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ПРЕДГОВОР
На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци тренутно су лиценцирани сљедећи
студијски програми II циклуса студија: Шумарство (120 ECTS), Управљање шумским ресурсима
на природним основама (120 ECTS) и Шумарство (60 ECTS). Приликом увођења школовања по
болоњском принципу, које је почело школске 2007/2008 године, усвојена је структура студирања
по моделу 3+2+3, да би се након одређених инпута из праксе извршила реформа студијских
програма и од школске 2013/2014 године је кренуо упис студената по моделу 4+1+3. Овај
принцип за сада даје добре резултате.
Без обзира на то што се од школске 2013/2014 године студенти не уписују на први циклус
студија по моделу 3+2+3, постоји заинтересованост за упис двогодишњих мастер студија (120
ECTS), првенствено на студијски програм Шумарство. Студенти који уписују двогодишњи
мастер студиј су завршили трогодишњи први циклус студија на Шумарском факултету у Бањој
Луци или на неком другом факултету у региону, прије свега на Шумарском факултету у
Сарајеву.
На студијски програм Управљање шумским ресурсима на природним основама у посљедње
двије школске године није било пријављених студената.
Одређена дешавања у привредном окружењу у Републици Српској, прије свега најава усвајања
нове систематизације радних мјеста у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, и инпути
које свакодневно добијамо, како од инжињера који раде у пракси тако и од студената, навели су
нас да покренемо процес реформе двогодишњих мастер програма.
Основни циљ реформе је да се тржишту образовања понуди наставни план и програм који је
боље прилагођен потребама тржишта рада и студената. Суштина промјена које су представљене
у наставку документа, а у односу на досадашњи студијски програм, се односе на јасније и
логичније дефинисана усмјерења и на иновирање силабуса. Предложена усмјерења по
структури прате усмјерења која су дефинисана у студијском програму Шумарство (60 ECTS).
С обзиром на тренутно стање на тржишту образовања гдје је евидентан пад заинтересованости
за студирање, сматрамо да се треба прилагођавати ситуацији кроз стално иновирање студијских
програма да би их учинили атрактивнијим за тржиште рада и тиме привукли већи број
студената.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. Назив и циљеви студијског програма
Студијски програм: ШУМАРСТВО (120 ECTS)
Студијски програм другог циклуса академских студија /мастер/ смјер „Шумарство“ представља
наставак студијског програма основних академских студија и има за циљ да поред знања
стечених на првом циклусу образовања за обављање практичних пословних задатака, додатно
оспособи стручњаке за рјешавање комплексније проблематике из области шумарства и
обављање послова руковођења предузећима и другим привредним субјектима шумарства.
Овај дипломски студиј омогућава специјализацију за уже стручне профиле:
 Силвиекологија и оснивање шума
 Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
 Коришћење, организација и економика шумарства и ловство

2.

Модел студијског програма
Предвиђени модел студијског програма је: 3+2+3

3. Научна област којој припада студијски програм
Научна област: Пољопривредне науке
Научно поље: Пољопривреда, Рибарство, Шумарство

4. Врста студија и исход процеса учења
Врста студија: дипломске академске студије
Студенти који заврше мастер студиј Шумарство, односно једно од усмјерења, ће бити
оспособљени за успјешно рјешавање комплексних биолошких, техничких и економско–
организационих проблема у газдовању шумама и раду предузећа која послују у оквиру сектора
шумарства. Стећи ће знања из области примјењене екологије шумских екосистема и
биоеколошка знања потреба за познавање природе и њених закона. Исход учења из области
техничких дисциплина у оквиру студија омогућиће мастерима компетенције за рјешавање
3

комплексних проблема у техничким аспектима газдовања шумама. Студенти који заврше овај
студијски програм биће оспособљени да у сваком конкретном случају идентификују проблем у
шумарству, те да примјеном научних и стручних метода, и претходно стечених вјештина,
понуде унапређена или сасвим нова рјешења.

5. Стручни, академски научни назив студија
Мастер шумарства
А - Силвиекологија и оснивање шума
Б – Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
Ц - Коришћење, организација и економика шумарства и ловство

6. Услови за упис на студијски програм
Право уписа на мастер студиј имају сви студенти који су завршили трогодишњи студиј (180
ECTS). Детаљнији услови уписа биће одређени посебним актом.
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7. Листа обавезних и изборних предмета

6

Од 17 наставника предвиђених за реализацију наставе на студијском програму Шумарство 120
ECTS, 13 наставника је запослено на Универзитету у Бањој Луци (11 на Шумарском факултету)
и 4 гостујућа наставника који су већ ангажовани на I циклусу студија.
7

8. Начин извођења студија, потребно вријеме за извођење појединих облика наставе
За сва три усмјерења (А: Силвиекологија и оснивање шума, Б: Гајење, заштита и планирање
газдовања шумама, Ц: Коришћење, организација и економика шумарства и ловство)
- 1. семестар 18 часова (9 часова предавања, 9 часова вјежби) седмично
и 4 дана односно 32 часа теренске наставе) у току семестра
- 2. семестар - 18 часова (9 часова предавања, 9 часова вјежби) седмично
и 4 дана односно 32 часа теренске наставе) у току семестра
- 3. семестар - 18 часова (9 часова предавања, 9 часова вјежби) седмично
и 4 дана односно 32 часа теренске наставе) у току семестра
- 4. семестар - израда Мастер рада 30 ECTS
Однос предавања и вјежби у току овог циклуса је 135 часова предавања и 135 часова вјежби или
1 : 1.

9. Бодовна вриједност сваког предмета исказана у ECTS по семестрима
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 120 ECTS. Бодовна вриједност за сваки предмет је
наведена у Наставном плану на страни 5.

8

10. Предвиђени број сати за поједине предмете
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Наставни програми
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19МЕТО
Наставници

ШУМАРСТВО

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА У ШУМАРСТВУ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
I
3П+3В
10
Др Зоран Маунага, ред. проф., Др Војислав Дукић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање с методама научног и стручног рада у области шумарства , писањем пројеката (пројектног
задатка и извјештаја), те припремaњем рукописа стучних и начних радова за штампу.
Исходи учења ( стечена знања):
Методолошка oспособљеност за извођење истраживања у шумарству , писање мастер рада , те стручних
и научних радова.
Садржај предмета:
Методе у научноистраживачком раду, Методе прикупљања информација, Специфичност шуме као објекта за
истраживање и специфичне методе у вези с тим, Класификације шума и стабала, Концепт сталних и привремених
површина у шумарству, Статистичке методе (дескриптивна статистика, регресиона анализа, метод узорка,
тестови, анализа варијансе, кластер анализа), Технологија (методике) истраживања, Појам и врсте научних и
стручних радова, Структура научног рада, Избор теме за научни рад, Прикупљање, одабирање и проучавање
литературе, Пројекат научног истраживања (пројектни задатак – завршни извјештај пројекта), Припрема
рукописа научних и стручних радова за штампу.

Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи у виду предавања, вјежби (интерактивног рада) и израде семинарског рада (истраживачка
тема).

Литература:
1. Рајнберг, С.А. (1948): Методика и техника научног рада. Медицинска књига. Београд.
2. Боројевић, С. (1978): Методологија експерименталног научног рада. Раднички универзитет „Радивој
Ћирпанов“ Нови Сад.

3. Силобрчић, В. (1989): Како саставити и објавити знанствено дјело. JUMENA. Загреб.
4. Сузић, Н. (2010): Правила писања научног рада: АПА и други стандарди, ГрафоМарк Лакташи, Лакташи.
5. Копривица, М. (2015): Шумарска статистика. Универзитет у Бањој Луци – Шумарски факултет. Бања
Лука.
6. Ловрић, М., Комић, Ј., Стевић, С. (2006): Статистичка анализа – Методи и примјена, Економски факултет
Бања Лука, Бања Лука.
7. Pretzsch, H. (2009): Forest Dynamics, Growth and Yield, Springer-Verlag Berlin Heidelberg – поглавље
„Planning forest growth and yield experiments“
Правилници, Методике, Пројектни задаци, ...

Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми. Кроз израду и одбрану семинарског
рада полажу се колоквијуми.
Активности на настави

20 б.

Колоквијум I
Колоквијум II

20 б.

20 б.

Завршни испит

40 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Зоран Маунага, ред. проф.
Др Војислав Дукић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ФУНК
Наставници

Статус предмета
Обавезни

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ОПШТЕКОРИСНЕ ФУНКЦИJ Е ШУМА
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
I
3П+3В
10
Др Љиљана Дошеновић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима:
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенти стекну општа знања o функцијама шумских екосистема на заштити
животне средине. Очување шумских екосистема и правилно коришћење њихових потенцијала се данас
сматра основом одрживог, ефикасног и мултифункционалног шумарства. Зашита шума доводи у
позицију међуусловљеност фукције шумских екосистема као полазиште за унапређење квалитета свих
природних ресурса и утицајних фактора на еколошке процесе. Изучавање овог предмета омогућава
формирање научног погледа и теоријских основа за студије других модула који се изучавају на
Шумарском факултету.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти проширују стечена знања из области екологије шума и савладавају способност разумјевања процеса
формирања, уређења и усмјереног очувања шумских екосистема као утицајних фактора у процесу одрживог
развоја. Студенти стичу потребнa биолошка, техничка и практична знања која ће им у комбинацији са познавањем
законитости интегративног планирања природним ресурсима, помоћи да реализују газдовање шумама,
уважавајући еколошки значај шума за квалитет животне средине подручија или планете Земље у цјелости .

Садржај предмета:
Садржај предавања:

1. 1. Одрживи развој у контексту мултифункционалног шумарства, 2. Екологија и животна средина, 3. Утицајни
фактори који одређују квалитет животне средине, 4. Процеси деградације основних елемената животне средине,
5. Посљедице нарушавања еколошке равнотеже, 6. Класификација функција шума, 7. Еколошки, економски и
друштвени значај шума, 9. Противерозиона функције шума 10. Функције шума у хидролошком циклусу, 11.
Шумски екосистеми као произвођачи биомасе, 12. Функција шумски екосистеми у заштити од имисија, 13.
Здравствено-рекреациона функција шума, 14. Оптимална шумовитост, 15. Еколошка истраживања у функцији
вредновања функција шума.
Садржај вјежби:
1. Методе вредновање појединих функција шума, 2. Биосферне функције шума, 3. Производно – привредне
функције шума, 4. Друштвене функције шума, 5. Израда семинарског рада.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе
Литература:
1. Вучичевић, С. (2003): Шума и животна средина, Шумарски факултет, Београд,
2. Велашевић, В., Ђоровић, М. (1999): Утицај шумских екосистема на животну средину,
Шумарски факултет, Београд.
3. Ђукановић, М.(1991): Еколошки изазов, Елит-Београд
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
Колоквијум 1
Семинарски рад
10 б.
Колоквијум 2
Посебна назнака за предмет:
--Име и презиме наставника који је припремио податке :

20 б.
20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Љиљана Дошеновић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19КАРТ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

КАРТИРАЊЕ ШУМСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
II
3П+3В
10
Др Југослав Брујић, доц., Др Владимир Ступар, доц

