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Услови уписа
Кандидати на трећем циклусу студија су студенти докторских студија.
Студије трећег циклуса трају три године и имају обим од 180 ECTS (европски систем
преноса бодова) уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ECTS на студију
првог и другог циклуса.
Упис на трећи циклус студија проводи се на основу конкурса који расписује Сенат
Универзитета на приједлог Наставно-научног вијећа Факултета.
У прву годину трећег циклуса студија студијског програма који се односи на шумарске
науке на Шумарском факултеу, може се уписати лице које има:
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане
студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање
300 ECTS или
2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене
студијским програмом трећег циклуса студија или
3. коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања
раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на
Универзитету у Бањој Луци.
Прије уписа докторских студија, кандидат предлаже ментора са којим договара садржај
студија (научно поље, односно, ужу научну област истраживања и предмете). Ментор за
то даје писану сагласност.
Избор и редослијед кандидата за упис у прву годину трећег циклуса студија утврђује
Комисија трећег циклуса студија, успостављена у складу са актима Универзитета и
Факултета. Листа кандидата за упис се утврђује на основу опште просјечне оцјене
остварене на првом и другом циклусу студија, дужине студирања, остварених научних
резултата, као и других услова утврђених програмом појединих предмета и правилима
студирања на трећем циклусу студија, уз писану сагласност ментора о прихватању
кандидата.

Распоред активности током докторских студија на Шумарском факултету у Бањој Луци
1. година
1. семестар
Методологија
и технике НИР-а
8 ECTS

2. семестар
Изборни предмет
3 из УНО
8 ECTS

2. година
3. семестар
4. семестар
Одбрана пројекта
Реферисање
докторске
о наставку
дисертације
истраживања
6 ECTS
6 ECTS

Изборни предмет
из области из које
кандидат ради
дисертацију
6 ECTS

Лабораторијски,
теренски
и експериментални
рад –
статистичко
моделирање 1
8 ECTS

Лабораторијски,
теренски и
експериментални
рад – статистичко
моделирање 2
8 ECTS

Лабораторијски,
теренски и
експериментални
рад – статистичко
моделирање 3
8 ECTS

Изборни предмет
1 из УНО
8 ECTS

Израда пројекта
доктарске
дисертације
8 ECTS

Пријава
дисертације
8 ECTS

Изборни предмет
2 из УНО
8 ECTS

Семинарски рад

Публиковање
научног рада 1
у домаћем часопису
1. и 2. категорије1
8 ECTS
Учешће на домаћем
научном скупу са
рефератом
8 ECTS

30
1
1, 2

6 ECTS

30

30

Публиковање
научног рада у
водећем
међународном
часопису (SCI листа)2
8 ECTS
30

Према категоризацији Министарства науке и технологије Републике Српске
Кандидат мора да буде први аутор у објављеним радовима

3. година
5. семестар
6. семестар
Изборана
Рад на тексту
могућност: учешће дисертације 2
у настави на
8 ECTS
основним студијама
или учешће у
сегменту неког
од пројеката
8 ECTS
Лабораторијски,
Израда
теренски и
докторске
експериментални
дисертације
рад – статистичко
14 ECTS
моделирање 4
8 ECTS
Учешће на
међународном
скупу са
рефератом
8 ECTS
Рад на тексту
дисертације 1
6 ECTS

30

Рад на
припреми
одбране
дисертације
8 ECTS

30

1. семестар
Изборни предмет из области из које кандидат ради дисертацију - 6 ECTS
1. Шумарска генетика и оснивање шума
Предмет: Шумско сјеменарство
2. Гајење шума
Предмет: Гајење главних типова шума
3. Планирање газдовања шумама
Предмет: Статистички методи у шумарству
1. и 2 семестар
Изборни предмет 2 и 3 из УНО – 8 ECTS + 8 ECTS
1. Шумарска генетика и оснивање шума
Предмет:
Шумарска генетика
Биотехнологија у шумарству
Генетичка разноликост шумског дрвећа и његово очување
Оплемењивање у шумарству
Екофизиологија шумског репродуктивног материјала
Шумско расадничарство
Пошумљавање
Физиологија стреса дрвенстих биљака
2. Гајење шума
Предмет:
Динамика шумских састојина
Системи газдовања шумама
Природи блиско гајење шума
3. Планирање газдовања шумама
Предмет:
Динамика раста стабала и шумских састојина
Инвентура шума
Стратешко планирање у шумарству

3
4
5

6

7

8

9

10

11.

12

13

14

15

Лабораторијски, теренски и
експериментални рад,
статистичко моделовање1
Израда пројекта докторске
дисертације
Семинарски рад
Одбрана пројекта
дисертације
Лабораторијски, теренски и
експериментални рад,
статистичко моделовање 2
Публиковање научног рада
у домаћем часопису 1. или
2. категорије
Публиковање научног рада
водећем часопису на SCI
листи
Реферисање о напретку
истраживања
Лабораторијски, теренски и
експериментални рад,
статистичко моделирање 3
Пријава дисертације
Учешће на домаћем
научном
скупу са рефератом
Учешће у настави на
основним
студијама или учешће у
сегменту пројекта
Лабораторијски и
експериментални рад,
статистичко моделирање 4
Учешће на међународном
научном скупу са рефератом

Никола Мићић
Васкрсија Јањић

О

6

0

8

О

0

4

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

4

8

О

0

2

6

О

0

4

6

Сви предавачи
на курсу
Сви предавачи
на курсу
Сви предавачи
на курсу

О

0

6

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

5

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

5

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

4

6

Сви предавачи
на курсу

О

0

5

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

6

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

5

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

6

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

6

8

Сви предавачи
на курсу

О

0

6

8

Сви предавачи
на курсу
Сви предавачи
на курсу
Сви предавачи
на курсу
Сви предавачи
на курсу

16

Рад на текст дисертације 1

О

0

2

6

17

Рад на тексту дисертације 2

О

0

6

8

18

Рад на припреми одбране
дисертације

О

0

3

8

Титила

ECTS

Наставници на
предмету

СИР

2

Методологија
и технике НИР-а

Часови
активне
наставе

Предавања

1

Назив предмета

Статус предмета

Ред. број

Листа одговорних наставника на 3. циклусу студија на Шумарском факултету у Бањој
Луци за зимски/љетни семестар у 2015/2016. школској години

Звање

Запослен у

др

ред. проф.

Универзитет у Бањалуци

др

ред. проф.

Универзитет у Бањалуци

19

Израда дисертације

О

0

3

1
4

Сви предавачи
на курсу

20

Шумарска генетика

И

4

0

8

Саша Орловић

др

ред. проф.

21

Шумско сјеменарство
Биотехнологија у
шумарству
Генетичка разноликост
шумског дрвећа и његово
очување

И

4

0

6

др

ред. проф.

И

4

0

8

Милан Матаруга
Далибор
Баллиан

Универзитет у Новом
Саду
Универзитет у Бањалуци

др

ред. проф.

Универзитет у Сарајеву

И

4

0

8

Милан Матаруга

др

ред. проф.

Универзитет у Бањалуци

И

4

0

8

Саша Орловић

др

ред. проф.

И

4

0

8

И
И

4
4

0
0

8
8

Родољуб Ољача
Милан Матаруга
Милан Матаруга
Милан Матаруга

др
др
др
др

ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.

Универзитет у Новом
Саду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци

И

4

0

8

Родољуб Ољача

др

ред. проф.

Универзитет у Бањалуци

Зоран Говедар

др

ред. проф.

Милун Крстић

др

ред. проф.

Срђан Керен
Зоран Говедар

др
др

доц.
ред. проф.

Милун Крстић

др

ред. проф.

Срђан Керен
Зоран Говедар

др
др

доц.
ред. проф.

Милун Крстић

др

ред. проф.

Срђан Керен
Зоран Говедар

др
др

доц.
ред. проф.

6

Милун Крстић

др

ред. проф.

Срђан Керен
Војислав Дукић
Зоран Маунага
Зоран Маунага

др
др
др
др
др
др
др

доц.
доц.
ред. проф.
ред. проф.
ванр.
проф.
ред. проф.
доц.

др

ред. проф.

Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду
Универзитет у Бањалуци
Универзитет у Бањалуци
Шумарски факултет у
Београду

22

23

24
25
26
27
28

29

30

31

Оплемењивање у шумарству
Екофизиологија шумског
репродуктивног материјала
Шумско расадничарство
Пошумљавање
Физиологија стреса
дрвенстих биљака
Динамика шумских
састојина

Системи газдовања шумама

Природи блиско гајење
шума

И

И

И

4

4

4

0

0

0

0

8

8

8

32

Гајење главних типова шума

33

Динамика раста стабала и
шумских састојина

И

4

0

8

34

Инвентура шума

И

4

0

8

И

4

0

6

И

4

0

8

35
36

Статистички методи у
шумарству
Стратешко планирање у
шумарству

И

4

Дамјан Пантић
Зоран Маунага
Војислав Дукић
Милан
Медаревић

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТРЕЋИ ЦИКЛУС АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Студијски програм “Ш У М А Р С Т В О”
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

Студијски
С
програм

ШУМА
АРСТВО

Метоодолгија научно истрааживачког р
рада
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦТС бодова
Обавезн
ни
I
4+0
8
Др Никкола Мићићћ, ред. проф.., Академикк Васкрсија ЈЈањић, ред. проф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Не постоји
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Научно истраживањее треба схваати као систтематски, критички,
к
коонтролисани
и и поновљиви процес
н
знањаа, неопходни
их за иденти
ификовање, одређивањее и решавањ
ње научних (теоријских
(
стицања нових
и емпириј
ијских) проб
блема. Са наведеног
н
сттановишта основни ци
иљ модула је да излож
жи основне
теоријске поставке опште
о
и спеецијалне меттодологије и тиме допрринесе формирању код
д студената
ња и писањуу научног раада.
представаа о методолоогији и метооду научног истраживањ
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студент треба
т
да бууде оспособ
бљен у облаасти шумар
рских наукаа да критиччки промиш
шља начине
мишљењаа, спознаје објективу стварности,
с
идентификкује и дефи
инише научн
на питања, осмисли и
реализује истраживањ
ње, изведе исправне
и
докказе и закљу
учке и напише научни ррад ‒ доктор
рску тезу.
Садржај предмета:
п
Методологгија, наука и нучни метод (односи изм
међу општег погледа
п
на стварност, онтоолошких преетпоставки,
епистемолоо-шких претп
поставки, вреедносних ори
ијентација и етичких
е
становишта, на јеедној страни и теорија о
теоријама као
к и теоријаа о методима и методолош
шких претпосставки, на друугој страни).
Дијалектикка као методоолошка основва научног исстраживања,
Логичке фоорме и метод
ди у научном истраживањ
њу,
Процедураа у научном истраживању
и
:
1) иденттификовање и одређивањее проблема;
2) одређђивање циљевва истраживаања;
3) постаављање хипоттезе;
4) дефин
нисање кључ
чних израза;
5) извод
дење логички
их последица из хипотезе;;
6) изборр истраживач
чке стратегијее и средства истраживања
и
а;
7) научн
но објашњењ
ње и извођењее закључака;
Врсте и стрруктура науч
чних радова,
Језик и сти
ил научног исстраживања,
Оцена науч
чних и стручних радова ‒ критички оссврт,
Завршни испит.

Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, лабораторијске вежб
бе, семинарсски рад
Литературра:
1. Продановвић Т., Мићић Н. (1996): Науучно истраживање ‒ методе, процедура, језзик и стил. Агррономски факу
ултет Чачак,
Институт заа истраживањаа у пољоприврееди Србија, ИС
СБН 86-82 107
7-11-2.
2. Сакан М. (2005): Хипоттезе у науци. Прометеј
П
Нови Сад. ИСБН 86
6-7639-926-3.
ига Загреб. ИС
СБН 953-0-307110-1.
3. Супек И. (1995): Филозофија, знаностт и хуманизам.. Школска књи
4. Трифуноввић С. (2007): Од једног до једног
ј
- увод у континуум сазнања. Маши
ински фак. Крааљево. ИСБН 978-86-826319
35-4.

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Похађање наставе
н
Активностт на настави и семинарски
и рад*

100

Тесст 1
Тесст 2

330
3
30

Заврршни испит

Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

*

Активностт на настави носи
н
максимаално 5 бодоваа

Дрр Никола Ми
ићић, ред. пр
роф.

30
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Изборн
ни

Шумарска генеттика
Семестар
Фонд чаасова
I и II
4+0
Др Саша Орловић, реед. проф.

Број ЕЦТС бодова
8

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Не постоји
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Генетика данас заузи
има водећуу улогу у цјелокупној
цј
билогији и постала централна у односу на
бројне асп
пекте људскког сазнањаа. Кроз овај курс студен
нт се упознааје са резуллтатима до којих
к
је ова
савременаа наука дош
шла у свијетуу и код нас.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Упознајућћи се са основним механизмим
ма наслеђи
ивања својстава, генеетичким маатеријалом,
наслеђиваањем пола, интеракцијје генотипаа и спољаш
шње средине, рекомби
ианциојом гена и сл.,
студент ће моћи лакш
ше да схвати
и и да кориссти „алате“ који су му данас на раасполагању у функцији
оплемењи
ивања, очуваања генетич
чких ресурса, унапређења производње сјеменаа и саданог материјала
и сл.
Садржај предмета:
п
1.Историјсски развој ген
нетике и прим
мјена у саврееменом шумаарству; 2. Цитогенетика; 33. Рекомбинаација гена; 4.
Развиће оррганизма и генетички матееријал; 5.Траансмисиона геенетика; 6. Наслeђивање
Н
п
пола; 7. Ванх
хромозомско
насљеђивање; 8. Осноове биохемијјске генетике; 9. Мутације; 10. Теххнологија рекомбинантн
не ДНК; 11.
Насљеђиваање квантиттативних и квалитативн
них својстава код шумског дрвећћа; 12. Кваантитативна,
популациоона и еволуци
иона генетикка; 13. Генеттика у оплем
мењивањеу дррвећа и жбуњ
ња; 14. Мето
оде процјене
интеракцијје генотип-околина код шумског дррвећа. 15. Раазмножавањее и тестирањ
ње биљног материјала
м
у
генетским истраживањи
има.

Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, семинарсски рад и терренска настава
Литературра:
1.
2.

Тууцовић, А. (19990): Генетикка са оплемењ
њивањем биљ
љака, Научнаа књига, Беогград
Иссајев, В., Шијачић-Нико
Ш
олић, М. (2003): Практикум из ген
нетике са ооплемењивањ
њем биљака,
Ш
Шумарски
факкултет Универрзитета у Беоограду и Бањ
њалуци
3. Боошковић, Ј., Исајев,
И
В.(20007): Генетикаа,Мегатренд Универзитет
У
т у Београду
4. Kaajba, D., Ballian, D, (2007): Šumarska geenetika. Univeerzitet u Zagreebu i Sarajevuu.
5. Errikson, G., Ekbberg, I. (2001)) : An introduuction of forest genetics, Geenetic center, U
Upsala, Sweden
6. Kllug, W.S., Cum
mmings, M.R
R. (2003) : Conncepts of Geneetics, Seveth edition,
e
Prentiice Hall, New Jersey
7. White,
W
T., Adam
ms, W., Neale, D, (2007): Forest
F
Genetics. CABI Publishing

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
10
Семинарски рад
Колоквијуум 1
20
Колокввијум 2
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Заврш
шни испит
20
Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Изборн
ни

Шумсско сјеменарство
Семестар
Фонд чаасова
I
4+0

Број ЕЦТС
С бодова
6

Д Милан Матаруга,
Др
М
в
ванр.
проф
ф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Циљ курсса је унапређђење знања о потенцијаалима и моггућностима коришћењaa сјемена др
рвенастих (и
и
жбунастихх) врста крроз примјен
ну постојећи
их и саврем
мених технологија. У оквиру ово
ог предметаа
студенти треба да продубе поостојећа зн
нања стечан
на на осноовном студи
ију из кур
рса Шумскоо
ничарство.
сјеменарсство и расадн
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Познавајуући физиолоошке процессе и промјен
не које се дешавају
д
од момента оп
плођења јајн
не ћелије доо
развијене клице споссобне да сам
мостално прреузме функкције раста и развоја, сстудент мож
же лакше даа
спозна, прримјењује неопходне
н
теехнике и раазумије пром
мјене (реакц
ције) у радуу са шумски
им сјеменом.
Познавајуући значај оплемењивањ
о
ња са једнее стране и очувања
о
генетичких рессурса са дру
уге, студентт
стиче знаања о усмјеереном кори
ишћењу ген
нофонда дрввенастих вррста и жбуњ
ња кроз акттивности наа
праћењу, сакупљању,, манипулац
цији и кориш
шћењу сјемеена шумскихх врста.
Садржај предмета:
п
1. Одликее генеративвог размнож
жавања врстта дрвећа и грмља; 2. Морфо-анаатомске и физиолошке
ф
е
промјене на/у сјеменуу у фази саззријевања; 3.
3 Грађа сјем
мена и плодаа; 4. Сјеменски објекти
и и плантажее
(генетичко-еколошки
и аспекти); 5.
5 Издвајањ
ње сјеменски
их објеката и оснивањее сјеменских
х плантажа;
6. Генетич
чке мелиораације сјемен
нских објекаата 7. Процјеена урода, квалитета
к
и дозријевањаа сјемена; 8.
Просторно и временско расијавање сјеменаа; 9. Метод
де сакуљањаа плодова и сјемена; 10. Дорада и
складиштење; 11. Типови домррантности и методе оклањања;
о
12. Биогеогграфски и еволуциони
и
аспекти дормантност
д
ти; 13. Одрееђивање кваалитета сјем
мена; 14. Ун
нутарврсна варијабилно
ост особинаа
сјемена; 15.
1 Организаациона струуктура манип
пулације шу
умским сјем
меном.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, семинарсски рад и терренска настава
Литературра:
1. Иссајев, В., Маанчић, А. (22003): Шумсско семенарсство, Шумаррски факулттет Бања Лу
ука
2. Сттилиновић, С. (1985): Семенарство
С
о шумског и украсног дррвећа и жбууња, Унивезитет у
Бееограду
3. Матаруга,
М
М., Исајев, В., Лазарев, В., Балотић, П.,
П Даничићћ, В. (2005): Регистар шумских
сјееменских об
бјеката РС – основа унаапређења сјееменске прооизводње. Баања Лука
4. Baaskin C., Basskin J. (2001): Seeds – Ecology, Biog
geography, and
a Evolutionn of Dorman
ncy and
Geermination.
5. US
SA Forest Seervice (2008)): The Wooddy Plant Seed
d Manual
6. Coopeland L., McDonald,
M
M (2001) Prinnciples of Seeed Science and
a Technoloogy – Fourth
h
Eddition.Kluweer Academic Publishers
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
5
Присусттво
5
Завршни исспит
40
Тест 1
30
Тест 2
20
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Изборн
ни

Наставниц
ци

Биотехнол
логија у шуумарству
Семестар
Фонд чаасова
I и II
4+0
Др Dalibo
or Ballian, реед. проф.

