MIAGKOI MEBELI, Moskva,
“Lesnaia Promuslennost
6. Грбац, И. 2006:КРЕВЕТ И ЗДРАВЉЕ, Свеучилиште у Загребу-Шумарски факултет,
Академија шумарских знаности, Загреб
7. Грбац,И., Ивелић Ж. 2005: ОЈАСТУЧЕНИ НАМЕШТАЈ, Свеучилиште у ЗагребуШумарски факултет, Академија шумарских знаности, Загреб
8. Милић-Стојановић,Р.2005. ТАПЕТАРИЈА, Виша техничка технолошка школа Врање
Облици провјере знања и оцјењивање:
Провера знања обавља се путем једног колоквијума у виду теста, израде елабората за један
производ и решавањем постављених задатака у форми цртања - ручно и користећи готове
програмске пакете као што су CAD, CAM итд.
Колоквијум 1
15 бод.
Активности на настави
40 бод.
Завршни испит
30 бод.
и пракси/елаборат
Колоквијум 2
15 бод.
Посебна назнака за предмет: Практична настава
Наставник који је
припремио програм:

Др Игор Џинчић, доцент; Др Бисерка Несторовић, доцент
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Назив предмета
Шифра предмета
ШФП86
Наставници

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Додипломске академске студије
Студијски
програм

Статус предмета
ИЗБОРНИ

ПРЕРАДА ДРВЕТА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Семестар
Фонд часова
VIII
2П+2В
Др Саша Петковић, доц.

Условљеност другим предметима
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:

Број ЕЦТС бодова
3
Облик условљености

Овај предмет омогућава студентима да схвате значај и улогу предузетништва и иновација у економском
расту и развоју једне земље. Студенти ће бити упознати са појмом предузетника и предузетништва и
контекстом настанка предузетништва и значаја предузетништва за развој човјечанства са историсјког
аспекта. Предмет ће приближити феномен предузетништва студентима шумарства кроз представљање
компоненти предузетништва и примјене концепта предузетничке културе и предузетничке оријентације
у преради дрвета.

Исходи учења (стечена знања):
Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о предузетништву у корпорацијама и
малим и средњим предузећима. Студент ће бити оспособљен проналазити оптимална рјешење у
управљању предузетничким предузећима примјењујући основна знања из економске теорије и науке о
одлучивању и имаће основна знања за даљње изучавање теорија економије и управљања предузећима.
Студент ће стећи основна концептуална знања неопходна за покретање нових пословних подухвата и за
комерцијализацију иновација у постојећим организацијама. Студент ће бити у могућности да
самостално и у тиму анализира пословне проблеме и изради бизнис план за сваки подухват у предузећу.

Садржај предмета:
Схватање и карактеристике предузетништва. Предузетништво-економски аспекти. Развој предузетничке
културе као глобалног феномена. Предузетнички дух, култура и мотивација. Разлике између класичног
предузећа и предузетничке фирме. Пројектовање предузетничке организације. Врсте предузетништва и
општи услови њиховог развоја. Корпоративно предузетништво. Екстерно предузетништво предузетништво у малом и средњем бизнису. Предузетништво и иновације. Покретање нових пословних
активности. Финансирање предузетничких пројеката. Модели и форме екстерног финансирања МСП.
Улога и модели предузетничке инфраструктуре у расту и развоју МСП (иновациони центри,
инкубатори, кластери, трехнолошки паркови, кредитно-гарантни фондови).

Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних
примјера. Илустрације и вјежбе који подразумјевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да
слободно износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутовати. Главни облик рада биће обрада
случајева из праксе, као и израда бизнис плана у тиму студената за изабрану пословну идеју, или
самостална израда научно-истраживачких радова у форми приступних радова. У току семестра
организоваће се гостујућа предавања и разговори са успјешним предузетницима и менаџерима.

Литература:
1.

Пауновић, Б. (2014). Предузетништво и управљање малим предузећем. Београд: Универзитет у
Београду, Економски факултет.
2. Петковић, С. и Берберовић, Ш. (2013). Економика и управљање малим и средњим предузећима.
Принципи и политике. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
3. Вукмировић, Н. (2012). Предузетништво у економској теорији и пракси. Бања Лука: Економски
факултет Универзитета у Бањој Луци.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Писмени колоквији и усмени испит.
10
Активности на настави (Семинарски
рад, расправе, студије случаја)
бод.
Посебна назнака за предмет:
Наставник који је припремио програм:

Колоквијум 1
Колоквијум 2

20 бод.
20 бод.

Др Саша Петковић, доц.

Завршни
испит

50 бод.