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенти стекну теоријско и практично знање из области картирања шумске
вегетације које ће примјењивати у пракси.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти стичу теоријско и практично знање и вјештине у методима картирања шумске вегетације .
Студенти ће овладати намодернијим ГИС технологијама и технологијама даљинске детекције при
картирању шумске вегетације, а притом ће увидјети и значај теренских истраживања .
Садржај предмета:
Значај картирања шумске вегетације. Основе даљинских истраживања . Врсте снимака , сензора и
сателита. Могућности примјене аеро- и сателитских снимака у картирању шумске вегетације . Теренска
истраживања у сврху картирања шумске вегетације. Основе географских информацијских система
(ГИС-а). Векторски и растерски ГИС. Облици и врсте података у ГИС-у. Унос података. Организација
базе података. Повезивање база података с геометријским подацима, анализа података у ГИС -у , те
примјена ГИС-а у картирању шумске вегетације. Израда карата .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
Литература:
1. Љешевић М. А. и Живковић Д. М. (2001): Картографија. Универзитет у Београду, Географски
факултет, Београд
2. Олујић М. (2001): Снимање и истраживање земље из свемира. ХАЗУ и Геосат, Загреб
3. Станојевић Љ. (2012): Увод у Географске Информационе Системе. Мегатренд универзитет ,
Београд
4. Скрипте
5. Интернетски извори
Облици провјере знања и оцјењивање:
Током предавања и вјежби студенти ће бити задужени за писмено и усмено објашњење појединих
практичних примјера из тематике која се предаје. Током семестра сваки студент ће направити један
семинарски рад који се састоји од израде картографског пројекта и излагања истог. Сви писани
материјали заједно са писменим испитом бити ће подлога за усмени испит и коначну оцјену .
Активности на настави
10 б.
Писмени испит
20 б.
Завршни испит
50 б.
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Недостаје експлицитна и интегрална литература за предмет.
Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Југослав Брујић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ЗЕМЉ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ШУМСКА ЗЕМЉИШТА – СИСТЕМАТИКА И КОРИШЋЕЊЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
II
3П+3В
10
Др Маријана Каповић Соломун, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Настава овог модула надовезује се на предмет е Педологија и Шумска земљишта. То је уствари
специјални дио науке о земљишту. Током наставе студенти се упознају са другим класификационим
системима који се користе, те еколошко-производним потенцијалом типова земљишта . Такође , посебан
акценат се ставља на начин љиховог кориштења, у свјетлу глобалних промјена и ублажавања
деградације земљишта на нашим просторима.. Познавање једног типа подразумијева познавање
номенклатуре, услова образовања и генезе, физичких и хемијских карактеристика , распрострањености
и релација са шумском вегетацијом. Наредна логична етапа је упознавање и са земљишним
комбинацијама, педо-картирањем и базама података .
Исходи учења ( стечена знања):
Исход учења представља проширење сазнања која се стичу на основном студију у циљу унапређења
управљања земљиштима у складу са њиховим производним потенцијалом , те способност кориштења
других класификационих система.
Садржај предмета:
Специфична природа шумских земљишта; Значај земљишта у шумарству; Еволуција земљишта;
Класификација земљишта, системи класификације; Национална класификација; ФАО класификација ;
WRB класификација; Педографска рејонизација; Земљишта у шумској производњи; Плодност и
продуктивност; Фактори деградације земљишта; Начини кориштења земљишта ; еколошко -производна
вриједност најзаступљенијих типова земљишта .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, теренска настава, консултације. Израда семинарског рада .
Литература:
1. World reference base for soil resources, 2015;
2. Шкорић, Филиповски, Ћирић (1985): Класификација земљишта Југославије;
3. Каповић Соломун, (2018): Извјештај о неутралности деградације земљишта у Републици Српској ;
4. Ћирић, М. (1990): Педологија, Свјетлост, Сарајево.
4. Релевантни научно-истраживачки радови.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Посебна назнака за предмет:

Семинарски рад

Име и презиме наставника који је припремио податке :

40 б.

Завршни испит

50 б.

Др Маријана Каповић Соломун, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19УПРА
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

УПРАВЉАЊЕ ШУМСКИМ ГЕНЕТИЧКИМ РЕСУРСИМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
III
10
3П+3В
Др Милан Матаруга, ред. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Студент стиче знања о начину и потребним мјерама очувања генетичке разноликости са акцентом на природне
шуме и заштићена подручја.
Исходи учења ( стечена знања):
Уз диверзитет присутан у шумским екосистемима и врстама, студент сагледава унутарврсну (генетичку)
компоненту диверзитета и њен значај у опстанку, развоју и еволуцији врста. Уз мјере на очувању врста,
специфичних екосистема студент може сагледати унутарврсну варијабилност значај очувања диверзитета на
нивоу популација и нижих систематских јединица те дефинисати мјере управљања на овом нивоу .
Садржај предмета:
Садржај предавања:
1.Појам управљања шумским генетичким ресурсима; 2. Стање шума и генетичких ресурса код нас и у окружењу;
3. Међународне активности на очувању шумских генетичких ресурса; 4. Улога власти и појединаца у управљању
генетичким ресурсима; 5. Значај партиципативног приступа у дефинисању стратешких циљева управљања
генетичким ресурсима; 6. Пријетње шумским генетичким ресурсима код нас и у свијету; 7 . In situ очување
генетичких ресурса у природним шумама; 8. Генетска структура и величина популације код in situ очувања
генетичких ресурса; 9. Заштићена подручја и генетичка разноликост; 10. Оснивање и управљање еx situ засадима;
11. Еx situ конзервација путем складиштења генетичког материјала; 12. Улога гентичих ресурса у одрживом
газдовању шумама; 13. Генетичка истраживања у функцији управљања генетичим ресурсима.
Садржај вјежби:
1.Увод; 2. Извори варијабилности шумског дрвећа 3. Индетификација и селекција врст и популације за
конзервацију-практична настава; 4. Упознавање са биологијом, екологијом и диверзитетом врсте; 5. Израда
приједлога модела за конзервацију и усмјерено коришћење врсте- самосталан рад студента.
Теренска настава обавезна у трајању од један дан.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе.
Литература:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С. (2013): Шумски генетички ресурси, Шумарски факултет Универзитет у
Бањојлуци
Шијачић-Николић, М., Миловановић, Ј. (2010):Очување и усмјерено коришћење шумских генетичких ресурса
Geburek, Thomas; Turok, Josef (eds.) (2004): Conservation and Management of Forest Genetic Resources in Europe; Arbora
Publishers, Zvolen. p. 1-669.
FAO, FLD, IPGRI (2004): Forest genetic resources conservation and management. Vol. 1: Overview, concepts and some
systematic approaches. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
FAO, DFSC, IPGRI (2001): Forest genetic resources conservation and management. Vol. 2: In managed natural forests and
protected areas (in situ). International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
FAO, FLD, IPGRI (2004b). Forest genetic resources conservation and management. Vol. 3: In plantations and genebanks (ex
situ). International Plant Genetic Resou

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 б.

Колоквијум I
Колоквијум II

20 б.
30 б.

Завршни испит

40 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Милан Матаруга, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ПЛАШ
Наставници

Статус предмета
Обавезни

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ПЛАНТАЖНО ШУМАРСТВО
Семестар
Фонд часова
III
3П+3В
Др Милан Матаруга, ред. проф.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ курса је упознати студенте са савременим техникама рада у оснивању интензивних засада
шумског дрвећа. Студенти треба да се упознају са врстама, односно , њиховим нижима таксономским
јединицама, начинима прoизводње садног материјала, припреме земљишта за оснивање плантажа , те
интезнивним мјерама агротехнике са циљем максималне продукције биомасе .
Исходи учења ( стечена знања):
Кроз наставу и самостални рад, студенти треба да стекну знања о могућностима и потенцијалима
оснивања плантажа у нашим просторима. Студенти стичу знања о енергетским потенцијалима и
производњи дрвне биомасе у засадима кратких опходњи, те о принципима и могућностима оснивања
интензивних засада у заштитној функцији. Стечена знања односе се и на допринос плантажног
шумарства у заштити животне средине (фиторемедијација).
Садржај предмета:
Садржај предавања: 1.Значај оснивања плантажа; 2. Преглед стања плантажа код нас и свијету; 3. Избор таксона
(сорте или клона) (моно-или поликлонални засади); 4. Производња и особине садног материјала (тип, старост,
квалитет, стрес пресадње); 5. Припрема локације за оснивање плантажа; 6. Густина и метод садње; 7. Његовање и
одржавање новооснованих засада; 8. Биоенергетски засади; 9. Плантажно шумарство као дио агрошумарства; 10.
Засади у заштитној функцији; 11. Плантаже у функцији фиторемедијације; 12. Очување генетичке разноликости и
плантажно шумарство; 13. Социо-економски и еколошки аспекти оснивања плантажа (усвајање CO2);
Садржај вјежби: Значај плантажног шумарства; 2. Припрема станишта за подизање плантажа за специфичан клон
или сорту; 3. Дефинисање услова средине; 4. Избор типа садног материјала; 5. Методе и технике садње; 6. Радови
након подизања плантаже;
Теренска настава: Обилазак плантажа и упознавање са радовима на оснивању и одржавању.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе и теренска настава.
Литература:
1. *** (1986): Topole i vrbe u Jugoslaviji – Monografija. Institut za topolarstvo, Novi Sad. Str. 1 – 289
2. Lajoš, Ž. (1961): Rasadnici topola. Jugoslovenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo. Beograd. Str.
1 – 101

3. FAO (1979): Poplars and willows in wood production and land use. FAO, Rome. Pg. 1-328
4. Dickman, D. (2001): Poplar culture in North America
5. FAO (1979): Poplar and willows – in wood production and land use
6. Ahuja, M., Libby, (1993): Clonal Forestry I (II): Genetics and Biotechnology. Springer Verlag
Облици провјере знања и оцјењивање:
Тестови и завршни испит
Тест I
20 б.
Активности на настави
10 б.
Завршни испит
Тест II
30 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

40 б.

Др Милан Матаруга, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19МОДЕ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

МОДЕЛИ РАСТА ШУМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
II
3П+3В
10
Др Војислав Дукић, ванр. проф., Др Зоран Маунага, ред. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености.
--Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за рjешавање практичних задатака и креирање оптималних рjешења у
области раста и приноса шума, биоиндикације деловања егзогених и ендогених фактора на виталност и
раст шума у циљу оптимизације продукционог процеса. Стечена знања треба да оспособе студенте за
носиоце иновација и технолошких унапређења у процесу производње дендромасе и обезбеђења
стабилности шумских екосистема.
Исходи учења ( стечена знања):
Оспособљеност за квантитативну и квалитативну анализу прираста стабала и састојина, креирање
оптималних решења у циљу повећања нивоа продукције и виталности стабала и шумских састојина .
Оспособљеност за предвиђање раста и приноса код различитих начина газдовања , што је предуслов за
рјешавање било којег задатка у планирању газдовања шумама.
Садржај предмета:
Увод у моделирање шума, Прирасне основе моделирање шума, Биометријске основе моделирања шума,
Квалитативна и квантитативна анализу прираста стабала и састојина и ефеката деловања егзогених и
ендогених фактора на прираст и виталност, Дефиниција и примјена модела раста шума , Класификација
модела раста шума, Функције раста, Симулатори раста шумских састојина (Silva, Moses, BWINPro...),
Процјена производног потенција станишта, Прирасно-приносне таблице , Нормални састав преборне
састојине.
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи путем предавања, вежби, теренске наставе (у трајању од једног дана ) и консултације.
У току наставе теоријска излагања се комбинују са аудио-визуелним презентацијама и интерактивним
радом. У оквиру наставе израђују се семинарски радови.
Литература:
1. Маунага, З. (2012): Прираст шума, Шумарски Факултет Универзитетa у Бањoj Луци, Бања Лука.
2. Pretzsch, H. (2009): Forest Dynamics, Growth and Yeald. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 664 pp.
3. Burkhart, H., E., Margarida, T. (2012): Modeling forest trees and stands, Springer Science Business Media Dordrecht,
457 pp.
4. Hasenauer, H. (2006): Sustainable Forest Managemet: Growth Models for Europe. Vienna: BOKU, 398 pp.
5. Матић, В. (1963): Основи и метод утврђивања нормалног састава за преборне састојине јеле, смрче, букве и
храста на подручју Босне, Радови Шумарског факултета и Института за шумарство и дрвну индустрију у
Сарајеву; С 4 – 80, Сарајево.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу студенти исказују у писаној форми осим завршног испита. Kолоквијум
може бити писмени испит или семинарски рад.
Колоквијум I
20 б.
Активности на настави
20 б.
Завршни испит
40 б.
Колоквијум II
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Војислав Дукић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета

МШ19ПЛУМ
Наставник

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

ПЛАНИРАЊЕ УЗГОЈНИХ МЈЕРА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
II
3П+3В
10
Др Зоран Говедар, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Циљ модула је да се студенти оспособе за израду шумскоузгојних планова на основама шумскоузгојне
аналитике на бази раније стечених знања о еколошким основама гајења шума и техникама и методама
обнове и његе шума.
Исходи учења ( стечена знања):
Исход учења је обезбјеђивање знања и способности студената да на основу аналитичког приступа
одреди главне елеменате за израду шумскоузгојних планова , правилно креира циљеве гајења шума и
одреди методе и технике гајења шума у синтези са постојећим, новим и међународним критеријима за
газдовање шумама.
Садржај предмета:
Увод, појам, дефиниције и значај шумскоузгојних радова; Функције шума као основ шумскоузгојног
планирања; Врсте планова, елементи шумскоузгојног плана и циљеви гајења шума; Узгојна аналитика
(квалитативне и квантитативне анализе) - анализа станишних услова, анализа изграђености (структуре)
састојине и дознаке стабала, анализа мјера његе, узгојна аналитика при обнављању шума; Планирање
обнове високих једнодобних шума; Екосистемско планирање газдовања шумама; Интегрални систем
планирања, компоненте интегралности; теоријске основе савременог планирања у шумским
подручјима; Планирање узгојних мјера обнове шуме; Планирање мјера његе шума; Планирање
шумских мелиорација; Анализа реализације, евиденција и праћење извршења шумскоузгојних радова;
Нормирање шумскоузгојних радова; Моделовање узгојних радова; Анализа елемената шумскоузгојног
плана; Израда плана гајења шума; Теренска настава и пракса: Прикупљање теренских података за
израду оперативних шумскоузгојних планова
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе, теренска настава и пракса, консултације ; израђен и прихваћен елаборат на крају
семестра; урађен и прихваћен дневник теренске наставе; положене предиспитне обавезе
Литература:
1. Diaci, J. (2006): Gojenje gozdov. Učbenik, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
2. Bachman P., 1996: Forstliche Planung I/II, ETH, Zürich;
3. Jurča, J. (1968): Pestební analytika. SPN Praha 1968, 304 s.
4. Медаревић, М. (2006): Планирање газдовања шумама. Уџбеник, Шумарски факултет у Београду, Београд
5. Bončina, A. (2011): Urejanje gozdov: upravljanje gozdnih ekosistemov. Učbenik za študente univerzitetnega
študija gozdarstva, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Ljubljana

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активности на настави

10 б.

Колоквијум I
Колоквијум II

20 б.
20 б.

Завршни испит

50 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке :

Др Зоран Говедар, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ИЗШУ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

Статус предмета
Обавезни

ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА ШУМА
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
III
3П+3В
10
Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студентима на мастер студијама са основним принципима Интегралне заштите шума .
Интегрална заштита шума представља схватање односа човека према шуми; разумевање сложености
шумских екосистема и интеракцијског деловања свих фактора од којих се састоји шумски екосистем при
чему уклањање једног штетног шумског агенса може да узрокује друге негативне утицаје. Интегрална
заштита шума подразумева примену свих расположивих метода и средстава који могу пружити адекватну
заштиту у одрећеним објектима и који се примењују истовремено или сукцесивно. Један од циљева
интегралне заштите шума да се уз примену адекватних административних, узгојних, хемијских и биолошких
мера унапреди опште здравствено стање шума.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти ће бити обучени за примену свих савремених метода инегралне заштите шума у циљу сузбијања
најзначајнији биотичких и биотичких штетних фактора а са циљем побољшања општег здравственог стања
шума.
Садржај предмета:
Увод. Задаци интегралне заштите шума. Значај штетних абиотичких и биотичких фактора за шумску привреду.
Инетегрална заштита шума у четинарским расадницима и расадницима и плантажама меких лишћара. Методи
интегрална заштита шума у четинарским културама. Методи интегрална заштита шума у природним
четинарским састојинама (јеле, смрче, црног и белог бора). Методи интегрална заштита шума у природним
састојинама лишћара. Узроци сушења букве и примена интегралне заштите шума у циљу спречавање дањег
пропадања састојина букве. Узроци сушења букве и примена интегралне заштите шума у циљу спречавање дањег
пропадања састојина храста. Значај спровођења интегралне заштите шума у заштићеним објектима природе.
Санација штета у заштићеним објектима природе приоменом интегралне заштите. Успостављање мониторинга
здравственог стања шума у заштићеним објектима природе. Утицај климе на шумске пожаре.

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, консултације, теренска настава.

Литература:
1.
2.
3.

Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Униуверзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у БеоградуШумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774.
Михајловић, Љ (2008): Шумарска ентомологија. Универзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у
Београду- Шумарски факултет. 1-877.
Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011): Приручник извештајне и
дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Издавач: Универзитет у Бањој Луци- Шумарски
факултет; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Агенција за шуме Републике Српске
– Бања Лука.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Усмени испит и тестови (2 теста у току извођења наставе).
Активности на настави
30 б.
Семинарски рад
(предавања + вежбе)
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

15 б.

Завршни испит

55 б.

Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ГАЈД
Наставници

Статус предмета
Обавезни

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ
Семестар
Фонд часова
1
3П+3В
Др Драган Гачић, ванр. проф.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема услова
Циљеви изучавања предмета:
Стицање општих и стручних знања из гајења и заштите дивљачи .
Исходи учења ( стечена знања):
Оспособљавање за спровођење, контролу и организацију послова у области производње и гајења
дивљачи применом најсавременијих сазнања и технологија .
Садржај предмета:
Потреба, значај и циљеви производње и гајења дивљачи у савременом ловном газдовању и погоршаним
еколошким условима. Основи ловне зоологије. Стручне и научне основе савремене производње и
гајења дивљачи. Општи и посебни циљеви ловног газдовања и мере и средства за њихово остварење .
Биолошко-еколошке карактеристике важнијих врста дивљачи и њихов утицај на избор начина
производње и гајења. Генетске основе (методи селекције и њихова примена при гајењу дивљачи ) .
Основи исхране дивљачи. Производња и ускладиштење хране за дивљач. Гајење и заштита дивљачи у
природним условима (тзв. отворена ловишта). Гајење и заштита дивљачи у ограђеним просторима
(ограђена ловишта и ограђени делови ловишта). Уређење ловишта (просторно и функционално, врсте
ловних објеката и њихова изградња). Производња дивљачи у затвореном простору (узгајалишта, фарме
и паркови дивљачи). Проблематика гајења дивљачи у шумама посебне намене (заштићеним
подручјима). Транспорт живе дивљачи као саставни део савремене технологије производње и гајења
дивљачи. Економски аспекти производње и гајења дивљачи.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање, вјежбе, консултације.
Литература:
1. Шелмић В., Гачић Д. (2011): Ловство са заштитом ловне фауне - практикум, Шумарски
факултет, Београд.
2. Новаковић В. (1996): Дивљи папкари - технологија гајења и коришћења, ЈП „Србијашуме“,
Београд.
3. Stanković S. i grupa autora (1991): Velika ilustrovana еnciklopedija lovstva, Gra đevinska knjigaBeograd, Dnevnik-Novi Sad.
4. Tucak Z. et al. (2001): Lovstvo, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум, семинарски рад, завршни испит.
Активности на настави
10 б.
Колоквијум
20 б.
Завршни испит
50 б
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Драган Гачић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19МЕНА
Наставници

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Обавезни
II
3П+3В
10
Др Драган Чомић, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Студентима пружити потребна организациона, управљачка , пословна и друга знања , која ће им
омогућити да успјешно организују управљање и пословање организацијама и институцијама у
шумарству и заштити природе, као и да спознају начине за обликовање и одржавање окружења у
којему појединци, радећи заједно, остварују одабране циљеве.
Исходи учења ( стечена знања):
Унапређење знања о карактеристикама производно-пословних система у шумарству , са освртом на
специфичности орг. структуре у шумарству, као и на знања о задацима усмјеравања послова и
организације, усмјеравања људи и операција, путем остваривања функција планирања , управављања ,
вођења и контроле.
Садржај предмета:
Обиљежја организације; Појам, значај, модели организационе структуре ; Врсте и карактеристике
формалних организационих структура; Модерни концепт организационих структура ; Приказ и опис
организационе структуре; Фактори организационе структуре: Дизајнирање организационе структуре ;
Пројектовање организације; Институционални облици организовања предузећа у тржишној привреди ;
Организовање великих пословних система; Профитна децентрализација великих пословних система ;
Организационо понашање; Модерни, корпоративни систем награђивања топ – менаџера и менаџера
пословних јединица у тржишној привреди; Организација пословних система у шумарству ; Фактори
развоја организације у шумарству; Елементи за изградњу организационе структуре шумарства ;
Пројектовање организације (менаџмента) производно-пословној система и других система шумарства ;
Менаџмент и менаџери; Менаџмент и културна средина ; Менаџмент малих ,средњих и великих
система; Функције менаџмента; Корпоративно управљање; Нови концепти менаџменту .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, практична настава, интерактивна настава
Литература:
1. Бабић М., Лукић З.: ''Организација'',Економски факултет, Бања Лука, 2008.
2. Бабић М., Лукић З.: ''Менаџмент '', Економски факултет, Бања Лука, 2009
3. Чомић Р.: ''Организација производње и менаџмент у шумарству'', Шумарски факултет Бања Лука,
1999.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум 1
20 б.
Активности на настави 10 б.
Завршни испит
50 б.
Колоквијум 2
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Драган Чомић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ОТВШ
Наставници

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ОТВАРАЊЕ ШУМА
Семестар
Фонд часова
III
3П+3В
Др Игор Поточник, ред. проф.

Статус предмета
Обавезни

Условљеност другим предметима
Нема
Циљеви изучавања предмета:

Број ECTS бодова
10

Облик условљености

Циљ је предмета да студенти овладају технику планирања оптималне отворености шума и израду елабората
нулте линије. Студенти су способни дефинисати предјел отварања шумским путевима те на тој основи
предложити програм приоритета за постизање оптималне отворености шума у смислу производних као и
непроизводних функција шума. Студенти савладају методе одређивања оптималне густоче шумских
комуникација (примарних И секундарних) и у стању су препознати утјецајне факторе на нулту линију у шумском
простору.

Исходи учења ( стечена знања):
Стечена знања из одслушаног модула ће помоћи у бољем и квалитетнијем управљањем и
разумијевању проблема развоја шумарства на савременим основама.

Садржај предмета:
Планирање примарне саобрачајне мреже у шуми, Технички, економски и еколошки аспекти отварања шума,
Фактори оптималне густоче шумских путева, Оквирно планирање шумских комуникација у оквиру ШПО,
Предјел отварања и детајлно планирање отварања шума, Нулта линија и стављање нулте линије у простор,
Елаборат нулте линије, Отварања шума на равном и брдовитом терену, Технологија сјече, израде и извлачења
стабала и мрежа шумских комуникација (примарних, секундарних и технолошких путева), Модели отварања
шума шумским путевима, Отварање у условима мале шумске посједи, Теренска настава

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације. Израда семинарског рада .
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

POTOČNIK, I., 1998. The environment in planning a forest road network. Forestry Sciences, Vol. 54. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, cop., str. 67-73.
. PENTEK, T., PIČMAN, D., NEVEČEREL, H., LEPOGLAVEC, K., PAPA, I., POTOČNIK, I.. Primarno otvaranje šuma različitih reljefnih područja Republike Hrvatske = Primary forest opening of different relief areas
in the Republic of Croatia. Croat. j. for. eng., 2011, vol. 32, iss. 1, str. 401-416.
PENTEK, T., NEVEČEREL, H., PORŠINSKY, T., PIČMAN, D., LEPOGLAVEC, K., POTOČNIK, I. Methodology for development of secondary forest traffic infrastrucure cadastre. Croat. j. for. eng., 2008, vol. 29, iss. 1,
str. 75-83.
BAJRIĆ, M., SOKOLOVIĆ, Dž., PIČMAN, D., POTOČNIK, I. Uticaj ispruženosti nivelete šumskih kamion skih puteva na troškove gradnje = The impact of the streeching road grade on the costs of the forest roads construction. Rad. Šumar. fak. Univ. Sarajevu, 2008, br. 1, str. 99-110.
RYAN, T. et al., 2004. Forest road manual. Guidelines for the design, construction and management of forest
roads. Coford, Dublin, 170 pp.
FAO, 1998: A Manual for the Planning, Design and Construction of Forest Roads in Steep Terrain

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум

Име и презиме наставника који је припремио податке

20 б.

