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УВОД

Календарска 2011. година се лагано примиче крају. Као и 
сваке године Информативни билтен Шумарског факултета 
врши преглед протекле школске године. Шта смо све 
урадили, колико смо постигли, и да ли би и како требали 
усмјерити енергију на неки конкретан проблем? Одговоре 
на та питања најједноставније је добити анализирајући 
Билтен. 
Док га будемо читали бићемо свјесни успјеха и пропуста. 
Стога, Информативни Билтен није само “нежива 
фотографија протеклог времена”, већ, попут графикона, 
савршен показатељ наших ангажовања.
У деветнаестом броју Информативног билтена задржан 
је карактеристичан редослијед тема приказаних кроз 
поглавља. Ипак, ако упоредимо овај број Билтена са 
претходним бројем, видјећемо да је богатији и обимнији. То 
и јесте оно чему тежимо. Нaпретку и развоју сваког наредног 
броја, а то можемо постићи само ако смо били плодни у 
сагледаваној школској години.
Такође смо се потрудили да задржимо сликовитост 
Билтена да не би био сухопаран извјештај. Кроз мноштво 
фотографија видјећете како су се реализовали поста вље ни 
планови, извођење наставе на терену, активности Савеза 
студената, те круну нашег успјеха, наше дипломце.
Надамо се да ћете уживати и у овом броју Билтена.

Редакција
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ПРОСТОР И ОПРЕМА
Овај број билтена, када је у питању простор и опрема, настављамо тамо 
гдје смо закључили претходни. 
Остали смо на истој адреси и у истом простору као и протеклих година,  дакле, 
још увијек смо на идејним рјешењима, а главни и извођачки пројекат зграде 
жељно ишчекујемо. Жеље и очекивања наставног и административног 
особља, као и студената Шумарског факултета, нису без покрића. Нада 
је пробуђена након посјете  ресорног министра нашем факултету, који је 
том приликом рекао да ће учинити све како би реализација овог пројекта 
што прије била завршена, а студенти и особље нашег факултета добили 
адекватне просторије за рад. 
Дакле, не смијемо бити малодушни и морамо имати вјеру у себе, обећања 
надлежних институција, а нарочито у Бога као и у претходних 18 година.
Иако и ове године свијет потреса економска криза, код нас акутно присутна 
већ двадесет година, успјели смо набавити савремену опрему за глобално 
позиционирање, инструменте за таксациона и теренска мјерења као и 
одређен број нових рачунара. Куповином ове опреме унаприједили смо 
властити рад, како на прикупљању података на терену, тако и у њиховој 
обради. Тренутно наставници и сарадници имају новије рачунаре и 
инструменте који им омогућавају квалитетан наставни и научно-истражива-
чки рад. Потребно је још много улагања у набавку модерне опреме, нарочито 
рачунара, како би се оспособио рачунарски центар и студентима омогућило 
квалитетно учење.
С надом и вјером да ћемо наредни јубиларни двадесети број билтена писати 
у новим просторијама Шумарског факултета желимо да прво прочитате овај 
деветнаести. 

У 2011. години Факултет је набавио 
нови аутомобил VOLKSWAGEN 
TIGUAN.
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Купљени су уређаји за глобално 
позиционирање GPSMAP 62 st и 
SUUNTO TANDEM 
Инструменте:

Вертекс инструмент (Vertex IV BT)
Штампаче типа Еpson Аcul. и 
Canon Pixma iP100+b, 
рачунаре HP QOMPAQ и 
мониторе марке 
HP LCD 185W, лаптопе типа 
TOSHIBA SATELLITE, 
фотоапарат марке Canon SX20 
IS,

Факултет је набавио за потребе 
Извјештајно-дијагнозно прогнозне 
службе (ИДП).

•
•

•

•

•
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ОДБРАНЕ И ПРИЈАВЕ ТЕЗА

Докторати
Војислав Дукић
На Шумарском факултету у Бањој Луци, дана 15.04.2011. године, одбранио 
је докторску дисертацију под називом: „Оптимална изграђеност састојина 
храста китњака“, пред комисијом у саставу:

Др Зоран Маунага, ванр. проф., ментор,
Др Миливој Вучковић, ред. проф.,
Др Милош Копривица, ред. проф.,
Др Милан Матаруга, ванр. проф.,
Др Зоран Говедар, доцент.

