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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  2.  година 3.  година
1. семестар 2. семестар 3. семестар 4. семестар 5. семестар 6. семестар
Методологија 
 и технике НИР-а  
8 ECTS 

Изборни предмет
3 из УНО 
8 ECTS 

Одбрана пројекта 
докторске 
дисертације 
6 ECTS 

Реферисање  
о наставку  
истраживања 
6 ECTS 

Изборана 
могућност: учешће  
у настави на  
основним студијама 
или учешће у  
сегменту неког  
од пројеката 
8 ECTS

Рад на тексту
дисертације 2
8 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 

Лабораторијски, 
теренски и  
експериментални  
рад – статистичко  
моделирање 4 
8 ECTS 

Израда 
докторске  
дисертације 
14 ECTS 

Изборни предмет 
1 из УНО  
8 ECTS 

Израда пројекта 
доктарске  
дисертације 
8 ECTS 

Публиковање
научног рада 1  
у домаћем часопису
1. и 2. категорије1 
8 ECTS

Пријава  
дисертације 
8 ECTS 

Учешће на 
међународном  
скупу са  
рефератом 
8 ECTS

Рад на 
припреми  
одбране  
дисертације 
8 ECTS 

Изборни предмет 
2 из УНО 
8 ECTS 

Семинарски рад

6 ECTS 

Учешће на домаћем
научном скупу са  
рефератом 
8 ECTS 

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

8 ECTS 

Рад на тексту 
дисертације 1  
6 ECTS 

30 30 30 30 30 30
1       Према категоризацији Министарства науке и технологије Републике Српске 
1, 2   Кандидат мора да буде први аутор у објављеним радовима 
 

 



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 

 



Листа одговорних наставника на 3. циклусу студија на Шумарском факултету у Бањој 
Луци за зимски/љетни семестар у 2015/2016.  школској години 
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1 

Методологија 
 и технике НИР-а  

О 6 0 8 
Никола Мићић др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

Васкрсија Јањић др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

2 
Лабораторијски, теренски и  
експериментални рад,  
статистичко моделовање1 

О 0 4 8 Сви предавачи 
на курсу 

   

3 
Израда пројекта докторске  
дисертације 

О 0 4 8 Сви предавачи 
на курсу

   

4 Семинарски рад О 0 2 6 Сви предавачи 
на курсу

   

5 
Одбрана пројекта 
дисертације 

О 0 4 6 Сви предавачи 
на курсу

   

6 
Лабораторијски, теренски и  
експериментални рад,  
статистичко моделовање 2 

О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу    

7 
Публиковање научног рада 
у домаћем часопису 1. или 
2. категорије 

О 0 5 8 Сви предавачи 
на курсу    

8 
Публиковање научног рада  
водећем часопису на SCI 
листи 

О 0 5 8 Сви предавачи 
на курсу    

9 
Реферисање о напретку  
истраживања 

О 0 4 6 Сви предавачи 
на курсу

   

10 
Лабораторијски, теренски и  
експериментални рад,   
статистичко моделирање 3 

О 0 5 8 Сви предавачи 
на курсу    

11. Пријава дисертације О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу

   

12 
Учешће на домаћем 
научном  
скупу са рефератом 

О 0 5 8 Сви предавачи 
на курсу    

13 

Учешће у настави на 
основним  
студијама или учешће у  
сегменту пројекта 

О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу    

14 
Лабораторијски и  
експериментални рад,   
статистичко моделирање 4 

О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу    

15 
Учешће на међународном  
научном скупу са рефератом 

О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу

   

16 Рад на текст дисертације 1 О 0 2 6 Сви предавачи 
на курсу

   

17 Рад на тексту дисертације 2  О 0 6 8 Сви предавачи 
на курсу

   

18 
Рад на припреми одбране  
дисертације 

О 0 3 8 Сви предавачи 
на курсу

   



19 Израда дисертације О 0 3 
1
4 

Сви предавачи 
на курсу 

  
 

20 Шумарска генетика И 4 0 8 Саша Орловић др ред. проф. 
Универзитет у Новом 
Саду 

21 Шумско сјеменарство И 4 0 6 Милан Матаруга др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

22 
Биотехнологија у 
шумарству 

И 4 0 8 Далибор 
Баллиан 

др ред. проф. Универзитет у Сарајеву 

23 
Генетичка разноликост 
шумског дрвећа и његово 
очување 

И 4 0 8 Милан Матаруга др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

24 Оплемењивање у шумарству И 4 0 8 Саша Орловић др ред. проф. 
Универзитет у Новом 
Саду 

25 
Екофизиологија шумског 
репродуктивног материјала 

И 4 0 8 
Родољуб Ољача  др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 
Милан Матаруга др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

26 Шумско расадничарство И 4 0 8 Милан Матаруга др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 
27 Пошумљавање И 4 0 8 Милан Матаруга др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

28 
Физиологија стреса 
дрвенстих биљака 

И 4 0 8 Родољуб Ољача др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

29 
Динамика шумских 
састојина 

И 4 0 8 

Зоран Говедар др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

Милун Крстић др ред. проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 

Срђан Керен др доц. Универзитет у Бањалуци 

30 Системи газдовања шумама И 4 0 8 

Зоран Говедар др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

 Милун Крстић др ред. проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 

Срђан Керен др доц. Универзитет у Бањалуци 

31 
Природи блиско гајење 
шума 

И 4 0 8 

Зоран Говедар др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

Милун Крстић др ред. проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 

Срђан Керен др доц. Универзитет у Бањалуци 

32 Гајење главних типова шума И 4 0 6 

Зоран Говедар др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

Милун Крстић др ред. проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 

Срђан Керен др доц. Универзитет у Бањалуци 

33 
Динамика раста стабала и 
шумских састојина 

И 4 0 8 
Војислав Дукић др доц. Универзитет у Бањалуци 
Зоран Маунага др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

34 Инвентура шума И 4 0 8 
Зоран Маунага др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 

Дамјан Пантић  
др ванр. 

проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 

35 
Статистички методи у 
шумарству 

И 4 0 6 
Зоран Маунага др ред. проф. Универзитет у Бањалуци 
Војислав Дукић   др доц. Универзитет у Бањалуци 

36 
Стратешко планирање у 
шумарству 

И 4 0 8 Милан 
Медаревић 

др ред. проф. 
Шумарски факултет у 
Београду 
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