Број ЕЦТС бодова
8

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Не постоји
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Студенти се упознају са најноввијим техноологијама и достигнући
има у облассти биотехн
нологије те
примјени и досадашњ
њим резултаатима у шум
марству код нас и у свијјету.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студенти стучу знањ
ња софисти
ицираних теехнологија и могућноссти употреб
бе у циљу унапређења
у
производњ
ње у шумарсству.
Садржај предмета:
п
1. Појам, значај и потеннцијали биоттехнологије; 2.
2 Статистичкки показатељ
љи примјене б
биотехнологи
ије код нас и
нална биотеххнологија; 4. Генетички инжењеринг;
и
5. Клонирањ
ње (микропро
опагација); 6.
у свијету; 3. Традицион
инг ткива; 7. Еколошке и економскке добити би
иотехнологијје; 8. Откри
ивање и иден
нтификација
Инжењери
функције гена
г
(истраживање геном
ма); 9. Молеккуларни марккери; 10. Исттраживање прротеина (proteomics); 11.
Биотехнологија у функц
цији оснивањ
ња биоенергеетских засадаа; 12. Биотехн
ногија у стваррању биљки толерантних
т
на болестти, штеточин
не, сушу и сл.; 13. Генетички
Г
модификован
м
но дрвеће; 14. Опасносст употребе
биотехнолоогије у шумаарству; 15. Буудућност биоттехнологије код
к нас и у сввијету.
Теренска настава
н
обавеезна у трајањуу од један дан
н.

Методе нааставе и саввладавање гррадива:

Предавањ
ња, семинаррски рад и теренска настава
н
Литературра:
1.

Buurdon R., Libby W., (2006)): Geneticallyy Modified Forests
F
– From
m Stone Agee to Modern Biotechnogy.
Priinted in USA..
2. Jann. M., Gupta, P., (2005): Prrotocol for Som
matic Embryo
ogenesis in Woody
W
Plants. S
Springer.
3. Kuumar, S., M. Fladung, M. (2004): Moleecular Geneticcs and Breediing of Forest Trees Publisshed by Food
Prooducts Press.
4. FA
AO (2009): Foorest Biotechnnology and its Responsible Use,
U FAO
5. FA
AO (2004): Preliminaryy review of
o biotechno
ology in foorestry. Sum
mmary availlable online
at:http://www.faao.org/docrep//008/ae574e/A
AE574E03.htm
m.
ment of Forest
6. Haarry, D., Strauuss, S., (2009)): Biotechnoloogy and Genettic Engineerinng in Forest Trees. Departm
Eccosystems andd Society. Oregon State Uniiversity.
7. Baallian, D., Kaj
ajba, D. (20111) Oplemenjivvanje šumsko
og drveća i očuvanje
o
njegoove genetske raznolikosti.
Unniverzitetski – Sveučilišni udžbenik
u
(str. 299).
8. Baallian D. (20005): Primjenaa molekularnihh istraživanjaa u šumarstvuu. In: Uvod u genetičko inženjerstvo i
biootehnologiju, (Ed.) Bajrovvić, K.; Jevrićć-Čaušević, A.;
A Hadžiselim
mović, R., IN
NGEB, Sarajeevo. 215-231.
(sttr.320)

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
10
Семинаарски рад
Колоквијуум 1
20
Колокви
ијум 2
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Завршн
ни испит
200
Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Геенетичка раазноликостт шумског дрвећа
д
и њеегово очува
ање
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦТС
С бодова
Изборн
ни
I и II
4+0
8
Др Милан
н Матаруга, ванр.
в
проф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Не постоји
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Данас је опште
о
прихвваћено праввило да у осснови еволуц
ционих процеса, као иззвор адаптац
ције код сви
их
врста, стооји генетскаа разноликост као осноовна јединиц
ца биодиверрзитета. Каоо одговор и изналажењ
ње
рјешења у новонасталлим промјен
нама у прирродним екоссистемима, рјешење
р
се тражи упрааво у очувањ
њу
генетичкее разноликоости. Из ових,
о
као и низа дру
угих разлогга, намеће се обавезаа детаљнијеег
проучавањ
ња, те упоознавања сттудената шумарских
ш
факултета с могућноостима и обавезама
о
н
на
пословимаочувања и усмјереног коришћењаа шумских генетичких
г
р
ресурса.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Проучавањ
ње, праћењ
ње и кориш
шћење генеетичких ресурса пред
дставља неоопходне и свакодневн
не
активностти готово свваког шумарра. Кроз свааку активно
ост у шумаррство (произзводња сјем
мена и садноог
материјалла, вјештачкко или при
иродно обн
нављање шу
ума, прорееде, дознакее и сл.) сттудент стич
че
представуу значаја и неопходних
н
активности у правцу оч
чувања генеетичке разнооликости.
Садржај предмета:
п
1.Појам шуумске генетичке разноликкости и значаај његовог оч
чувања; 2. Стаање шума и ггенетичких ресурса код нас
и у окруж
жењу; 3. Шумски
Ш
генеетички ресуурси у међу
ународном контекуст;
к
44. Шумарскее политике и
партиципаттивни пристуу у креирањуу стратегије очувања генеетичких ресуурса; 5. Пријеетње шумски
им генетички
им
ресурсима код нас и у свијету; 6. Генетика поопулација; 7. In situ очуввање генетиччких ресурсаа у природни
им
шумама; 8. Заштићена подручја и геенетичка разноликост; 9. Оснивање и управљање ееx situ засади
има; 10. Еx siitu
конзерваци
иај путем сккладиштења генетичког материјала; 11. Молекууларни марккери у функкцији мјерењ
ња
генетичкогг диверзитетаа; 12. Величи
ина популаци
ије у очувањееу генетичкихх ресурса; 133. Улога геен
нтичих ресурса
у одрживом газдовањуу шумама; 14. Оснивање нових
н
шума и плантажа са
с аспекта геенетичке разн
ноликости; 15.
Оплемењивање и генеттичка разноли
икост.
Teренска настава
н
је обаавезна у трајаању од један дан.
д

Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, семинарсски рад и терренска настава
Литературра:
1.
2.

Šijjačić-Nikolić, M., Milovanoović, J. (2010)):Očuvanje i usmjereno
u
korrišćenje šumskkih genetičkih
h resursa
Geeburek, Thom
mas; Turok, Joosef (eds.) (20004): Conserv
vation and Maanagement of Forest Genetic Resources in
Euurope; Arbora Publishers, Zvolen.
Z
p. 1-6669.
3. FA
AO, FLD, IPG
GRI (2004): Foorest genetic resources
r
con
nservation andd managementt. Vol. 1: Overrview, conceppts
annd some system
matic approaches. Internatioonal Plant Gen
netic Resources Institute, R
Rome, Italy.
4. FA
AO, DFSC, IP
PGRI (2001): Forest geneetic resourcess conservationn and managgement. Vol. 2: In manageed
naatural forests and
a protected areas
a
(in situ). Internationall Plant Genetiic Resources IInstitute, Rom
me, Italy.
5. FA
AO, FLD, IPG
GRI (2004b). Forest
F
geneticc resources co
onservation annd managemennt. Vol. 3: In plantations annd
genebanks (ex situ). Internatioonal Plant Gennetic Resourcces

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
10
Семинаарски рад
Колоквијуум 1
20
Колокви
ијум 2
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Завршни исспит
20
Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Изборн
ни

Оплемењ
њивање у шуумарству
Семестар
Фонд чаасова
I и II
4+0
Др Саша Орловић, ред. проф.

Број ЕЦТС
С бодова
8

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Студенти се упознајуу и са циљеевима оплем
мењивања (п
поћање дрвн
не масе, кваалитета, отп
порности наа
биотичке и абиотичкее чиниоце, оплемењива
о
ање за урбан
но шумарствво, технике плантажногг шумарстваа
и др.). Настава
Н
има за циљ даа студенте упозна са традиционаалним (опллемењивањее биљака) и
савремени
им методамаа биотехноллогије у циљ
љу стварањаа нових култтурних обли
ика дрвећа и жбуња.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Курс пруж
жа студентуу сазнања о шумском дрвећу
д
из више
в
различ
читих научн
них дисципл
лина које сее
темеље наа генетичкоој разноликоости, еволуционим про
оцесима, иззмјењеним сстанишним условима и
могућносттима бољегг коришћењ
ња истих. Коришћењем
К
м различити
их метода ооплемењиваања студентт
може саглледати значај генетичке разноликоости те на адекватан
а
наачин остваррити циљевее (повећањее
приноса, квалитета, отпорности
и и сл.) а у исто вријееме максимално задрж
жати диверзи
итет унутарр
шумских екосистема..
Садржај предмета:
п
1.Упознаваање са принц
ципима, специ
ифичностимаа и значајем оплемењивањ
ња дрвећа и ж
жбуња; 2. Иззбор полазногг
материјалаа; 3. Разноли
икост природ
дних облика шумског др
рвећа 4. Дефи
инисање опллемењивачки
их циљева; 4.
Методе оп
племењивањаа; 5. Масовн
на селекцијаа, сјеменски објекти и зоне;
з
6. Инд
дивидуална селекција;
с
7.
Оплемењивање хибрид
дизацијом, 8. Оплемењиваање мутацијаама; 9. Значајј интеракцијее генотип х станиште;
с
10.
Географскаа варијабилн
ности шумскког дрвећа, 11. Тестирањ
ње биљног материјала
м
и планирањее огледа; 12.
Типови, осснивање и зн
начај сјеменскких плантажаа; 13. Очувањ
ње генофонда аутохтонихх врста шумсског дрвећа и
интродукција страних врста у фун
нкцији оплем
мењивања; 14
4. Савременее методе биоотехнологијее у функцији
и
оплемењиввања; 15. Обллици и мјере варијабилноссти.
Теренска настава
н
је обаавезна у трајаању од један дан.
д

Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, семинарсски рад и терренска настава
Литературра:
1.
2.
3.