Објекат истраживања биле су зреле 
високе састојине храста китњака у за-
падном дијелу Републике Српске. Издво-
јено је пет серија огледних површина на 
пет локалитета (Катуниште, Бандера, 
Козара Врбашка, Мотајица и Мала 
Укрина), односно на сваком локалитету 
је издвојена једна серија огледних 
површина у истим еколошким условима. 

На огледним површинама су извршена педолошка и фитоценолошка 
истраживања на основу којих је дефинисано пет еколошких јединица.
У изради докторске дисертације примјењен је савремени научни метод. 
Обрада основног материјала и добијених резултата, уз кориштење 
различитих статистичких, дендрометријских и специфичних истраживачких 
метода, омогућила је да се утврде бројне зависности. Резултати истражи-
вања представљају значајан допринос науци. Посебну вриједност предста-
вља могућност примјене добијених научних сазнања. Добијени резултати 
такође отварају потребу и перспективу нових истраживања и употпуњавања 
већ достигнутих сазнања. Као најважније резултате истраживања треба 
истаћи сљедеће:
• Анализа развојно-производних карактеристика састојина у издвојеним 

еколошким јединицама показала је да се исте значајно разликују у 
погледу станишних услова, односно производног потенцијала, па су 
издвојене еколошке јединице обједињене у двије производне цјелине. 
Такође је утврђено да између састојина постоји значајна разлика у 
погледу степена обраста;
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• Добијен је цјеловит увид у структуру крошања зрелих високих 
састојина храста китњака, као веома важног сегмента структуре 
састојине у цјелини. Код анализе структуре крошања тежиште је било 
на: хоризонталној пројекцији, дужини, облику и запремини крошње, те 
односу и коефицијенту распростирања крошње стабла. Анализиране 
су бројне везе и односи између елемената структуре крошања и 
основних елемената раста стабала и састојина. Анализа је показала 
да, гледано у цјелини, постоји значајна повезаност параметара који 
карактеришу крошњу стабла и основних елемената раста стабла, 
односно састојине. Утврђене зависности су кориштене у моделовању 
оптималне структуре састојина. Однос еколошких јединица у погледу 
структуре крошања идентичан је односу еколошких јединица у погледу 
производног потенцијала станишта. Показало се да постоји јака 
зависност структуре крошања од производног потенцијала станишта;

• Анализа је показала јаку компатибилност и примјенљивост анализира-
них метода процјене производног потенцијала станишта и степена 
обраста састојина храста китњака у западном дијелу Републике Српске. 
За процјену производног потенцијала станишта и обраста састојина, 
односно, степена искориштености производног потенцијала станишта 
(што је једна од кључних информација у планирању газдовања), 
примјенљиви су анализирани показатељи: добијени регресиони 
модели за процјену могућег нивоа запремине састојина, индекс густине 
састојине (СДИ) и фактор конкуренције крошања (CCF);

• Добијен је увид у просторну изграђеност и хомогеност структуре зрелих 
састојина храста китњака. Утврђени начин хоризонталног распореда 
стабала у истраживаним састојинама, који карактерише случајност са 
извјесним степеном равномјерности, указује на хомогеност станишних 
услова; истраживани објекти се могу сматрати хомогеним. На основу 
анализе односа између хомогености састојина и параметара структуре 
крошања, констатовано је да се, са повећавањем хомогености састоји-
на, односно, са смањивањем диференцирања пречника стабала, 
смањује варијабилност параметара структуре крошања;

У својој дисертацији мр Војислав Дукић је успјешно обрадио веома 
актуелан научни и стручни проблем. Добијени резултати и нова сазнања 
поред теоријског имају и практични значај, тј. могу да послуже као поуздана 
основа за израду и реализацију планова газдовања шумама храста китњака 
у Републици Српској.  
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Дипломски-мастер
Бранислав Цвјетковић
На Шумарском факултету Универзитета у Београду, дана 21. 10. 2011. го-
дине, дипл. инж. Бранислав Цвјетковић одбранио је дипломски-мастер рад 
под називом: “Утицај микобиота на динамику клијања и могућност чувања 
сјемена Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Pyrkině)”, пред комисијом 
у саставу:

Др Василије Исајев, ред. проф., ментор,
Др Милан Матаруга, ванр. проф.,
Др Ненад Кеча, ванр. проф.,

Дипломски-мастер рад резултат је 
сарадње Шумарског факултета Униве-
рзитета у Бањој Луци, Шумарског 
факултета Универзитета у Београду, 
Института за кукуруз „Земун Поље“ из 
Земуна, Пољопривредног института 
Републике Српске, уз помоћ колега из 
шумских газдинстава „Панос“ Више-
град, „Дрина“ Сребреница и Центра за 
сјеменско-расадничку производњу. Рад 
је обухватао двије врсте истраживања: 
тестове клијавости сјемена и фито-

патолошку анализу кроз идентификацију микофлоре и утврђивање њеног 
интензитета и учесталости појаве. Такође је тестиран утицај фунгицида на 
динамику клијања и на микофлору. За објекат истражвиања изабране су 
двије природне популације: Велики Столац и Гостиљ на подручју Вишеграда 
и шумска култура на подручју Сребренице. 
Резултати су показали да на сјемену Панчићеве оморике постоји специфи-
чна микофлора која различито дјелује на процес клијања. Такође је утврђе-

но различито дјелoвање фунгицида на микобиоту (фунгицидно, фунгистати-
чно или стимулативно). Утврђено је да најбоље резултате у смислу 
динамике клијања даје сјеме које се чува на ниским температурама (0-4ºC), 
док третман фунгицидом значајно успорава процес клијања.
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ИЗБОРИ У ЗВАЊА
Др Предраг Милетић, редовни професор

Сенат Универзитета у Бањoj Луци, на 
основу извјештаја Комисије у саставу: 
Др Божо Бањанин, ред. проф., Униве-
рзитет у Тузли,
Др Јозо Будимир, ред. проф. Универзитет 
у Тузли и
Др Васо Бојанић, ред. проф, Универзитет 
у Бањој Луци.
На сједници одржаној 25.11.2010. године, 
донио је Одлуку о избору др Предрага 
Милетића, ванредног професора, у 
звање редовног професора за ужу 
научну област Органска хемија, на 
наставном предмету Хемија. 

Др Зоран Говедар, ванредни професор

Научно-наставно вијеће Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, на 
основу извјештаја Комисије у саставу:
Др Милун Крстић, ред. проф., Шумарски 
факултет Универзитета у Београду,
Др Милан Медаревић, ред. проф., 
Шумарски факултет Универзитета у 
Београду,
Др Раде Цвјетићанин, ванр. проф., 
Шумарски факултет Универзитета у 
Београду.
На сједници одржаној 18.07.2011. године, 
утврдило је приједлог о избору др Зорана 
Говедара, доцента, у звање ванредног 

професора за ужу научну област Гајење шума, на наставном предмету 
Гајење шума I. Сенат Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 
21.07.2011. године донио Одлуку којом је потврдио сагласност на избор.
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Мр Владимир Ступар, виши асистент

Научно-наставно вијеће Шумарског факу-
лтета Универзитета у Бањој Луци, на 
основу извјештаја Комисије у саставу:
Др Раде Цвјетићаннин, ванр. проф., 
Шумарски факултет, Универзитета у 
Београду,
Др Милан Кнежевић, ред. проф., 
Шумарски факултет, Универзитета у 
Београду,
Др Рајко Милошевић, доцент, Шумарски 
факултет Универзитета у Београду,
на сједници одржаној 17.12.2010. године, 
утврдило је приједлог о избору мр 

Владимира Ступара, асистента, у звање вишег асистента за ужу научну 
област Силвиекологија, на наставном предмету Дендрологија. Сенат 
Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 28.12.2010. године 
донио Одлуку којом је потврдио своју сагласност на овај избор.