Завршни испит

50 б.

Др. Игор Поточник, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ТЕХНОЛОГИЈЕ ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова

МШ19ТИШУ
Наставници

Обавезни

III

3П+3В
Др Дане Марчета, доц.

Условљеност другим предметима

10

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Студенти треба са стекну способност обликовања технолошких процеса у шумарству, да овладају осјећајем за
свеобухватну реализацију шумског простора и вјештином пројектовања шумске инфраструктуре у
најразлићитијим условима рада; од стандардних, преко ванредних до екстремно тешких.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да пројектују различите технолошке процесе у шумарству у најразличитијим
радним условима, користећи домаћа и страна искуства.
Садржај предмета:
Појам и елементи технологије рада - ПЛАНИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА - Основни
принципи производног и просторног планирања. Категоризација услова рада. Нормирање радова у
искоришћавању шума. Калкулација трошкова (по методици ФАО-а). Принципи искоришћавање шума у условима
природи блиског начина газдовања; BMP (Best management practice); ПФ (Precision forestry); LIF (Low impact
forestry). КЛАСИЧНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА - Израда сортимената у сјечини. Израда
сортимената на шумском стоваришту. Израда сортимената на централном механизованом стоваришту. Израда
сортимената у проредним сјечама. ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ШУМСКЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕНЕРГИЈЕ - Примарно сакупљање и концентрација шумске биомасе до погона за прераду. Коришћења шумсе
биомасе из проредних сјеча. Коришћења шумске биомасе из енергетских плантажа. Еколошки аспекти
коришћења шумсе биомасе.ТЕХНОЛОГИЈА ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА У ТЕШКИМ ТЕРЕНСКИМ
УСЛОВИМА Искоришћавање шума на нестабилним тлима. Искоришћавање шума на стмим теренима.
Искоришћавање шума у условима мале густине шумских саобраћајница. ТЕХНОЛОГИЈА ИСКОРИШЋАВАЊА
ШУМА У ВАНРЕДНИМ ПРИЛИКАМА - Дефиниција ванредних прилика (вјетроломи, сњеголоми, ледоломи,
пожари, каламитети). Избор техологије с обзиром на просторни распоред и концентрацију дрвне масе.
Приоритети извођења радова. Шумски ред, превоз, манипулација, ускладиштење ТЕХНОЛОГИЈА
ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА - Принципи искоришћавања шума у
заштићеним подручјима. Прилагођавање просторног и временског планирања општекорисним функцијама шуме.
Избор оптималних средстава рада са аспекта минимизације оштећења у фази реализације - ТЕХНОЛОГИЈЕ
ИСКОРИШЋАВАЊА ШУМА У ДРУГИМ ДИЈЕЛОВИМА СВИЈЕТА - Искоришћавање шума у Канади и САД.
Искоришћавање тропских шума ТЕРЕНСКА НАСТАВА
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање + вјежбе + теренска настава (1 дан)
Литература:
1. Dykstra, D. P., & Heinrich, R. (1996). FAO model code of forest harvesting practice. FAO
2. Kulušić B., LJubojević S., Miodragović D., Jovanović B. (1982): Proizvodne mogućnosti rada sa žičarom
«Steyr Kippmastseilkran KSK 16» u fazi privlačenja drveta. Šumarski fakultet u Sarajevu.
3. Kulušić B., Jovanović B., LJubojević S., Šobat S., Gurda S. (1989): Privlačenje drveta traktorima i žičarama na
teškim terenima. Šumarski fakultet u Sarajevu. Zavod za naučno-istraživački rad.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 б.

Колоквијум I
Колоквијум II

20 б.

20 б.

Завршни испит

50 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Дане Марчета, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ОПЛЕ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉАКА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
I
3П+3В
10
Др Милан Матаруга, ред. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Настава из предмета Оплемењивање биљака и биотехнологија , прилагођена је стручном профилу
инжењера шумарства и има за циљ да студентима пружи потребна биолошка , техничка и практична
знања која ће им у комбинацији са познавањем законитости генетике , омогућити савладавање
принципа, метода и технике оплемењивања биљака применом метода биотехнологије .
Исходи учења ( стечена знања):
Стечена знања из одслушаног модула ће помоћи у бољем и квалитетнијем управљањем и разумијевању
проблема развоја шумарства на савременим основама са акцентом кроз употребу у сјеменарству,
расадничарству, те оснивању нових шума и плантажа.
Садржај предмета:
1.Избор полазног материјала, 2. Генетичка реконструкција врста шумског дрвећа и жбуња , 3.Методе
биотехнологије у оплемењивању биљака, 4. Оплемењивање на изабрана својства , 5.Стварање сорти култивара шумског дрвећа и жбуња, 6. Примена генетичких маркера у оплемењивању биљака ,
7.Технологија клонирања; 8. Технологија рекомбинантне ДНК; 9. Техника Пи-Си-Ар; 10. Гел
електрофореза; 11. Примјена ДНК проба; 12.Трансгене биљке –значај и примјена; 13. Савремени
трендови развоја биотехнологије. Теренска настава и пракса
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
Литература:
Боројевић, Славко (1992): Принципи и методе оплемењивања биљака – Научна књига, Београд. п. 1378.
Eriksson, Gosta, Ekberg, Inger (2001): An Introduction fo Forest Genetics – Swedish University of
Agricultural Sciences, Genetic Centre, Departmant of Forest Genetics, Upsala, Sweden. p. 99-124.
Исајев, Василије; Шијачић-Николић, Мирјана (2003): Практикум из генетике са оплемењивањем
биљака – Шумарски факултет Универзитета у Београду, Шумарски факултет Универзитета у Бања
Луци, п.1-240.
Туцовић, Александар (1990): Генетика са оплемењивањем биљака – Научна књига , Београд. п .
1-596.
Бошковић, Јелена, Исајев Василије (2007): Генетика – Мегатренд Универзитет, Београд. п. 1551
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 б.

Тест I
Тест II

20 б.
30 б.

Завршни испит

40 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Милан Матаруга, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ВЕГЕ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
I
3П+3В
10
Др Југослав Брујић, доц., Др Владимир Ступар, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ модула је да се студенти упознају са шумским заједницама наших простора .
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти стичу вјештине и знања за детерминацију фитоценоза у пракси. Познавање синморфологије,
синекологије, синдинамике, синхронологије, синхорологије и синтаксономије наших шумских
фитоценоза.
Садржај предмета:
Фитоценолошки системи и школе. Ареали фитоценоза. Сукцесије , синдинамске јединице , појам
климакса. Зонирање и преглед шумске вегетације планете Земље , Европе, Балкана и РС.
Класификације вегетације. Међународни кодекс фитоценолошке номенклатуре . Карактеристичне врсте
разреда. Синтаксономске јединице. Биоспектар, геоспектар и ценоспектар састојине. Екоиндекси
састојине. Синоптичке табеле. Вегетацијске базе и софтвери за манипулацију , обраду и анализу
снимака (Juice, Turboveg). Разреди: Quercetea ilicis, Quercetea pubescentis; Carpino-Fagetea, Quercetea
roboris; Populetea albae, Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae;Erico-Pinetea, Vaccinio-Piceetea, BetuloAdenostyletea.
Теренска
настава:
Одабране
шумске
фитоценозе
долинско-колинског/брдског/горског/
претпланинског појаса; на силикатним/карбонатним/офиолитским /алувијалним супстратима .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, теренска настава, израда програма задатака (семинарски рад).
Литература:
1. Стефановић, В. (1986): Фитоценологија. Свјетлост-Завод за уџбенике и наставна средства .
Сарајево.
2. Томић З. (2004): Шумарска фитоценологија, уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у
Београду.
3. Вукелић Ј. (2012): Шумска вегетација Хрватске. Свеучилиште у Загребу – Шумарски факултет
и Државни завод за заштиту природе.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Уколико студент није добро урадио семинарски рад, или није задовољан својим радом , полаже
колоквијум, комплементаран урађеном програму. Након тога може полагати завршни испит .
Активности на теренској настави
10 б.
Завршни испит
50 б
Семинарски рад / Колоквијум I
40 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Југослав Брујић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19СИНД
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

СИНДИНАМИКА ШУМСКИХ ФИТОЦЕНОЗА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
II
3П+3В
10
Др Југослав Брујић, доц. Др Владимир Ступар, доц

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Теоријско знање о синдинамици шумских састојина и примјена у пракси .
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти стичу теоријско знање о типовима сукцесија шумске вегетације , те примјени стеченог знања у
пракси.
Садржај предмета:
Студенти се упознају са основама синдинамике шумске вегетације , типовима сукцесија и синдинамским
јединицама. Климамс и параклимакс. Прелиминарно се упознају са сукцесијама вегетације у свијету .
Посебно се обрађују низови егзогених сукцесија (након пожара, олуја, сјеча итд .), наглашавајући разлике
између прогресивних и регресивних стадијума . Детаљније се изучавају развојни низови ендогених
сукцесија наших најважнијих шумских фитоценоза : медунца -бјелограбића , китњака -обичног граба , цера сладуна, субмонтаних букових шума, панонских шума букве-јеле, оромедитеранских шума букве -јеле ,
горских шума букве-јеле-смрче, субалпинских шума (букве, смрче, мунике, молике); поплавних шума
лужњака, шума црног и бијелог бора, кањонских шума, шума племенитих лишћара и сл . На крају се
повезују са типовима шума и газдинским класама, користећи их при одређивању циљева газдовања
појединих. На теренској настави препознаваће теоријске моделе у природи .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, теренска настава.
Литература:
Стефановић, В. (1986): Фитоценологија. Свјетлост-Завод за уџбенике и наставна средства . Сарајево .
Стефановић В. (1970): Један поглед на рецентну сукцесију буково-јелових шума прашумског карактера у
Босни. АНУБИХ, Одјељење природних и математичких наука, Посебна издања XV, kњига 4, стр. 141150. Сарајево.
Redžić S. (2000): Patterns of succession of xerophylous vegetation on the Balkans. Proceedings IAVS
Symposium, pp. 76-79. IAVS; Opulus Press Uppsala. UK
научни радови из синдинамике шумске вегетације
Облици провјере знања и оцјењивање:
Током предавања и вјежби сваки студент направиће семинарски рад који се састоји од писаног
материјала, израде презентације (Power Point) и излагања семинара. Све ово, заједно са колоквијумом
биће услов за завршни усмени испит и коначну оцјену.
Колоквијум I (израда презентације)
Колоквијум II (презентација с.р.)
Посебна назнака за предмет:
Недостаје експлицитна литература за предмет.
Семинарски рад

30 б.

Име и презиме наставника који је припремио податке

10 б.
10 б.

Завршни испит

50 б.

Др Југослав Брујић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19УЗЕМ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
II
3П+3В
10
Др Маријана Каповић - Соломун, доц.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенти стекну теоријско знање из области одрживог управљања земљиштима и
утицаја глобалних промјена на овај ресурс, те метода његове конзервације .
Исходи учења ( стечена знања):
Знање и разумијевање основних појмова везаних за проблеме деградације земљишта код нас и у
региону. Сагледавање сложених веза између начина управљљања (почев од нивоа планирања ) и стања
земљишних ресурса, као и постојећих одрживих приступа и тхнологија које се користе код нас и у
свијету, а имају циљ да обезбиједе очување и унапређење зермљишта односно достизање неутралности
деградације. Упознавање легислативе и механизама управљања , који се односи на заштиту земљишта у
РС/БиХ.
Садржај предмета:
Наставом су обухваћене сљедеће тематске цјелине: Општи дио (циљеви и задаци заштите земљишта,
извори и врсте загађења и деградације земљишта, најважнији притисци на земљиште ; Meђународна и
домаћа легислатива; Управљање земљиштима у РС (БиХ); Стање земљишта РС; Врсте деградације
земљишта; Фактори и притисци на земљишта; Индикатори деградације ; Неутралност деградације
земљишта; Земљиште и климатске промјене; Земљиште и биодиверзитет ; WOCAT приступи и
технологије; Одрживо управљање земљишним ресурсима.
Методе наставе и савладавање градива:
Од метода извођења наставе, користе се класична предавања, вјежбе, консултације и методе
интерактивне наставе.
Литература:
1. Sekulić P., Kastori R., Hadžić V.: Zaštita zemljišta od degradacije. Nau čni institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, 2003.