Boošković, J., Isaajev, V., (20077): Genetika. Megatrend Un
niverzite, Beoograd,
Tuucović, A., (19979): Genetikaa sa oplemenjivanjem biljak
ka, Univerziteet u Beogradu.
Baallian ,D., Kajbba, D., (2011)): Oplemenjivvanje šumskog
g drveća i očuvvanje njegovee genetske razn
nolikosti.
Unniverzitet u Saarajevu i Zagrebu.
4. Boorojević, Slavkko (1992): Priincipi i metodde oplemenjivaanja biljaka – Naučna knjigga, Beograd. p.
p 1-378.
5. Erriksson, Gostaa, Ekberg, Ingeer (2001): An Introduction to Forest Gennetics – Swediish University of
Aggricultural Sciiences, Genetiic Centre, Deppartmant of Fo
orest Geneticss, Upsala, Sweeden. p. 99-12
24.

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
10
Семинаарски рад
Колоквијуум 1
20
Колокви
ијум 2
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Завршн
ни испит

50
5

20
Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Екофизиол
Е
логија шумсског репрод
дуктивног м
материјала
а
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦТС
С бодова
Изборн
ни
I и II
4+0
8
Д Милан Матаруга,
Др
М
ваанр. проф., Др
Д Родољуб Ољача, ред
д. проф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема
Циљеви изучавања
и
прредмета:
За успјеш
шне активности оснивањ
ња нових шума
ш
неопхо
одно је обеззбједити кваалитетно сјееме и садни
и
материјалл. Деградираана стаништта на којимаа се саде сад
днице те пррисутне или
и предвиђене климатскее
промјене, захтјевају стицање зн
нања о екоф
физиологији
и шумског репродукти
р
ијала (сјемее
вног матери
или садни
ице). Студeн
нт треба да се упозна са
с основним
м и специфи
ичним физи
иолошким реакцијама
р
у
сјемену, те
т генеративвно и вегетаативно прои
изведеном саадном матерријалу и реаакцији садница у више-мање непоовољним уссловима.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Сагледаваањем екофи
изиолошких карактерисстика током настанка сјјемена, те рраста и разввоја садницаа
студен мооже на адеккватан начи
ин објасни појаве и рееакције исти
их. На осноову тога сту
удент стичее
знања о методама и времену сакупљањ
ња сјемена, његовом складиштењ
с
њу и даљојј употреби.
Упознавањ
њем са фи
изиолошким
м процесимаа и парамеетрима у јуувенилној ф
фази раста дрвенастихх
биљака сттудент лакш
ше схвата и објашњавва потребу за примјеном различи
итих врста хормонскихх
препаратаа, ђубрива, пестицида као и други
их нових теехнологија у производњ
њи квалитетног садногг
материјалла. „Физиоллошки“ кваллитетан сад
дни материј
ијал обезбеђђује успјех у оснивањ
њу шума наа
различити
им еколошки
им условим
ма.
Садржај предмета:
п
1.Увод у појам екоф
физиологијаа шумског репродуктив
р
вног матери
ијала; 2. Физиологија образовањаа
сјемена; 3. Физиолоогија клијањ
ња сјемена; 4. Екофи
изиолошке основе
о
доррмантности сјемена; 5.
Физиолош
шке активноости током чувања
ч
сјем
мена; 6. Еко
ологија расттурања сјемена; 7. Екоф
физиологијаа
клијавости
и сјемена; 8. Минераална исхран
на и водни
и режим у производњ
њи садног материјала;
9.Физиолоогија стресаа; 10. Адап
птација садн
ница на различите еколлошке услоове; 11. Физзиолошки и
морфолош
шки концептт производњ
ње сјемена и садног маатеријала; 122. Концепт производњее за унапред
д
познато станиште; 133. Генетичкка варијабиллност физио
олошких парраметара; 14. Реакција садница наа
узгојне трретмане; 15. Физиолошкки параметрри квалитетаа сјемена и садног
с
матееријала.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, вјежбе и теренска наастава
Литературра:
1. Krrstić, B., Oljjača, R., Staanković, D. (2011): Fiziiologija drveenastih biljakka. Univerziitet u Banjojj
Luuci i Novom Sadu.
2. Olljača, R., Srddić, M., (2005): Fiziologij
ija biljaka – praktikum.
p
U
Univerzitet
u Banjoj Lucii.
3. Faarmer R., (19997): Seed Eccophysiologyy of Temperate and Boreeal Zone Foreest Trees.
4. Grrossnickle, S.
S (2000): Ecophysiology of Northeer Spruce species – The performancce of plantedd
seedlings.
5. Feenner, M. (19992): Seeds – The Ecologgy of Regeneeration in Plaant Communnities. CAB International
I
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
5
Присусттвно настави
5
Завршн
ни испит
40
Тест 1
30
Тест 2
20
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Обавезн
ни

Шумско
о расадничарство
Семестар
Фонд чаасова
I и II
4+0

Број ЕЦТС бодова
8

Д Милан Матаруга,
Др
М
в
ванр.
проф..

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нее постоје
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Циљ курсса je унапрееђење знањаа у производ
дњи шумско
ог и украсн
ног дрвећа и жбуња. Сттудент кроз
овај курс треба да прроучи начин
не и методе производње
п
е садног маттеријала најзначајнијих
х врста овог
региона. Кроз
К
курс сттудент се уп
познаје са оп
премом, објеектима, алаттима, машин
нама, као и најновијим
рачунарскким аутоматтским систем
мима регулаације условаа средине заа производњ
њу садног маатеријала.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студент има
и знања о техникамаа рада у рассаднику, спеецифичносттима произвводње у заввисности од
врсте, каоо и дефисањ
њу и препознавању кваллитетног саадног матери
ијала. На таај начин сту
удент стиче
потребна знања за прроизводњу садног
с
матерријала почев од припрееме површине за сјетву
у сјемена до
изношењаа и транспоррта садница на мјесто пошумљавањ
п
ња.
Садржај предмета:
п
1.Методе размножаввања шумскког и украссног дрвећаа и грмља; 2. Станиш
шни услови
и на мјесту
оснивања расадникаа и могућћност моди
ификације; 3. Генетич
чке основее производ
дње садног
материјалла; 4. Опрем
ма, објекти и репроматерријал; 5. Пр
роизводња садница
с
из ссјемена; 6. Производња
П
садница вегетативно
в
; 7. Произвводња садни
ица на отво
ореном проостору; 8. П
Производња садница у
затвореноом просторуу; 9. Прои
изводња саадница у контејнерим
к
ма; 10. Боллести и шттеточине у
расадници
има; 11. Прроизводња садница
с
топ
пола; 12. Производња
П
украсних ссадница; 13
3. Квалитет
садног маатеријала; 144. Складишттење и трансспорт, 15. Тржиште
Т
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, вјежбе и теренска наастава
Литературра:
1. Сттилиновић, С. (1987): Производња
П
а садног маттеријала шуумског и укррасног двећ
ћа и жбуња,
Ш
Шумарски
фаакултет Бањ
ња лука и Беооград.
sadnog mateerijala – Veegetativno raazmnožavanjje ukrasnog
2. Grrbić, Mihajloo (2004): Proizvodnja
P
drvveća i žbunjaa, Udžbenik,, Šumarski faakultet, Beog
grad, p:1-4777
3. Duuryea, M., Landis, T., (1984): Forestt Nursery Maanual: Produuctio nof Bareroot Seedlin
ngs. Oregon
State Universitty
4. Haartmann, Keester, Daviess, Geneve (22007): Plantt propagatioon – Principles and Practices, New
Deelhi, 1-877
5. Macdonald
M
Brruce (1986): Practical Wooody Plant Propagation
P
f nursery ggrowers.Timb
for
ber Press. 16667
6. Michael
M
Dirr, Charles Heeuser (19877): The Refeerences Mannual of Wooody Plant Propagation.
P
Vaarsity Press, 1-239.
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
5
Присусттво
5
Завршни исспит
40
Тест 1
30
Тест 2
20
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Статус преедмета
Изборн
ни

По
ошумљавањ
ње
Семестар
Фонд чаасова
I и II
4+0

Број ЕЦТС
С бодова
8

Д Милан Матаруга,
Др
М
в
ванр.
проф
ф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Не постоји
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Циљ курсса је упознатти студентее са достигнућима на пр
роблематици оснивањаа нових шум
ма различитее
намјене на различити
им станишни
им условима.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Кроз позн
навање и ан
нализу стан
нишних усллова, студен
нти стичу зн
нања о избору садног материјалаа,
врсти дрввећа, дефини
исању намјеене, те осни
ивању нови
их шума и плантажа.
п
П
Поред осниввања шума у
функцији продукцијје дрвне масе
м
(шумсске културее) студенти
и стичу зн
нања у по
ошумљавањуу
специфич
чних станиш
шних услоова (деградираних стааништа), ин
нтензивних засада (п
плантажа заа
продукцијју биомасе), чишћења земљишта
з
(ф
фиторемеди
ијација) и слл.
Садржај предмета:
п
1.Приказ стања и знаачај засађени
их шума у свијету
с
и код
д нас; 2. Стааништа подесна за осни
ивање новихх
шума; 3. Техника раада у припрреми теренаа за пошумљавање; 4. Избор врстте за пошум
мљавање; 5.
5
Начин оснивања шума (сјетва или
и садња); 6. Мелиор
рацијама дееградиранихх станишта;; 7. Шема и
густина саадње биљакка; 8.Вријеем
ме сјетве илли садње; 9. Контрола конкурентск
к
ке вегетацијје; 10. Мјерее
његовањаа (окопавањ
ње, ђубрењее, чишћењее, кресање од грана и сл.); 11.. Прореде у шумским
м
културамаа; 12. Типоови садног материјалаа за осниваање нових шума; 13. Фиторемед
дијација; 144.
Плантажее специјалнее намјене; 155. Биоенергеетски засади
и.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, семинарсски рад и терренска настава
Литературра:
1. Сттилиновић, С., (1991). Пошумљава
П
ње, Универззитет у Беогграду.
2. Ђооровић М.,И
Исајев В., Каадовић Р., (22003): Систееми антиероозионг пошуумљавања и
заттрављивањаа. Шумарски
и факултет. Бања Лука..
3. Siyyag, P.R. (19998): The Affforestation Manual
M
: Tecchnology andd Managemeent. Vedamss eBooks (P)
Lttd. New Delhhi, India.
4. Stanturf, J. A.,, Madsen P. (2004):
(
Resttoration Of Boreal
B
And Temperate
T
Foorests. CRC Pr
P I Llc.
5. Naambiar, S.; Ferguson,
F
I. (2005):
(
New Forests Wo
ood Productioon and Envirronmental Seervices.
CS
SIRO PUBLISHING. 256 pages
6. Mansourion
M
S.., Vallauri, D.,
D Dudly, N.., (2005): Forrest Restorattion in Landsscapes – Bey
yond Plantingg
Trrees. Springeer.
7. Shhepherd, K., (1986): Planntation silvicuulture. Foresstry Sciences.
8. Saavill, P., Evanns, J., Auclair, D., Falck,, J. (1997): Plantation
P
Sillviculture in Europe. Oxfford-New
Yoork-Tokyo
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
5
Семинаарски рад
5
Завршни исспит
40
Тест 1
30
Тест 2
20
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Милан
н Матаруга, ванр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Шумар
рска генети
ика и осниваање шума

Физзиологија сттреса дрвен
настих биљ
љака
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦТС
С бодова
Изборн
ни
I и II
4+0
8
Д Родољуб
Др
б Ољача, ред
довни проф
фесор

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема
нема
Циљеви изучавања
и
прредмета:
Стицање напредних
н
з
знања
из об
бласти стресса у којима се могу наћћи дрвенастее биљке, по
осебно онихх
које већ имају или за које се очекује да ће убрзо стећи
с
примј
мјену у саврременим фи
изиолошким
м
истраживаањима и праакси.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студент који
к
успјешн
но заврши, савлада
с
маттерију предм
мета "Физиоологија стрееса дрвенасттих биљака""
је оспособљен за прраћење најссавременије литературее из ове об
бласти. Оси
им тога, трееба да будее
оспособљ
љен да прим
мјењује саввремена досстигнућа изз области стреса
с
и прревазилажењ
ња истог наа
савремени
им основам
ма и да сввоја истраж
живања кон
нципира на властитим
м и сродни
им научним
м
дисциплинама на виссоком нивоуу.
Садржај предмета:
п
Увод, Деф
финиција и класификац
к
ција стреса код
к дрвенасттих-хортикуултурних би
иљака. Пријем и преносс
сигнала, експресија гена као одговор
о
на стрес. Ад
даптација би
иљака на ссушу, високе и нискее
темературре, разна штетна
ш
зрач
чења, утицаај аерозагађђења и теш
шких металаа, механизм
ми заштите.
Међусобн
ни односи биљака
б
и патогена,
п
еллицитори аб
битички, еггзогени и сп
пецифични елицитори,
фитоалекссини као и механизми заштите. У овом склопу промјенее у функцијји се издвајјају по томее
што пред
дстављају активну
а
рееакцију на штетно дејство
д
спољ
љних чини
илаца којом
м се можее
успостављ
љати наруш
шена биолош
шпка равноотежа зараж
жених и ош
штећених би
иљних ћели
ија, ткива и
органа. Сттресне поремећаји који се јављају као
к последи
ица оштећењ
ња од града и механизми
и заштите.
Трауматскке реакције као послед
дице повређђивања биљ
љака и мехаанизми преввазилажења последица.
Алелопатсски односи,, кориштењее истих у ин
нтегралним системима
с
с
сузбијања
корова.
Студијскии истраживвачки рад:Гајење биљакка у полу ко
онтролисани
им условимаа, изазивањее и опажањее
стресних фактораа и како исти дјелују на раст
р
и развиће дрвенасстих биљакка. Теренски обиласци,
прикупљаање узорака и анализа биљног
б
матееријала, укол
лико је и коолико могућће.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња, вјежбе, израда
и
семин
нарског радаа и теренскаа настава
Литературра:
1. Крстић Б.,
Б Ољача Р., Станковић Д.(2011):
Д
Физзиологија дрввенастих биљ
љака, Универззитет у Бањојј Луци
Шумарски факултет, Универзитет у Новом Садуу, ПМФ, ГрафоМарк Лактташи
2. Крстић Б.,
Б Ољача Р., Станковић Ж.(2008):
Ж
Екоофизиологијаа биљака-Мехханизми адап
птација биљакка на
неповољнее чиниоце, Ун
ниверзитет у Бањој Луци Пољопривреедни факултеет, Универзиттет у Новом Саду, ПМФ,
Арт принт Бања Лука
2.Нешкови
ић М., Коњеви
ић Р., Ћулаф
фић Љ. (2003)): Физиологиј
ија биљака, ННК
Н
Интернац
ционал, Београд
3.Taiz L., Zigler
Z
E.(20066): Plant Physiiology, Fourt Edition,
E
Sinau
uer Associatess, Inc.,Publishhers Sunderlan
nd, Massach.
4.Шутић Д.(1995):
Д
Ан
натомија и физиологија
ф
болесних биљака,
б
другго издање, У
Универзитет у Београдуу,
Поњоприврредни факулттет, Београд--Земун

Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Тестови и завшни исп
пит
Активности на наставви
10
Тест 1
Завршни испит
и
30
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

30

Тест 2

30

Др Родољ
љуб Ољача, рредовни пр
рофесор
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Назив преедмета
Шифра прредмета

Студијскки
програм
м

Статус предмета
п
Обаввезни

Наставникк

ШУМАРСТВ
Ш
ВО
Г
Гајење шум
ма
Динаамика шумсских састојјина
Семестарр
Фонд
д часова
Број ЕЦТС
Е
бодовва
4
4+0
8
I и II
П
Проф.др
Зорран Говедар

Условљен
ност другим
м предметим
ма

Облик
условљеноости

Циљеви изучавања
и
прредмета:
Циљ модуула је да стууденти доктторских студ
дија упознајју интеракц
цијске односсе између шумских
ш
састтојина и
ограничаввајућих чини
иоца њиховвог развоја, архитектуру
а
у и структурру развојнихх фаза у шум
ми и кванти
итативне
показатељ
ље динамикее развоја шуумских састоојина.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Исход уч
чења је обеезбјеђивање знања и способности
с
и студенатаа за утврђи
ивање интер
ракције еко
олошких
чиниоца развоја сасстојина, деф
финисање угрожавајућ
у
ћих чиниоц
ца обнављањ
ња шума, праћење ди
инамике
промјена елемената састојина и одређиваање структуурних обликка састојин
на за потреебе квантиф
фикације
елеменатаа динамике развоја саттојина. Студ
дент је осп
пособљен даа на основуу познавањаа динамике развоја
састојина планира и реализује узгојне
у
мјерре које обезбјеђују осттваривање циљева
ц
газд
довања и функција
ф
шума.
Садржај предмета:
п
Увод, Ин
нтеракције б
биљака у шуми
ш
и огрраничења рааста и развоја; Архитеектура и сттруктура саастојина;
Поремећај
аји развоја и обнављаања шума; Прегледи карактерисстике развоојних фаза природнихх шума
(привредн
не шуме и прашуме); Временскааипросторнаа динамикаа развојнихх фаза; Развој група стабала;
Интеракци
ија измеђуу стабала и између група стаб
бала; Обнаввљање и развој
р
шум
ма у специ
ифичним
микростан
ништима; Квантифика
К
ација динам
мике развојаа састојинаа; Карактери
истике стар
рих шума и шума
великих простора.
п
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња и вјежбе, консултаци
ије, проучаваање литераттуре, писањее научних радова, поло
ожене
предиспиттнеобавезе
Литературра:
1. Olivver, Ch., D., Larson, B.C
C. (1996): Forrest stand dyynamics. Upddate edition, John Wiley & Sons, Inc.
2. Shuugart, H. H. ((2003): A Thheory of Foreest Dynamicss: The Ecoloogical Implications of Forrest Successiion
Models. Blackbburn Press
3. Burrschel, P., Huuss, J. (1987)): Grundriẞ des Waldbauus – Einleitfaadenfür stadiium und praxxis. Verlag Paul
P
Pareey, Hamburgg und Berlin
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Похађање наставе
5 бод.
Колокввиј 1
20 бод.
Завршни исспит 50 боод.
Активностт на настави
и
5 бод.
Колокввиј 2
20 бод.
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме настаавника који
и је припремио податк
ке: Др Зоран
н Говедар, вванр. проф.
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Назив предмета
Н
Ш
Шифра
предм
мета