2. Hudson, N. (1995): Soil conservation, Fullѕ Revised and Updated Third Edition, BT, Batsford Limited, London.
3. Troech, R.F., Hobbs, J.A., Donahue, L.R. (2004): Soil and Water Conservation for Productivity and
Environmental Protection, Pearson Education, New Jersey.

4. Каповић Соломун, М. (2018): Неутралност деградације земљишта у Републици Српској, Извјештај.
5. WOCAT database (Approaches and Technologies)
6. Интернетски извори
Облици провјере знања и оцјењивање:
Током семестра сваки студент ће направити семинарски рад који се састоји од анализе угрожености
одређеног типа земљишта од ерозије и деградације на одређеном подручју и излагања истог. Сви
писани материјали заједно са писменим испитом бити ће подлога за усмени испит и коначну оцјену .
Активности на настави

10 б.

Семинарски рад

40 б.

Завршни испит

50 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Маријана Каповић - Соломун, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19СИСТ
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

СИСТЕМИ АНТИЕРОЗИОНОГ ПОШУМЉАВАЊА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
III
3П+3В
10
Др Милан Матаруга, ред. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ курса је приказ основа мултидисциплинарног приступа специфичним облицима пошумљавања
деградираних терена. Акценат се ставља на системе антиерозионог пошумљавања на Кршу за који се
процјењује да се у Републици Српској простире на површини од 170.000 хектара.
Исходи учења ( стечена знања):
Кроз курс студенти стичу знања о методама за процјену еродираности терена, упознају се са
процесима специфичне припреме терена, врстама и нижим таксономским једницима погодним за
антиерозиона пошумљавања, избору типа садног материјала, припреми терена и сл. Генерално, студент
добија знања у изналажењу најбољих ријешења за пошумљавање голети , крша, клизишта , депонија и
других облика деградације станишта.
Садржај предмета:
Садржај предавања: 1.Појам деградације и мелиорација деградираних станишта ; 2.Водна ерозија као
фактор деградације земљишта; 3. Категоризација ерозионих процеса и облика ; 4. Избор врста за
пошумљавање деградираних подручја; 5. Технике пошумљавања; 6. Припрема терена за пошумљавање
и технике садње; 7. Одржавање засађених поршина; 8. Производња намјенског садног материјала
пошумљавање еродираних терена; 10. Параметри квалитета намјенског садног материјала ; 10.
Санације депонија, површинских копова, контаминираног станишта и сл .; 11. Санација опожарених
површина; 12. Оснивање вјетрозаштитних појасева; 13. Фиторемедијација .
Садржај вјежби: 1. Основе за израду елабората при подизању нових шума на деградираним
подручјима; 2. Увод и циљеви пошумавања еродираних подручја; 3. Дефинисање услова станишта; 4.
Припрема станишта за пошумљавање са специфичностима прилагођеним деградацији; 5. Избор врста
за пошумљавање; 5. Садња; 6. Радови након оснивања културе; 7. Календар радова и калкулација
трошкова; 8. Закључна разматрања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе.
Литература:
1. Ђоровић, М., Исајев, В., Кадовић, Р. (2003): Системи антиерозионог пошумљавања и затрављивања.
Шумарски факултет Бања Лука.

2. Исајев В., Чомић Р., Манчић А., Марић Љ.(1999): Приручник за производњу шумских контејнерских
садница. Шумарски факултет Бања Лука, Београд-Бања Лука 1-160

3. Španjol, Ž (2005): Melioracije krša.
4. Moffat, A. (1994): Reclaiming disturbed land for forestry
Облици провјере знања и оцјењивање:
Тестови и завршни испит
Тест 1
Активности на
10 б.
теренској настави
Тест 2
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

20 б.
30 б.

Завршни испит

40 б.

Др Милан Матаруга, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19САДН
Наставници

ШУМАРСТВО
Силвиекологија и оснивање шума

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
III
3П+3В
10
Др Милан Матаруга, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Студенти треба да стекну нова знања о производдњи садног материјала за потребе подизања шумских засада
кроз изучавање метода и техника генеративног и вегетативног размножавања. Кроз овај предмет, студенти ће
савладати све технике од производње, преко транспорта, организације рада и технолошких процеса, нових
технологија и на крају основним показатељима квалитета садног материјала.
Исходи учења ( стечена знања):
Предавања и вјежбе на овом курсу дају основна знања студентима у правцу усмјереног коришћења генофонда
врста и жбуња кроз савремене методе и технолошке процесе производње садног материјала од момента узимања
вегетативних партикула и сјемена до испоруке садница са највећим степеном квалитета мјереним успјехом
пријема и опстанка.
Садржај предмета:
Садржај предавања: 1.Увод у проблематику производње; 2. Отклањање дорматност сјемена у циљу ефикасне
производње садница; 3. Принципи и специфичности генеративног и вегетативног размножавања шумског и
украсног дрвећа и грмља; 4. Производња садница на отвореном; 4. Производња садница у затвореним
просторима; 5. Системи заливања и прихрањивања у производњи садница. 6. Нове технологије; 7.
Специфичности производње садног материјала за оснивање плантажа; 8. Контејнерска производња садног
материјала; 9. Производња украсног дрвећа и жбуња и њихове специфичности; 10. Саврене машине, алати и
опрема; 11. Намјенска прозводња садног материјала за унапред познатог купца; 12. Међународне регулативе; 13.
Квалитет садног материјала .
Садржај вјежби: 1. Полазни материјал за производњу садног материјала; 2. Вегетативно размножавање:
размножавање зрелим резницама, размножавање полузрелим, зеленим и коријенским резницама, калемљење –
копулирање, Калемљење - окулирање; 3. Одређивање квалитета вегетативног и генеративног садног материјала;
4. Системи рада расадника.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, теренска настава, израда програма задатака.
Литература:
1. Стилиновић, С. (1987): Размножавање шумског и украсног дрвећа и жбуња, Шумарски факултет
Београд;
2. Грбић, М. (2004): Вегетативно размножавање украсног дрвећа и грмља, Шумарски факултет Београд;
3. Грбић, М. (2010): Производња садног материјала – Технологија производње украсних садица,
Шумарски факултет Београд;
4. Манчић, А. и сар. (2013): Размножавање дрвећа и жбуња ожиљавањем резница под
вјештачком измаглицом.
5. Duryea, Mary L., and Thomas D. Landis (eds.). 1984. Forest Nursery Manual: Production of Bareroot
Seedlings. Martinus Nilhoff/Dr W. junk Publishers, The Hague/Boston/Lancaster, for Forest Research
Laboratory, Oregon State University, Corvallis. 386 p.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Тестови и завршни испит
Тест 1
20 б.
Активности у настави
10 б.
Завршни испит
40 б.
Тест 2
30 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Милан Матаруга, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19КОНТ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

КОНТИНУИТЕТ ПРОДУКЦИЈЕ ШУМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
I
3П+3В
10
Др Зоран Маунага, ред. проф., Др Војислав Дукић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета:
Главни циљ је упознавање са примјеном сложених законитости прираста шумских састојина
(принципа континуитета продукције) при доношењу законске регулативе (закон , правилници ), изради
планских докумената (стратегије, шумскопривредне основе - ШПО, извођачки пројекти ) и редовном
газдовању шумама (системи газдовања).
Исходи учења ( стечена знања):
Оспособљеност за стручно газдовање шумама засновано на биолошкој компоненти шумарства ,
примјена заштитних механизама одрживог газдовања (трајности шуме ).
Садржај предмета:
Уводни дио, континуитет продукције у шумарству (примјер БиХ), кључни појмови, зрелост састојина
и продукциони периоди, системи газдовања, просторно уређивање шума, континуитет продукције свих
функција шума у планским документима (три нивоа планирања - стратегија развоја шумарства , ШПО
и изведбени пројекти), механизми за обезбјеђивање континуитета (трајности ) свих функција шума
(законске одредбе, надзор, контроле, поступци, процедуре).
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи у виду предавања, вјежби (интерактивног рада ) и консултација . 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. Маунага, З. и Дукић, В. (2019): Прираст шума. Уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у
Бањој Луци.
2. Маунага, З. (2016): Практични аспекти уређивања шума у Републици Српској – разнодобно
газдовање. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци , број 24.
3. Маунага, З. (2016): Шума у прошлости. Рукопис.
4. Ферлин, Ф. и други (2011): Оперативни критеријуми и индикатори одрживог газдовања у
шумама Црне Горе. SNV. Министарство Црне Горе.
5. Домаћи и међународни плански и законски документи.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми. Кроз израду и одбрану семинарског
рада полажу се колоквијуми.
Колоквијум I
20 б.
Активности на настави
20 б.
Завршни испит
40 б.
Колоквијум II
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Проф. др Зоран Маунага,
Проф. др Војислав Дукић
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19МОНИ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

МОНИТОРИНГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
1
3П+3В
10
Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема услова
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о значају и имплементацији система мониторинга здравственог стања шумских
екосистема.
Исходи учења ( стечена знања):
Потпуна оспособљеност студената да раде на пословима мониторинга заштите шума (ICP Forests).
Мониторинг здравственог стања укључује опажање и сакупљање података на терену , мерење и попис;
анализу података и утврђивање стања; прогнозу будућих дешавања и у вези са тим доношење
одговарајучих одлука.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Конвенција о прекограничном преносу загађујућих материја ; Имплементација мониторинга
Међународног кооперативног програма за шуме ICPF; Циљеви система мониторинга ICPF;
Методологија ICPF; Структура и садржај мониторинга за Ниво I; Прикупљање и обрада података са
биоиндикацијских тачака за Ниво I; Структура и садржај мониторинга за Ниво II; Могући циљеви у
погледу развоја критеријума и индикатора за одрживо управљање шумама; Прикупљање и обрада
података са станица за Ниво II; Проучавање узрочно-последичних веза здравственог стања шума на
основу резултата мониторинга; Евалуација утицаја сценарија атмосферске депозиције у будућности на
(хемијско) стање екосистема; Мониторинг као инструмент еколошке политике; Извештавање о
резултатима мониторинга и презентација информација.
Теренска настава
Обилазак карактеристичних биоиндикацијских тачака у Србији , снимање појединих параметара и
обрада података; Обилаза станица за интензивни мониторинг (Ниво II), прикупљање података за
поједине параметре и обрада података; Презентација информација .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вежбе и практична настава на терену.
Литература:
1. Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Униуверзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у
Београду- Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774.
2. ICP - Forests. Manuals, from 1998 to 2010.y. Federal Research Centre for Forestry and Forest
Products /BFH).
3. Innes, J.L. (1990): Assesment of Tree Condition. HMSO London.pp.96.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Усмени испит, семинарски радови, тестови
Активности на настави
35 б.
Колоквијум
10 б.
Завршни испит
50 б.
(предавања + вежбе)
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета

МШ19АДАП

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

Статус предмета
Изборни

АДАПТИВНО ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
I
3П+3В
10
Др Зоран Говедар, ред. проф.
Облик условљености
-