Сттудијски
пррограм:

Ш
ШУМАРСТ
ТВО
Г
Гајење
шум
ма

Статус преедмета
Изборн
ни

Н
Наставници

Гајењ
ње главних типова шум
ма
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦ
ЦТС бодоваа
I
4+0
6
Др ЗооранГоведарр, ванр. проф
ф.

Условљеностт другим предметима
У
Обликк условљено
ости
Н
Нема
Ц
Циљеви
изуч
чавања пред
дмета:
Ц
Циљ
предмета јеупознавање са при
имјеном појјединих меттода природ
дне обнове и његе шум
ма најзначајјнијих и
најзаступљен
нијих типоова шума и оспособ
бљавање студената
с
з научно--истраживач
за
чки рад у циљу
осавремењиввања методаа природне обнове
о
по ти
иповима чисстих и мјеш
шовитих шум
ма.
И
Исходи
учењ
ња (стечена знања):
з
Н основу стечених
На
с
зн
нања студен
нт може на научним и савремени
им основам
ма да развиј
ија гајење шума
ш
на
ти
иполошким основама. Студент
С
је стекао
с
знањаа да у односсу на основн
на теоријскаа и практичн
на знања из области
гаајења шумаа, посебно у дијелу којји се односси на функц
ционално дефинисање,, биоеколош
шке карактееристике
ш
шумских
екоосистема каао основ плланирања, интегралностт планова (посебно узггојне и заш
штитне комп
поненте)
обезбједи виш
шеструке асспекте трајн
ности и одрж
живог развојја најзначајн
нијих (главн
нх) типова шума.
ш
С
Садржај
пред
дмета:
У
Увод,
циљеви,,
н
начиниизада
ацигајењаоссновнихтипо
овашума;Екколошке,
сттруктурнеип
производнеоодликеосновнихтиповаашума
полазнаосноввазаузгојшуумаиинтеграалнишумскооузгојниплан
н;
Ун
нутрашњаизграђеностш
шумскихекоссистемаеллементинтеггралногплан
нирања;Сим
мулирањераззвојашумскогфондаиуззгојнирадови
иускладусаззатеченимсттањемш
ум
маициљевим
магаздовања;Фактории
избораначин
наприродноггобнављањаашума (уззгојничиниооци, техни
ичко теехнолошкиааспект,
спореднич
чиниоци),
оцјенаауспјеха;
П
Планирањеуз
згојнихмјеррауфункцији
исанирањасттањасушењаашума;Гајењ
њеосновниххтиповачистихшума;
(ссадржај,
Г
Гајењеосновн
нихтиповам
мјешовитихш
шума;Савременопланиррањегаздоваањашумама
саавременарјеешењаиистрраживачкизаадаци); Оцјеена успешн
ности прироодног обнаввљања шум
ма; Критери
ијуми за
избор врсте и начина прореда као мјера
мј
његе саастојине;
М
Методе
настааве и савлад
давање гради
ива:
П
Предавања
и вјежбе, кон
нсултације, проучавањее литературее, писање нааучних радоова, положен
не
прредиспитнеобавезе
Л
Литература:

1. Стојаановић, Љ, Крстић, М.
М (2000) Гаајење шумаа III, Уџбен
ник, Финегр
граф, Беогр
рад.
2. Дако
ов, М., Влассев, В. (197
79): Обшо лесоводств
л
во. Земиздаат, Софија.
3. Млин
ншек, Д. (1
1968): Слоб
бодна техни
ика гејења шума на основу негее. Документтација за теехнику
и тех
хнологију у шумарствву, бр. 63, Београд.
Б
4. Шаф
фар, Ј. (19633) Узгајањее шума. Заггреб.
5. Vysk
kot, M. a kolektiv (1978
8): Pesteni lesu,
l
Praha
Облици провјере зн
нања и оцјењивање:
Поохађање насставе
Акктивност наа настави
П
Посебна
назн
нака за пред
дмет:

5 бод.
б
5 бод.
б

Колоквиј 1
Колоквиј 2

20 бод.
20 бод.

Заввршни испитт

50 бод.
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Име и преезиме настаавника који
и је припремио податк
ке: Др Зоран
н Говедар, вванр. проф.
Т У БА
Е
Т
УНИВЕР
РЗИТЕТ У БАЊОЈ
Б
ЛУ
УЦИ
И
Њ
РЗ
ШУМ
МАРСКИ Ф
ФАКУЛТЕТ
Т
III циклус сстудија
F
TY O B A NJ

Назив преедмета
Шифра прредмета

Студијскки
програм
м

Статус предмета
п
Обаввезни

Наставникк
Условљен
ност другим
м предметим
ма

ШУМАРСТВ
Ш
ВО
Г
Гајење шум
ма
Сисстеми газдов
вања шумаама
Семестарр
Фонд
д часова
4
4+0
I и II
П
Проф.др
Зорран Говедар

Број ЕЦТС
Е
бодовва
8

Облик
условљеноости

Циљеви изучавања
и
прредмета:
Циљпредм
мета је да се студенти
и упознају са теоретскким и практтичним знаањима о системима газдовања
шумама. Током
Т
изуччавања пред
дмета савлад
давају се уззгојне, уређђајне, еколошке, економ
мске и ком
мпоненте
коришћењ
ња по типови
има шума.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студент је оспособљ
љен да научн
но усавршавва системе газдовања
г
ш
шумама
у заависности од
о типа шум
ме, њене
намјене те
т да уочаваа недостакее и предноссти сваког од
о њих и даа их на науучним основама унапрређује за
потребе праксе.Студ
п
ент је оспоособљен да користи и унапређује научнеметооде и дости
игнућа у газздовању
шумама.
Садржај предмета:
п
Увод, прроблематикаа и значаај система газдовањаа шумама;;Историјски
и развој система
с
газздовања
шумама;Ф
Функције шума
ш
и си
истеми газздовања шуумама; Од
днос систем
ма газдоваања и упр
рављања
шумама;С
Системи газздовања каоо инструменти оствари
ивања циљева;Научне и практич
чне основе система
Систем
газдовањаа шумама; Узгојна коомпонента система гааздовања шумама;
ш
Груупимично газдовање;
г
газдовањаа оплодним сјечама дуггог подмлад
дног раздобљ
ља;Систем газдовања
г
п
пребирним сјечама
с
(клаасични и
скупинастто – пребиррни систем);;Просторно уређење од
дјељења код
д примјене рразличитих система газздовања
шумама;С
Системи кон
нверзије шуума;Системи
и газдовањаа засновани на принци
ипима његе шума; Ади
итивне и
супститиввне методе ообнављања шума;Разра
ш
да система газдовања
г
н научним основама.
на
о
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Предавањ
ња и вјежбе, консултаци
ије, проучаваање литераттуре, писањее научних радова, поло
ожене
предиспиттнеобавезе
Литературра:
1. Mattthews, J. D. (2006): Silvvicultural sysstems. Clarenndon press, Oxford
O
2. Reinninger, H. (22000): Das plenterprinzipp. Leopold Sttocker Verlaag, Graz – Stuuttgart
3. Diaaci, J. (2006): Gojenjegozzdov. Učbeniik, Biotehnišška fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
4. Шю
ютц, Ж.Ф. (11999): Лесоввьдство. Зем
миздат, Софи
ия
5. Drinnić, P. (19799): Sistemigaazdovanjašum
mama (teorijsskeosnoveipraktičnaprim
mjena). Šumaarskifakultet,
Saraajevo
6. Millin, Ž. (1988)): Grupimičnnogazdovanjee (teorijskeosnoveosobinneiprimjena).
PossebnoizdanjeGlasnikaŠum
marskogfakuultetaUniverzziteta u Beoggradu, Beograad
Похађање наставе
5 бод.
Колокввиј 1
20 бод.
Завршни исспит 50 боод.
Активностт на настави
и
5 бод.
Колокввиј 2
20 бод.
Посебна назнака
н
за прредмет:
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Име и презим
ме наставника који јее припремиоо податке: Д
Др Зоран Гооведар, ванрр. проф.
Т У БА
Е
Т
У
УНИВЕРЗИ
ИТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
И
Њ
РЗ
ШУМАР
РСКИ ФАК
КУЛТЕТ
III циклус студ
дија
F
TY O B A NJ

Назив предмета
Н
Ш
Шифра
предм
мета

Студијски
програм

Статус преедмета
Изборн
ни

Н
Наставник

ШУМ
МАРСТВО
Гајеење шума
Природ
ди блиско гаајење шумаа
Семестар
Фонд чаасова
Број ЕЦТ
ТС бодова
4+0
8
I и II
Прооф.др Зоран Говедар

У
Условљеност
т другим предметима

Об
блик
услловљености
и

Ц
Циљеви
изуч
чавања пред
дмета:
Циљ предметаа је продубљ
Ц
љивање научн
них и практи
ичних знања студената у развоју метоода гајења ау
утохтоних шуума у
сккладу са прирродним потен
нцијалима.