Наставник
Условљеност другим предметима
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ модула је да се студенти оспособе за примјену адаптивног газдовања шумама у условима
изложености шума ризицима газдовања.
Исходи учења ( стечена знања):
Исход учења је обезбјеђивање знања и способности студената да на основу аналитичког приступа
одреде ризике газдовања за разне категориије и типове шума, правилно креирају циљеве газдовања и
одреде методе и технике гајења шума у синтези са савременим системима адаптивног газдовања .
Садржај предмета:
Увод, појам, дефиниције и значај адаптивног газдовања; Појам и врсте ризика у газдовању шумама;
Одрживост и адаптивно газдовање шумама; Елементи и принципи адаптивног газдовања шумама ;
Модели адаптивног газдовања шумама; Природи блиско гајење шума и адаптивно газдовање шумама;
Шумскоузгојне методе за примјену принципа адаптивног газдовања шумама ; План и процедуре
примјене адаптивног газдовања; Евалуација адаптивног газдовања шумама; Бенефити адаптивног
газдовања шумама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе, теренска настава и пракса, консултације ; израђен и прихваћен елаборат на крају
семестра; Урађен и прихваћен семинарски рад.
Литература:
1. Stankey, G.H., Clark, R.N., Bormann, B.T. (2005): Adaptive Management of Natural Resources:
Theory, Concepts, and Management Institutions. United States Department of Agriculture Forest
Service Pacific Northwest Research Station General Technical Report PNW-GTR-654 August 2005
2. Schutz, J.PH. (1998): Close-to-nature silviculture: is this concept compatible with species diversity?
Swiss Federal Institute of Technology, (ETH-Z) Zürich, CH 8092 Zürich, Switzerland
3. Bončina, A. (2008): Adaptive Forest Management: Aspects and Perspectives . GozdV 66
4. Gadow von K. (2002): Adapting silvicultural management systems to urban forests. Urban For. Urban
Green. 1 (2002): 107–113
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Колоквијум
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке :

20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Зоран Говедар, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ГПОС
Наставник

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
I
3П+3В
10
Др Зоран Говедар, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Циљ изучавања је да се студенти оспособе и стекну знања о газдовању шумама посебне намјене на
основу утврђеног стања и потреба са основним циљем развоја општекорисних функција шума .
Исходи учења ( стечена знања):
Исход учења је обезбјеђивање способности студената да примјењују савремене критеријуме за
издвајање шума посебне намјене као и да практично примјењују мјере газдовања и на ос нову стечених
знања, да могу самостално да стварају услове за одржавање и развој еколошких и социјалних функција
шума.
Садржај предмета:
Увод, потреба, значај, циљ, дефиниције, карактеристике; Међународни класификациони системи и
критеријуми за издвајање шума посебне намјене; Карактеристике важнијих типова шума посебне
намјене у Европи; Вредновање функција шума и шумског земљишта; Поступак за идентификацију и
издвајање шума високе заштитне вриједности; Циљеви газдовања шумама посебне намјене ; Газдински
поступци у шумама посебне намјене (Национални паркови ; Заштитне шуме ; Урбане шуме ; Сjеменске
састојине; Шуме за научна истраживања и др.).
Методе наставе и савладавање градива:
предавања и вјежбе (обавезно присуство настави); тестови; семинарски рад.
Литература:
Govedar, Z., Krstić, M. (2016): Gajenje šuma posebne namjene. Ud žbenik, Šumarski fakultet Univerziteta u
Banjoj Luci, Banja Luka
Reh, J. (1999): Pestovanie učelovych lesov. Zvolen
MCPFE. 2003c. Fourth Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 28–30 April 2003,
Vienna/Austria. Vienna Resolution 4 Conserving and Enhancing Forest Biological Diversity in Europe.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум

Име и презиме наставника који је припремио податке :

20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Зоран Говедар, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ДХРО
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЈА
Семестар
Фонд часова
II
3П+3В
Др Војислав Дукић, ванр. проф.

Статус предмета
Изборни

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености.
--Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ изучавања предмета је стицање знања из области дендрохронологије ,
интердисциплинарне науке која користи датирање прстенова прираста односно одређивање тачне
године њиховог формирања за анализу временских и просторних образаца процеса у природним
наукама и наукама о култури. Циљ изучавања је и стицање потребних знања о најважнијих техника за
снимања различитих природних процеса у животној средини и за мониторинг промјена у окружењу .
Шаблони ширина прстенова прираста, густине дрвета и других карактеристика чувају информације о
условима раста у прошлости.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти ће стећи потребна знања за планирање истраживања, одабир и припремање узорака,
примјену опреме и метода које се користе у дендрохронолошким истраживањима, развој хронологије
те анализу различитих природних процеса у животној средини и мониторинг промјена у окружењу .
Садржај предмета:
Увод у Дендрохронологију, Историјски развој дендрохронологије, Седам опште прихваћених принципа који
регулишу примјену дендрохронологије, Клима и промјене климе у контексту дендрохронолошких истраживања,
Основе раста стабала у контексту дендрохронолошких истраживања, Одабир узорка за анализу, Теренска и
лабораторијска опрема у дендрохронолошким истраживањима, Прираштајно сврдло, Статистичке методе у
дендрохронологији, Софтвери у дендрохронолошким истраживањима, Радиометријско датирање старости
(метода угљеник-14), Анализа раста стабла, Мјерење густине дрвета у оквиру прстенова прираста, Развој
хронологије, Дигиталне архиве у дендрохронологији и дендро формати података, Дендрохронолошке
лабораторије у свијету.

Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи путем предавања и вежби. У току наставе теоријска излагања се комбинују са аудио визуелним презентацијама и интерактивним радом . У оквиру наставе израђују се семинарски радови .
Литература:
1.
2.
3.

4.

Schweingruber, F. H. (1989): Tree rings: basics and applications of dendrochronology.- Dordrecht, Boston, London,
Kluwer Academic Publisher, 276 s.
Вилотић, Д. (2000): Упоредна анатомија дрвета, Шумарски Факултет, Београд
Speer, H. J. (2010): Fundamentals of Tree Ring Research,University of Arizona Press, 333 s.
Дукић, В., Петровић, Д. (2014): Дендрохронологија, (Скрипта), Шумарски Факултет Универзитетa у Бањoj
Луци, Бања Лука.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу студенти исказују у писаној форми осим завршног испита. Kолоквијум може бити
писмени испит или семинарски рад.

Активности на настави

20 б.

Колоквијум I
Колоквијум II

20 б.
20 б.

Завршни испит

40 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Војислав Дукић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ПРОЈ
Наставник

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ШУМСКОУЗГОЈНИХ РАДОВА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
II
3П+3В
10
Др Зоран Говедар, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Циљ модула је да се студенти оспособе за израду шумскоузгојних пројеката на основама
шумскоузгојног плана и на бази раније стечених знања о еколошким основама гајења шума и
техникама и методама обнове и његе шума.
Исходи учења ( стечена знања):
Исход учења је обезбјеђивање знања и способности студената да на основу шумскоузгојног плана ,
креираних циљева газдовања и аналитичког приступа изради шумскоузгојни пројекат. Студент је
оспособљен да на основу екосистемског приступа пројектује и прати реализацију шумскоузгојних
пројеката за различите категорије и намјену шума.
Садржај предмета:
Увод, појам, дефиниције и значај пројектовања узгојних мјера; Врста и динамика шумскоузгојних
радова; Елементи и методика израде шумскоузгојних пројеката; Просторно уређење састојина;
Пројектовање шумскоузгојних радова за обнову шума; Пројектовање мјера његе шума; Пројектовање
радова за мелиорацију шума; Пројектовање шумскоузгојних радова за шуме посебне немјене;
Реализација шумскоузгојних пројеката и остваривање циљева; Рентабилност и економичност при
реализацији шумскоузгојних пројеката; Савремени методи пројетовања шумскоузгојних радова;
Нормирање шумскоузгојних радова; Израда шумскоузгојног пројекта; Анализа и оцјена извршења
шумскоузгојних радова; Теренска настава и пракса: Израда пројекта за извођење радова –
шумскоузгојни дио, праћење реализације пројекта, анализа и осјена шумскоузгојних радова
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе, теренска настава и пракса, консултације ; израђен и прихваћен елаборат на крају
семестра; урађен и прихваћен дневник теренске наставе; положене предиспитне обавезе
Литература:
1. Костов, Г., Стипцов, В. (2004): Общо лесовьдство – Учебно помагало. Бьлгаро – швейцарска
програма по горите, София
2. Milin, Ž. (1978): Izvođački plan gazdovanja šumama – bitna osobina novog sistema uređivanja šuma
i grupimičnog gazdovanja. Gora, Kruševac god. 6, br. 7. str. 25-35.
3. Kotar, M. (1987): Vrsta i kakvoća nekih važnijih informacija o staništima i sastojinama za potrebe
uređivanja šuma. Glasnik za šumske pokuse, br. 3, Zagreb.
4. Bachman, P. (1997): Waldentwicklungsplanung (Forstliche Planung III, IV). ETH, Zürich
5. Приручник за израду пројеката извођења радова у шумарству, Сарајево 1984
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум I
20 б.
Активности на настави
10 б.
Завршни испит
50 б.
Колоквијум II
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке :

Др Зоран Говедар, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ЗАШД
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

Статус предмета
Изборни

ЗАШТИТА ДРВЕТА
Семестар
Фонд часова
II
3П+3В
Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Шумска фитопатологија, Шумарска ентомологија
Положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ овог курса је да се студенти упознају са најчешћим узрочницима деструкције дубећих
стабала и проузроковачима трулежи после сече стабала на трупцима , пањевима и лежавинама . Према
неким проценама данас се сматра да су губици од трулежи у дрвној маси у нашим шумама и на
шумским стовариштима изнад 30%. 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 шумама и стовариштима и на препоруче одговарајуће мере заштите дрвета.
Садржај предмета:
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: Мере борбе против гљива проузроковача трулежи дрвета на дубећим стаблима у
шумама. Заштита трупаца од трулежи после сече стабала у шумама и на шумским стовариштима .
Улога ксилофагних инсеката у заштити дрвета. Најзначајнији ксилофагни инсекти из редова Isoptera,
Coleoptera 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.
Активности на настави
35 б.
Колоквијум
10 б.
Завршни испит
55 б.
(предавања + вежбе)
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ИПГШ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

ИНТЕГРАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
III
3П+3В
10
Др Ненад Петровић, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема услова
--Циљеви изучавања предмета:
Овладавање ширим знањем из планирања газдовања шумама, односно упознавање са интегралним
системом планирања у односу на принцип одрживог коришћења укупних потенцијала шума у
шумским подручјима.
Исходи учења ( стечена знања):
Знања неопходна за израду стратешких планова у односу на принцип одрживог коришћења укупних
потенцијала шума.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Увод Место области планирања газдовања шумама у оквиру савремених шумарских наука и
однос према осталим областима и дисциплинама). Функције шума и шумских подручја и могућности њиховог
оптималног остваривања при планирању, њихови конфликти, циљеви и начини њиховог решавања (савремени
задаци планирања). Начело трајности у обезбеђивању функција шума (просторно функционална и темпорална
компонента) - основни и савремени видови трајности и услови за обезбеђивање (постојећа достигнућа и решења,
основни правци и задаци даљих истраживања). Савремено планирање газдовања шумама (садржај, савремена
решења и истраживаћки задаци). Актуелна научна, стручна и развојна проблематика у савременом планирању
газдовања (постојеће научне основе и задаци даљег истраживања). Теоријске основе савременог планирања у
шумским подручјима;
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Еколошке, структурне и
производне одлике шумских екосистема као полазна основа при планирању (досадашњи резултати и искуства;
актуелна питања и проблеми; основни правци и задаци даљег истраживања). Интегрални систем планирања,
компоненте интегралности; Стратешко планирање у шумарству; Планирање одрживог коришћрња посебно
заштићених делова природе; Однос планова у шумарству и осталих гранских планова; Израда планова развоја и
оптималног коришћења потенцијала шумских подручја; Моделна решења за карактеристична шумска подручја.

Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи путем предавања, вежби и теренске наставе. Како би се студентима омогућила што боља
перцепција материје која се излаже, теоријска излагања се комбинују са видео презентацијама,
демонстрацијама и дискусијом. У оквиру вежби и практичне наставе студенти израђују елаборате , чиме
употпуњују теоријска знања.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Медаревић М., (2005): Планирање газдовања шумама, уџбеник;
Медаревић М., (1992): Функције шума при планирању газдовања шумама, докторска дисертација
Шумарски факултет - Беогад;
Bachman P., 1996: Forstliche Planung I/II, ETH, Zürich;
Bachman P., 1997: Waldentwicklungsplanung Forstliche Planung III, IV, ETH, Zürich;

Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
20 б.
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум

Име и презиме наставника који је припремио податке

20 б.

Завршни испит

40 б.