И
Исходи
учењ
ња (стечена знања):
з
Студент је осп
С
пособљен да научно усавршава метод
де гајења шум
ма у складу са
с природним
м процесима који се одви
ијају у
прриродним оч
чуваним шум
мских екосисттемима. Студ
дент има довоољно знања за
з научно исттраживање и примјену знања о
ди
инамици при
иродних шума како би се повећала
п
ауторегулација п
процеса у прримјеном узгоојних мјера. Студент
С
на осснову
нааучно-истраж
живачког рад
да може овлладати диферренциранимуззгојнимметод
дамакојима ссе крозбиореегулацију процеса
м
може
постићи
и оптималнаапроизводња у интеграц
цији са еколлошким и сооцијалним ф
функцијама шума.
ш
Студеент је
осспособљен даа користи и унапређује
у
нааучнеметоде и достигнућаа у газдовањуу шумама.

С
Садржај
пред
дмета:
Увод, проблем
У
матика и знаачај природи
и блиског гаајења шума;К
Концепти раззвој идеје пррироди блисског гајења шума;
ш
Разлозии потр
ребе за прим
мјеном; Стањ
ње шума у Републици Српској – узгојни
у
аспеккт; Газдинскке карактери
истике
ф
функционални
их типова шуума у зависн
ности од стан
ништа и циљ
љева газдовањ
ња; законистоости раста и обнављања у код
пррироди блисског гајења шума; Прин
нципииелемен
нтиприроди блиског гајеења шума (ссастав шума, узгојни об
блици,
уззгојне метод
де); Описипрроцјенакрити
ичнихоптерећћења (Dauerrwald), зашти
итедрвнезали
ихе (Voratsppflege); Прин
нципи
м
малоповршинс
ског газдоваања; Производњаиалтерн
нативне могуућности узгооја шума;Траанформацијаа узгојног об
блика
ш
шума;
Трансф
формација сттруктурног облика
о
шумаа; Структура и развој прриродних шуума; Имплем
менатција при
ироди
бллиског гајења шума;

Методе настааве и савлад
М
давање гради
ива:
П
Предавања
и вјежбе, кон
нсултације, проучавањее литературее, писање нааучних радоова, положен
не
прредиспитнеобавезе
Л
Литература:
1. Korpeľľ, Š., Saniga,, M (1995): Prírodeblízke
P
epestovanieleesa, ÚVVPZ
Zvolen
2. Schützz, J.Ph. (19999): Close to nature
n
silvicu
ulture – is thiis concept co
ompatible wiith species diiversity? Swiiss
Federaal Institute off Technologyy, ETH Zuricch, CH 8092,, Switzerlandd
3. Hladíkk, М., Korpeľľ, Š., Lukáč, T., Tesař, V.
V (1993): Hoospodárenievlesochhorskýýchoblastí. VŠZLFPraha
V
a,
Maticeelesaníckapíssek, Praha
4. Korpeľľ, Š., Saniga,, M. (1993): Výberný hosspodárskyspôôsob. VŠZPrraha, Maticelesníckapísek, Praha
Поохађање насставе
5 бод.
б
Колоквиј 1
20 бод.
Заввршни испитт 50 бод.
Акктивност наа настави
5 бод.
б
Колоквиј 2
20 бод.
П
Посебна
назн
нака за пред
дмет:
Име и презим
ме наставника који јее припремиоо податке: Д
Др Зоран Гооведар, ванрр. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Плаанирање га
аздовања шумама

Динамикаа раста стаб
бала и шумских састојјина
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Бррој ЕЦТС бо
одова
Изборн
ни
I и II
4П + 0В
0
8
Дрр Војислав Дукић
Д
доц., Др Зоран Маунага,
М
ред
д. проф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Нема услоовљености.
Циљеви изучавања
и
прредмета:

Обликк условљено
ости
---

Основни циљ је унап
пређење и иновација
и
с
сазнања
о зааконитостим
ма раста стаабала и шум
мских
састојина и продукци
ије биомасее са биолош
шког, еколош
шког и приввредног аспеекта. Тежиш
ште је
на разумјевању одноосно кванти
итативном и квалитати
ивном изучаавању утиц
цаја eколошких и
антропогеених факторра на раст шума, њиховуу стабилносст и ниво прродукције.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Оспособљ
љеност за анализу ди
инамике рааста стабал
ла и шумскких састоји
ина и креи
ирање
оптималних решењаа у циљу остваривањ
ња оптималн
ног нивоа продукцијее и стабил
лности
шумских екосистемаа. Стечена сазнања
с
из ове
о области
и су потребна свима, ккоји у свом раду,
шумске саастојине треетирају као привредне објекте
о
или као објектее за заштитуу средине, леечење
и рекреацију или објеекте од опш
штег естетскоог и културн
ног значаја.
Садржај предмета:
п
Увод, Плланирање експеримена
е
ата за исттраживање раста и приноса
п
шуума, Произвводни
и степен његовог кооришћења), Опис и ан
потенцијаал стаништаа (методe утврђивања
у
нализа
структурее састојинаа, Карактерристике рааста врста дрвећа у једнодобним састоји
инама,
Карактери
истике растта врста дрввећа у разноодобним саастојинама, Карактерисстике раста врста
дрвећа у природним
м и вештач
чки подигнуутим састојјинама, Ути
ицај мјешоовитости наа раст
стабала и састојина, Оптималноо састојинскко стање и потенцијалн
п
на продукци
ија, Поремећ
ћаји и
развој сасстојина, Стрруктура и динамика прашумских
п
х састојина,, Динамика шума на већим
в
површинаама у дужем
м временском
м периоду.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Менторскки начин рад
да са студен
нтима, пручаавање објављ
љених радовва и семинаарски радови
и.
Литературра:
1. Маунаага, З. (2012): Прираст шума,
ш
Унивверзитзет у Бања
Б
Луци – Шумарски
и Факултет, Бања
Лука.
2. Стамен
нковић, В., Вучковићћ, М. (19888): Прирасст и произзводност сттабала шум
мских
састоји
ина, Шумаррски факултеет Универзи
итета у Беогграду, Беогррад.
3. Pretzscch, H. (2009)): Forest Dynnamics, Grow
wth and Yielld, Springer-V
Verlag Berliin Heidelberg
g
4. Oliver,, D. Ch., Larrson, C. B. (11996): Foresst stand dynaamics, John Wiley
W
& Sonns, Inc. New York,
Chicheester, Brisbanne, Toronto, Singapore.
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Израда и презентациј
п
ја семинарскких радова на
н задате тееме, усмено полагање исспита.
Семинарсски рад 1
2
20
Заврш
шни испит
400
Семинарсски рад 2
4
40
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Војисллав Дукић д
доц.
Др Зоран Маунага, реед. проф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Плаанирање га
аздовања шумама

Инвен
нтура шумаа
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Бррој ЕЦТС бо
одова
Изборн
ни
I и II
4П + 0В
0
8
Д Зоран Мааунага, ред. проф., Др Милош
Др
М
Копрривица, ред
д. проф.,
Д Војиславв Дукић доц
Др
ц.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема услоовљености.
--Циљеви изучавања
и
прредмета:
Настава из
и предмета инвентура шума даје студентима
с
докторскихх студија неоопходна знаања из
теорије и примјене дендрометри
д
ијских метода у научно
оистраживач
чком и пракктичном рад
ду. По
свом садрржају, сврси
и и циљу ин
нвентура шума
ш
је кључ
чна шумарсска дисципллина, базираана на
знањима из дендроометрије, статистике, геодезије, информати
ике и даљи
инске детеккције.
не информаације за гаајење шума, заштитуу шума, кооришћење шума,
ш
Обезбјеђуује потребн
организац
цију и еконоомику у шум
марству, а посебно
п
за пл
ланирање гааздовања шуумама.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студенти
и треба да оввладају теорретски и праактично знаањем о разлличитим меттодама инвеентуре
шума, чи
ија примјена зависи од
д тачности и економи
ичности раззличитих м
метода, квал
литета
шуме, њеене намјенее и узгојноо - структуррног облика састојинаа. Поред зн
нања о мето
одама
инвентуре састојина,, стичу се зн
нања и о инввентури остаалих шумскких ресурса.
Садржај предмета:
п
Увод у савремене
с
методе ден
ндрометријее и инвенттуре шума, Репрезенттативни меттод у
инвентури
и шума - меетод узорка,, Методи ин
нвентуре сасстојина на бази
б
потпуног и дјелимичног
премјера, Метод реласкопије у инвентури шума, Мето
оди моделоовања и израде разних врста
таблица (запреминскке, приноссне, сортим
ментне), Методи инвеентуре већћих инвенту
урних
јединица од састојине помоћу уззорка, План
нирање узор
рка у инвенттури шума, Методи про
оцјене
таксацион
них елемената састоји
ина и шумаа, Методи процјене биомасе
б
и ззалиха угљ
љеника
састојина и шума, Меетоди процјене квалитеета, витално
ости и сорти
иментне струуктуре састо
ојина,
Методикее националн
них инвентуура шума, Методика прве
п
и друуге инвентурре шума у БиХ,
Методи даљинске
д
деетекције и ГИС-а,
Г
Пракктична проц
цјена таксац
ционих елемената састтојине
помоћу јеедноставногг узорка и шуме пом
моћу комбинованих уззорака, Праактична про
оцјена
квалитати
ивне и сорртиментне структуре састојина, Практична примјена ГИС-а, аввио и
сателитскких снимака, Практичнаа обрада и приказивањее резултата инвентуре
и
ш
шума.
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Менторскки начин рад
да са студен
нтима, пручаавање објављ
љених радовва и семинаарски радови
и.
Литературра:
1. Kaangas, A., Maltamo, M.
M (2006): Forest Inveentory (Metthodology aand Applicattions),
Sppringer, Nethherlands.
2. Van Laaar, A., Akçaa, A. (2007): Forest Mensuration, Sprringer, Netheerlands.
3. Банковвић, С., Паантић, Д. (22006): Денд
дрометрија,, Шумарски
и факултет Универзиттета у
Београаду, Београд
д.
4. Pranjićć, A., Lukić, N. (1997): Izzmjera šumaa, Sveučilištee u Zagrebu – Šumarski ffakultet, Zagrreb.
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Израда и презентациј
п
ја семинарскких радова на
н задате тееме, усмено полагање исспита.
Семинарсски рад 1
2
20
Заврш
шни испит
400
Семинарсски рад 2
4
40
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Миллош Коприввица, ред. пр
роф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Плаанирање га
аздовања шумама