Др Ненад Петровић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ИНВЕ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

Статус предмета
Изборни

ИНВЕНТУРА ШУМСКИХ РЕСУРСА
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
III
3П+3В
10
Др Војислав Дукић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености.
--Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ изучавања предмета је стицање неопходних знања из теорије и примјене метода
инвентуре шумских ресурса. Инвентура шума је шумарска дисциплина базирана на знањима из:
дендрометрије, статистике, геодезије, информатике и даљинске детекције. Обезбјеђује потребне
информације за низ других научних дисциплина: гајење шума, заштита шума, коришћење шума,
планирање газдовања шумама и организација и економику у шумарству.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти ће стећи потребна теоретска и практична знања о различитим методама инвентуре шума,
чија примјена зависи од тачности и економичности различитих метода , намјене шуме и узгојно структурног облика састојина. Поред знања о методама инвентуре састојина односно дрвне масе, стичу
се знања и о инвентури осталих шумских ресурса.
Садржај предмета:
Увод у инвентуру шума, Репрезентативни метод - метод узорка, Методи инвентуре састојина на бази
потпуног и дјелимичног премјера, Метод реласкопије у инвентури шума, Методи моделовања и израде
разних врста таблица (запреминске, приносне, сортиментне), Методи инвентуре већих инвентурних
јединица од састојине помоћу узорка, Планирање узорка у инвентури шума, Методи процјене
таксационих елемената састојина и шума, Методи процјене биомасе и залиха угљеника састојина и
шума, Методи процјене квалитета, виталности и сортиментне структуре састојина , Методике
националних инвентура шума, Методика прве и друге инвентуре шума у БиХ, Методи даљинске
детекције и ГИС-а, Практична примјена ГИС-а, авио и сателитских снимака , Примјена LiDAR система
у шумарству, Практична обрада и приказивање резултата инвентуре шума.
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи путем предавања и вежби. У току наставе теоријска излагања се комбинују са аудио визуелним презентацијама и интерактивним радом . У оквиру наставе израђују се семинарски радови .
Литература:
1. Банковић, С., Пантић, Д. (2006): Дендрометрија, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд.
2. Прањић, А., Лукић, Н. (1997): Измјера шума, Шумарски факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб.
3. Kangas, A., Maltamo, M. (2006): Forest Inventory (Methodology and Applications), Springer, Netherlands.
4. Van Laar, A., Akça, A. (2007): Forest Mensuration, Springer, Netherlands.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Стечено знање, по правилу студенти исказују у писаној форми осим завршног испита. Kолоквијум
може бити писмени испит или семинарски рад.
Активности на настави
20 б.
Колоквијум I
20 б.
Завршни испит
40 б.
Семинарски рад
Колоквијум II
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Војислав Дукић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм:

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ГАЈЕ
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планирање газдовања
шумама

Статус предмета
Изборни

ГАЈЕЊЕ ШУМА II
Семестар
Фонд часова
III
3П+3В
Др Зоран Говедар, ред. проф.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за утрђивање узрока деградације, критеријума за дефинисање стања и
степена деградираности шумских екосистема , на основу лако препознатљивих параметара ; за
превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме ; за извођење узгојних радова на
вјештачком обнављању и подизању шума.
Исходи учења ( стечена знања):
Стечена знања из одслушаног модула ће помоћи у бољем и квалитетнијем газдовању и разумијевању
проблема одрживог развоја шумарства на савременим основама.
Садржај предмета:
Деградиране девастиране шуме и шумско земљиште и потреба превођења у виши узгојни облик ,
регенаративна (изданачка) способност шумског дрвећа, Критеријуми за утврђивање степена
деградираности, Измјена врста као узрок и посљедица деградације шума , Превођење деградираних и
девастираних шума шума у виши узгојни облик, Методе конверзије и реконструкције деградираних
шумских екосистема, Њега и одржавање мелиорисаних шумских екосистема , Дефинисање стања и
степена угожености и деградираности објекта мелиорације , Дефинисање угрожености од деградације ,
типа и степена деградације састојине и станишта , Одређивање метода и узгојних мера на основу врсте
и степена деградације, Одређивање врсте сече, селекција изданака , начин дознаке , техника извођења
сјече, Дефинисање стања, потребе и метода вјештачког обнављања, Израда пројекта за извођење
радова на конверзији и мелиорацији деградираних шумских екосистема
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације. Израда семинарског рада .
Литература:
1. Крстић, М. (2006) Гајење шума II – конверзија, мелиорација и вештачко обнављање. Уџбеник,
Београд;
2. Шафар, Ј. (1963) Узгајање шума - поглавља о пањачама, шикарама, голетима. Загреб;
3. Патакy, Љ. (1956) Мелиорација шикара и других облика деградираних ниских шума . Сарајево;
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Семинарски рад
25 б.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум

Име и презиме наставника који је припремио податке

25 б.

Завршни испит

40 б.

Др Зоран Говедар, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ФФАР
Наставници

ШУМАРСТВО
Гајење, заштита и планиарање газдовања
шумама

Статус предмета
Изборни

ШУМАРСКА ФИТОФАРМАЦИЈА
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
III
3П+3В
10
Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима
Шумска фитоапологија, Шумарска ентомологија, Заштита шума

Облик условљености
Положен испит на основним
студијама

Циљеви изучавања предмета:
Настава из предмета Фитофармација има за циљ да студенте мастер студија – смјер Шумарство, упозна са
најзначајнијим хермијским средствима (пестициди) који се користе у заштити биља у циљу сузбијања
болести, инсеката, гриња, нематода, глодора, пужева, коровских биљака и других штетних биолошких
агенаса.
Исходи учења ( стечена знања):
Потпуна оспособљеност студената са употребом најзначајнијих пестицида и њиховом применом у
шумарству. Начин примене пестицида; предности и мане; опасности које прете од њиховог претераног
уношења у шумске екосистеме. Нема сумње да је значај коришћења пестицида у пољопривреди далеко већи
него у шумарству. Студенти ће бити потпуно обучени за примену песитцида, особито у шумским
расадницима и заштити младих плантажа меких лишћара и култура четинара. Данас без коришћења
пестицида скоро је немогуће произвести квалитетан и здрав садни материјал у расаднику .
Садржај предмета:
Теоријска настава. Увод. Значај фитофармације у заштити биља. Најчешће групе фунгицида и њихова примена у
циљу сузбијања најзначајнијих паразитних гљива. Најчешће инсектициди и начин њихове примене у сузбијању
штетених инсеката. Најчешћи хербициди и њихова примена у сузбијању корова у расадницима и младим
засадима. Примена осталих пестицида (родентициди, акарицида, наматоциди и сл.) у шумарству. Према ЈАЊИЋУ
данас се на подручју бивше Југославије налази у употреби више од 100 фунгицида, 250 инсектицида, 250
хербицида, 20 нематоцида и 30 пестицида који спадају у категорију регулатора раста биљака, дефолијаната и
дисиканата.
Практична настава. У одабраним шумским расадницима директна презантација примене одређених пестицида.
Одређивање начина апликације; припрема пестицида за апликацију; одрећивање дозе и концентрације пестицида .
Упознавање са заштитном опремом која је неопходна при раду са пестицидама у циљу спречаванја нежељених
последица (тровања радника, животиња, пчела, риба и сл.).

Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе и консултације.
Литература:
1. Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Униуверзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у
Београду- Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци-Шумарски факултет. 1-774. (стр. 207-312).
2. Михајловић, Љ. (2008): Шумарска ентомологија. Универзитетски уџбеник. Издавач Универзитет у
Београду- Шумарски факултет. 1-877 (стр. 164-215).
3. Јањић, В., Марковић, Ч., Кеча, Н. (2010): Шумарска фитофармација. Издавач Универзитет у БеоградуШумарски факултет. 1-376.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Два теста у току семестра, предиспитни колоквијум и усмени испит.

Активности на настави
30 б.
(предавања + вежбе)
Посебна назнака за предмет:

Семинарски рад

Име и презиме наставника који је припремио податке

15 б.

Завршни испит

55 б.

Др Зоран Станивуковић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Дипломске академске студије - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ЕКОД
Наставници

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ЕКОЛОГИЈА ДИВЉАЧИ
Семестар
Фонд часова
I
3П+3В
Др Драган Гачић, ванр. проф.

Статус предмета
Изборни

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема услова
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о значају и планском (рационалном) коришћењу популација дивљачи и
законитостима које владају међу њима.
Исходи учења ( стечена знања):
Оспособљавање за извршавање задатака који произилазе из комплексног планирања газдовања
популацијама дивљачи у слободној природи и ограђеним просторима.
Садржај предмета:
Улога и значај ловне фауне у биоценозама. Основни биотички системи и њихове функционалне
карактеристике. Утицај еколошких фактора на распрострањење и преживљавање врсте .
Карактеристике и прикладност одређених биотопа за поједине врсте дивљачи . Структурни елементи
популације и њена динамика. Основна начела газдовања популацијама дивљачи (низијски , брдски ,
планински и водени екосистеми). Еколошке основе савременог ловног газдовања . Узроци угрожавања
и мере заштите важнијих врста дивљачи (обични јелен, срна, дивља свиња, дивокоза, медвед, вук, рис,
шакал, лисица, фазан, јаребица, зец, тетреби, птице грабљивице). Начела газдовања популацијама
дивљачи у посебним условима (ограђена ловишта, узгајалишта дивљачи , фарме дивљачи ) и
заштићеним подручјима (национални паркови, сспецијални резервати природе). Активна заштита
ретких и угрожених врста дивљачи. Предвиђање и усмеравање структуре и динамике популације
важнијих врста дивљачи. Планирање степена коришћења популација гајених врста дивљачи . Употреба
ГИС-а и еколошког моделирања у анализи односа између популација дивљачи и животне средине .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање, вјежбе, консултације.
Литература:
1. Papović R., Šapkarev J. (1990): Animalna ekologija, Naučna knjiga, Beograd .
2. Kolar B. (1999): Ekologija živali in varstvo okolja divjadi, Lovska zveza Slovenije, Ljubljana .
3. Stanković S. i grupa autora (1991): Velika ilustrovana еnciklopedija lovstva, Građevinska knjigaBeograd, Dnevnik-Novi Sad.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави
10 б.
Семинарски рад
20 б.
Посебна назнака за предмет:

Колоквијум

Име и презиме наставника који је припремио

20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Драган Гачић, ванр. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19САКУ
Наставници

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

САКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДА НЕДРВНИХ ПРОИЗВОДА ШУМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
I
3П+3В
10
Др Дане Марчета, доц.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Студенти треба да стекне теоретска и практична знања која ће им омогућити да самостално планирају ,
организују и реализују сакупљање и прераду различитих производа шума недрвног поријекла , водећи
при томе рачуна о природним потенцијалима шумских станишта и дозвољеним нивоима њиховог
искоришћења.
Исходи учења ( стечена знања):
Студенти ће бити оспособњени да самостално планирају, организују и реализују сакупљање и прераду
различитих производа шума недрвног поријекла.
Садржај предмета:
УВОД - Оцјена сировинске базе и прихватљивог нивоа искоришћавања недрвних производа шума.
САКУПЉАЊЕ СМОЛЕ И СОКОВА ИЗ ДРВЕТА - Класичне методе смоларења (Француска, Њемачка,
Аустријска, Америчка, Дудићева метода). Смоларење по принципу затворених бјељеница (Белинијева,
Ђилмерова, Гаврис-Кекухова метода). Смоларење уз употебу стимулатора. Сакупљање и ускладиштење смоле.
Подсочивање. Производња сирупа поступком упаравања биљних сокова. САКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДА ДРВНОГ
ЗЕЛЕНИЛА - Припрема дрвног зеленила. Производња витаминско-минералног брашна. Производња
хлорофилно-каротинске пасте. ДОБИЈАЊЕ ЕТЕРИЧНИХ УЉА - Сировина за производњу етеричних уља (дрвно
зеленило четинара, боба клеке, ароматично биље). Основовни видови хидродестилације (дестилација водом,
дестилација водом и паром, дестилација паром). Дестилација етеричних уља у покретним батеријама .
Дестилација етеричних уља у стационираним погонима. Чување и ускладиштење етеричних уља. Оцјена
квалитета етеричних уља. Оцјена усклађености квалитета са стандардом за етерична уља. КОМПОСТИРАЊЕ
КОРЕ - Аеробна и анаеробна ферментација. Поступци компостирања коре. Дорада, паковање и ускладиштење.
САКУПЉАЊЕ И ДОРАДА ЉЕКОВИТОГ БИЉА Правила и оптимално вријеме бербе. Сушење и губици због
сушења. Чишћење и резање. Паковање и ускладиштење. САКУПЉАЊЕ, ДОРАДА И ПРЕРАДА ШУМСКИХ
ПЛОДОВА И ЈЕСТИВИХ ГЉИВА - Правила и оптимално вријеме бербе. Класирање. Сушење и губици због
сушења. Чишћење, резање и мљевење. Саламурење, силирање и кисељење. Замрзавање. Паковање и
ускладиштење. Производња вина, сирћета и ракије. ОРГАНИЗАЦИЈА И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ Организација откупа. Прописи о квалитету и контроли. Прописи о паковању и ускладиштењу. ТЕРЕНСКА
НАСТАВА

Методе наставе и савладавање градива:
Предавање + вјежбе + теренска настава (1 дан)
Литература:
1.
2.
3.

Капетановић С. (1989): Етерично уље од дрвног зеленила четинара – добијање и физикално – хемијске
константе. Шумарство и прерада дрвета 4-6, Сарајево
Љубисављевић М. (1989): Воће, поврће, печурке и прерађевине. НИРО "Привредни преглед" Београд
Николић С. (1967): Искоришћавање шума - III део. Завод за издавање уџбеника СР Србије. Београд.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум I
Активности на настави 10 б.
Колоквијум II
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

20 б.
20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Дане Марчета, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ЕКОН
Наставници

Статус предмета
Изборни

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА
Семестар
Фонд часова
II
3П+3В
Др Драган Чомић, доц.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Овај предмет омогућава студентима да схвате значај привредне гране шумарства у економском расту и
развоју једне земље. Студенти ће стећи основна систематска знања o начину како да се управља шумом
и шумским земљиштем као ограниченим природним ресурсом да би се задовољиле људске потребе.
Студенти ће теоретска сазнања добијена савладавањем oвога предмета моћи користити за наставак
школовања на III циклусу студија. Један од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у
којој ће сви студенти моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех.
Исходи учења ( стечена знања):
Након завршетка овога курса студент ће стећи знања о основним економским законитостима и
глобалним трендовима развоја у области шумарства, а такође ће бити оспособљени да самостално
креирају таква рјешења која представљају комбинацију биолошко -технолошких и економским улагања
која ће обезбједити највећу рентабилност улагања.
Садржај предмета:
Увод у Економику шумарства, Основне економске категорије и законитости, Специфичности шумске
привреде, Производња у шумарству, Тржиште производа у шумарству, Особености и дјеловање закона
вриједности у шумарству, Израчунавање вриједности шума.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе и практичних примјера .
Илустрације и вјежбе који подразумевају двосмјерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно
износе своја мишљења о случајевима који ће се дискутоавти. Главни облик рада биће обрада случајева
из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Поред
теоретских предавања, планирана је и теренска настава , како би студенти на практичним примјерима
усвојили потребна знања.
Литература:
1. Ранковић, Н.: Економика шумарства. Београд, Универзитет у Београду - Шумарски факултет,
1996.
2. Делић, С.: Основе економике у шумарству. Сарајево, Универзитет у Сарајеву- Шумарски
факултет, 2011.
3. Покрајчић, Д.: Економика предузећа. Београд, Економски факултет, 2009.
4. Сабади, Р.: Економика шумарства, Загреб, Школска књига- Загреб, 1992.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум 1
20 б.
Активности на настави 10 б.
Завршни испит
50 б.
Колоквијум 2
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Драган Чомић, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19МАРК
Наставници

Статус предмета
Изборни

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

МАРКЕТИНГ У ШУМАРСТВУ
Семестар
Фонд часова
II
3П+3В
Др Перица Мацура, ред. проф.

Број ECTS бодова
10

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Овај предмет омогућава студентима да унаприједе знање из области маркетинга , која су стечена у току I
циклуса студирања. Студенти ће стећи систематска знања о економским и трговачко -пословним
активностима, која ће омогућити успјешно рјешавање задатака из области производње , одређивања
цијене, промотивних актиности, и начина дистрибуције у шумарству. Студенти ће теоретска сазнања
добијена савладавањем oвога предмета моћи користити за наставак школовања на III циклусу студија .
Један од циљева курса је креирање позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу
своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех.
Исходи учења ( стечена знања):
Студент ће стећи знања о могућностима и шансама за унапређење постојећих , али и развој и
реализацију производа шумарства на домаћем и иностраном тржишту . Студент ће бити оспособљен да
самостално или у тиму процјењује могућности развоја и унапређења постојећих производа шумарства ,
креирање и развој нових производа шумарства, а све уз постизање оптималног односа у комбиновању
цијене, промоције и дистрибуције, са крајњим циљем задовољења захтјева потрошача /купаца , уз
остваривања профита.
Садржај предмета:
Тржиште производа и услуга шумарства; Истраживање тржишта производа шумарства; Маркетинг микспроиозвод, цијена, промоција и дистрибуција у области шумарства; Брендирање производа шумарства;
Стандардизација у области шумарства; ФСЦ и ПЕФЦ стандарди; Шумарство и енергетска ефикасност;
Генерисање карбонских кредита у шумама; Иновативни производи шумарства.
Методе наставе и савладавање градива:
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 дискутоавти. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би
студенти научили како да стечена знања употребе у практичне сврхе. Поред теоретских предавања,
планирана је и теренска настава, како би студенти на практичним примјерима усвојили потребна знања .
Литература:
1.
2.
3.
4.

Котлер Ф. (2010): Управљање маркетингом, Дата статус, Београд
Главоњић Б., Петровић С. (2005): Трговина дрветом II, Шумарски факултет - Универзитет у Београду,
Београд
Мацура П. (2009): Маркетинг – микро, мала и средња предузећа, Економски факултет, Бања Лука
Мацура П. (2009): Маркетинг – основе, Економски факултет, Бања Лука

Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум 1
Активност у настави
10 б.
Колоквијум 2
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

20 б.
20 б.

Завршни испит

50 б.

Др Перица Мацура, ред. проф.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ШБИМ
Наставници

Статус предмета
Изборни

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ШУМСКА БИОМАСА
Семестар
Фонд часова
III
3П+3В
Др Дане Марчета, доц.

Условљеност другим предметима

Број ECTS бодова
10

Облик условљености

Циљеви изучавања предмета:
Пружање потребних техничко-технолошких, организационих, економских и других стручних знања из
области коришћења шумске биомасе за енергију. Поред тога циљ је да се кроз овај предмет истакне
значај коришћења обновљивих енергетских извора, међу којима дрво заузима веома значајно место .
Исходи учења ( стечена знања):
Изучавањем предмета студенти се оспособљавају да успјешно рjешавају задатке и проблеме из области
коришћења шумске биомасе. Поред тога циљ је да се кроз овај предмет истакне значај коришћења
дрвета за енергију и студенти обуче да користе могућности за избор одређених техничких и
технолошких рjешења из ове области.
Садржај предмета:
Дрво као извор енергије. Регулатива за ивер. Димензије, садржај влаге и др. Хемијски састав и
структура шумске биомасе. Енергетски потенцијал шумске биомасе у БиХ и шире . Технологија
механизованог искоришћавања шумске биомасе и њено коришћење за енергију (технолошке варијанте).
Иверање дрвета. Транспорт шумске биомасе. Организација рада приликом коришћења биомасе за
енергију. Трошкови рада при производњи шумске биомасе. Технологија складиштења шумске биомасе.
Економски аспекти коришћења шумске биомасе. Еколошки аспекти коришћења шумске биомасе .
Производи из биомасе - Сјечка (ивер). Брикет. Пелет.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање + вјежбе + теренска настава (1 дан)
Литература:
1) MARČETA Dane. Comparison of technologies of wood. Biomass utilization in beech stands.
Doctoral dissertation. Ljubljana, 2015
2) Јovanović B., Gurda S., Musić J., Bajrić M., Lojo A., Vojniković S., Čabaravdi ć A. (2005): Šumska
biomasa – potencijalni izvor obnovljive energije u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Posebna izdanja br. 19.
3) Pottie M.A., Guimier D.Y. (1985): Preparation of Forest Biomass for Optimal Conservation. FERIC
Special Report No. SR-32.
4) Kranjc, N.. (2002): Lesni peleti. Stručna monografija. Gozdarski institut Slovenije. Ljubljana.
5) Zbirka referata (1987): Korišćenje šumske biomase za energetiku – inostrana iskustva. Jugoslovenski
poljoprivredno-šumarski centar. Informacije za tehniku i tehnologiju šumarstva br. 2/87.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум I
20 б.
Активности на настави
10 б.
Завршни испит
50 б.
Колоквијум II
20 б.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Дане Марчета, доц.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Академске студије II циклуса - МАСТЕР
Студијски
програм:

Назив предмета
Шифра предмета
МШ19ПРРС
Наставници

ШУМАРСТВО
Коришћење, организација и економика
шумарства и ловство

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА И СИСТЕМА
Статус предмета
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
Изборни
III
3П+3В
10
Др Стево Боројевић, доц.

Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета:
Настава из предмета пројектовање технолошких производних ресурса и система има за циљ да
студентима пружи потребна пројектантско-организациона, управљачка и друга стручна знања, која ће
им омогућити да успешно решавају задатке и проблеме из области пројектовања технолошких
производних ресурса и система управљања шумским ресурсима.
Исходи учења ( стечена знања):
Сазнања која су стечена овим модулом треба да омогуће успјешније и боље пројектовање технолошко производних ресурса.
Садржај предмета:
Увод; Значај; Функционални приступ пројектовању и управљању у шумарству; Организационо пројектантске функције подршке шумарству приватног сектора ; Организација регулаторне , надзорне и
власничке функције; Пројектовање, управљање људским ресурсима у шумарству .
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације, тестови
Литература:
1. Дулановић, Ж.; Ондреј, Ј. (2005): Организациона структура и промене. Факултет организационих
наука, Универзитет у Београду. (441 с.)
2. Петковић, М.; Јанићијевић, Н.; Богићевић, Б. (2003): Организација: теорије, дизајн, понашање,
промене. 2. издање, Економски факултет, Београд. (752 с.)
3.Oesten, G.; Roeder, A. (2002): Management von Forstbetrieben. Band 1: Grunglagen, Betriebspolitik,
Verlag Dr. Kesel, Remagen-Oberwinter. (364 s.)
Облици провјере знања и оцјењивање:
Активности на настави

10 б.

Колоквијум

40 б.

Завршни испит

50 б.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке

Др Стево Боројевић, доц.
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11. Критериј и услов преноса ECTS бодова
Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и
између Унивезитета у Бањалуци и других унивезитета дефинисани су Правилима студирања на
првом и другом циклусу студија, члановима 24 до 29.

12. Доказ о подударности са акредитованим високошколским установама из земаља
потписница Болоњске декларације
Подударност се налази у студијским програмима сљедећих институција:
Шумарски факултет Београд, Кнеза Вишеслава1. www.sfb.bg.ac.rs
Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
www.bf.uni-lj.si
Шумарски факултет Скопље, www.sf.ukim.edn.mk

13. Предуслов за упис појединих предмета или групе предмета
Дефинисани су наставним програмима за сваки предмет.

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 са најмање 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. Урађена је Стратегија осигурања
квалитета која је разрадила 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,
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Евалуације и Акредитације (принципи ЕНQА 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 једног
студијског програма на други студијски програм утврђује Сенат Универзитета, на приједлог
Вијећа факултета. 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. Услов за прелазак са других студијских
програма у оквиру истих или сродних студија је одслушан први семестар студија. Студијски
програм другог истог или сродног студија мора се у првом циклусу студија подударати са
најмање 50 % наставних планова и програма. Положен минимално 1 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. Студенти су обавезни да редовно
похађају наставу (сви видови) и да за сваки предмет обезбједе минимално 60% од укупног броја
бодова по основу похађања наставе, израде тестова, семинарског рада, полагања колоквија и
завршног испита.

48