Статистички методи
м
у шуумарству
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Бррој ЕЦТС бо
одова
Изборн
ни
I
4П + 0В
0
6
Д Зоран Мааунага, ред. проф., Др Милош
Др
М
Копрривица, ред
д. проф.,
Д Војиславв Дукић доц
Др
ц.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Обликк условљено
ости
Нема услоовљености.
--Циљеви изучавања
и
прредмета:
Стицање продубљен
них и додаатних знањ
ња из облассти статисттике. Настаава из преедмета
Статистич
чки методи
и у шумарсттву даје стуудентима до
окторских студија
с
неопходна знањ
ња из
теорије и примјене статистички
с
их метода у научноистр
раживачком
м раду. По ссадржају, свврси и
циљу маттерија која се
с изучава јее дио методоологије експ
перименталн
ног научногг рада. Познавање
статистуи
ичких метод
да омогућавва студентима правилн
но коришћењ
ње статисти
ике у проуч
чавану
односно пррикупљање потребних података, њ
масовнихх појава у шумарству,
ш
њихову обр
раду и
интерпреттацију. Сам
мо добро поознавање сттатистичких
х метода и њихова прравилна при
имјена
могу доввести до об
бјективних закључака у научнои
истраживачкком раду. Поред знањ
ња из
статистикке студенти
и докторски
их студија треба
т
да по
осједују исттовремено и раније сттечена
општа знаања из области шумарсства, а посеб
бно из облассти планирањ
ња газдовањ
ња шумама.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студенти
и треба даа овладајуу статистич
чким метод
дима о емпиријским
м и теори
ијским
дистрибуцијама, меттодима реггресионе и корелацион
не анализе, репрезенттативног меетода,
тестирања статистич
чких хипотезза, анализе временских
х серија и поосебно план
нирања и ан
нализе
пољских огледа у шуумарству.
Садржај предмета:
п
Увод у статистичке
с
методе с примјеном у шумарсству, Вјеровватноћа слоожених доггађаја,
Случајна промјенљи
ива и теорријски расп
пореди, Ви
ишеструка линеарна и криволин
нијска
регресија и корелац
ција, Анали
иза временсских серијаа, Процјенаа параметарра скупа по
омоћу
комбиновваних узоракка, Тестирањ
ње статистичких хипотееза и закључ
чивање, Анаализа варијаансе и
коваријан
нсе - једносттавна и виш
шеструка, Плланирање и анализа поољских оглееда у шумар
рству,
Примјена и коришћењ
ње статисти
ичких пакетаа програма (SPSS
(
и Стаатистика)
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Менторскки начин рад
да са студен
нтима, пручаавање објављ
љених радовва и семинаарски радови
и.
Литературра:
1. Коопривица, М.
М (1997): Шумарска
Ш
би
иометрика, Институт
И
за шумарство,, Београд.
2. Хаџивуковић, С. (1991):
(
Статтистички методи, Пољо
опривредни факултет, Н
Нови Сад.
3. Jayaram
man, K. (19999): A Statisstical Manuaal For Forestrry Research,, FAO regionnal office for Asia
and thee Pacific, Baangkok.
4. Davis, S. Charles.. (2002): Sttatistical Meethods for th
he Analysiss of Repeateed Measurem
ments,
Springer – Verlag New
N York, Inc., New Yoork.
5. Ловрић, М., Ком
мић, Ј., Стеевић, С. (20006): Статистичка аналлиза - Меттоди и прим
мјена,
Економ
мски факултет Бања Луука, Бања Луука.
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Израда и презентациј
п
ја семинарскких радова на
н задате тееме, усмено полагање исспита.
Семинарсски рад 1
2
20
Заврш
шни испит
400
Семинарсски рад 2
4
40
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Миллош Коприввица, ред. пр
роф.
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Назив преедмета
Шифра прредмета
Наставниц
ци

УН
НИВЕРЗИТ
ТЕТ У БАЊ
ЊОЈ ЛУЦИ
И
ШУМАРС
СКИ ФАКУ
УЛТЕТ
III ци
иклус студи
ија
Студијски
програм

ШУМА
АРСТВО
Плаанирање га
аздовања шумама

Страатешко план
нирање у шумарству
ш
Статус преедмета
Семестар
Фонд чаасова
Бррој ЕЦТС бо
одова
Изборн
ни
I и II
4П + 0В
0
8
Дрр Милан Мед
даревић, ред
д. проф.

Условљен
ност другим
м предметим
ма
Нема услоовљености.
Циљеви изучавања
и
прредмета:

Обликк условљено
ости
---

Овладавањ
ње ширим знањем из
и планирањ
ња газдоваања шумама, односноо упознавањ
ње са
интегралн
ним систем
мом планирања у одн
носу на при
инцип одрж
живог кори
ишћења уку
упних
потенцијаала шума у шумским
ш
поодручјима.
Исходи уч
чења (стечен
на знања):
Студенти ће стећи знања
з
неоп
пходна за израду
и
страттешких плаанова у одн
носу на при
инцип
одрживог коришћењаа укупних потенцијала шума.
Садржај предмета:
п
Као научн
на област и практичнаа шумарскаа дисциплин
на, планираање газдоваања шумамаа има
трајан зад
датак да изн
налази теори
ијска и пракктична реш
шења и при планирању
п
примењује такве
системе газдовања
г
к
којима
ће се
с обезбеди
ити оптимаално остварривање одрж
живог газдо
овања
шумама. Посебан сегмент
с
проограма плаанирања, наа докторски
им студијаама, посвећ
ћен је
интегралн
ном аспектуу, односно, односу страатешких и оперативни
их гранских планова, односу
планова у шумарствуу са другим гранским и синтезним
м плановимаа, како би се у могућој мери
осигуралее основне претпоставк
п
ке за плансско одрживво управљаање шумом као приро
одним
ресурсом..
Методе нааставе и саввладавање гррадива:
Настава се
с изводи пуутем предаввања и конссултативно. Како би сее студентима омогућила што
боља перрцепција материје којја се излаж
же, теоријсска излагањ
ња се комб
бинују са видео
презентац
цијама, демоонстрацијам
ма и дискуси
ијом.
Литературра:
1. Медарревић М. (20006): Плани
ирање газдоввања шума, Шумарски факултет Ун
ниверзитетаа у
Београаду, Београд
д
2. Gašperšič F. (19977): Gazdnogoospodarsko načrtovanje
n
v sonaravnem
m ravnanju z gozdovi, BT
TF
Ljubljaana, Oddelekk za gozdartvvo, Ljubljanaa
3. Kurt H.
H et al (19944): Forsteinrrichtung, Deuutscher Land
dschaftsverlag, Berlin Gm
mbH
4. Bachm
mann P. (1992): Foresteinnrichtung I/III, ETH Züricch
5. Медарревић М. (19991): Функц
ције шума и њихово обеезбеђивање при планирању газдоваања
шумам
ма, докторскка дисертац
ција
6. Медарревић М. (19983): Вредноовање природне погодн
ности шуме за рекреаци
ију, магистарски
рад
б
шум
ма у Србији
и, зборник раадова, Беогррад
7. Групаа аутора (20004): Стање букових
Облици прровјере знањ
ња и оцјењи
ивање:
Израда и презентациј
п
ја семинарскких радова на
н задате тееме, усмено полагање исспита.
Активност у настави
1
10
Заврш
шни испит
600
Семинарсски рад
3
30
Посебна назнака
н
за прредмет:
Име и преезиме наставвника који је припреми
ио податке

Др Миллан Медареввић, ред. пр
роф.