Мр Владимир Петковић, виши асистент

Научно-наставно вијеће Шумарског факу-
лтета Универзитета у Бањој Луци, на 
основу извјештаја Комисије у саставу:
Др Игор Поточник, ванр. проф., 
Биотехнички факултет Универзитета у 
Љубљани,
Др Срђан Љубојевић, ванр. проф., 
Агенција за шуме Бања Лука,
Др Милорад Даниловић, доцент, 
Шумарски факултет Универзитета у 
Београду,
на сједници одржаној 25.01.2011. године, 
утврдило је приједлог о избору мр 

Владимира Петковића, асистента, у звање вишег асистента за ужу научну 
област Коришћење шумаских ресурса, на наставном предмет Шумске 
комуникације. Сенат Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 
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03.03.2011. године донио Одлуку којом је потврдио своју сагласност на овај 
избор.

Мр Данијела Петровић, виши асистент

Научно-наставно вијећe Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, на 
основу извештаја Комисије у саставу:
Др Борислав Шошкић, ред. проф., 
Шумарски факултет у Београду,
Др Срђан Љубојевић, ванр. проф., 
Агенција за шуме Бања Лука,
Др Здравко Поповић, ред. проф., 
Шумарски факултет у Београду,
на сједници одржаној 29.04.2011. године 
утврдило је приједлог о избору мр 
Данијеле Петровић, асистента, у звање 
вишег асистента за ужу научну област 

Коришћење шумских ресурса, на наставном предмету Анатомија и 
својства дрвета. Сенат Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 
26.05.2011. године донио Одлуку којом је потврдио своју сагласност на овај 
избор.

Мр Зорана Хркић, виши асистент

Научно-наставно вијеће Природно-
математичког факултета Универзитета 
у Бањој Луци, на основу извјештаја 
комисије у саставу:
Др Нада Шуматић, редовни професор, 
Шумарски факултет Универзитета у 
Бањој Луци,
Др Љиљана Топалић-Тривуновић, доцент, 
Технолошки факултет Универзитета у 
Бањој Луци,
Др Слађана Петронић, доцент, Пољо-
привредни факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву,
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на сједници одржаној 05.05.2011. утврдило је приједлог о избору мр 
Зоране Хркић, асистента, у звање вишег асистента за ужу научну област 
Ботаника, на наставном предмету Ботаника. Сенат Универзитета у Бањој 
Луци је на сједници одржаној 26.05.2011. донио Одлуку којом је потврдио 
своју сагласност на овај избор.

Научно-наставно вијеће Природно-математичког факултета, Универзитета 
у Бањој Луци, на основу извјештаја комисије у саставу:
Др Родољуб Ољача, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета 
у Бањој Луци,
Др Нада Шуматић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у 
Бањој Луци,
Др Слађана Петронић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву,
на сједници одржаној 05.05.2011. утврдило је приједлог о избору мр 
Зоране Хркић, асистента, у звање вишег асистента за ужу научну област 
Физиологија биљака, на наставном предмету Физиологија биљака. Сенат 
Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 26.05.2011. донио 
Одлуку којом је потврдио своју сагласност на овај избор.



17

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Декан 
Др Зоран Говедар, ванредни професор

Продекан за научно-истраживачки 
рад
Др Зоран Станивуковић, доцент

Продекан за наставу
Др Родољуб Ољача, редовни професор

Секретар Факултета
Војсилав Марић, дипомирани правник
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НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ

Љетни семестар
Др Нада Шуматић, ред. проф.
Др Родољуб Ољача, ред. проф.
Др Драгутин Матаругић, ред.проф
Др Зоран Маунага, ванр.проф
Др Предраг Милетић, ред.проф.
Др Милан Матаруга, ванр.проф.
Др Мира Милић, ванр.проф.
Др Перица Мацура, ванр проф
Др Зоран Говедар, доцент
Др Зоран Станивуковић, доцент
Др Зоран Лукић, доцент
Др Жељка Марјановић Балабан, доцент
Др Љиљана Дошеновић, доцент
Др Живко Бабић, доцент
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Душан Миодраговић,  виши асистент
Мр Маријана Каповић,  виши асистент
Мр Душко Чуковић,  виши асистент
Мр Бране Злокапа,  виши асистент
Мр Дане Марчета,  виши асистент
Мр Војислав Дукић,  виши асистент
Мр Југослав Брујић,  виши асистент
Мр Чомић Драган,  виши асистент
Мр Керен Срђан,  виши асистент
Мр Зорана Хркић,  виши асистент
Мр Владимир Петковић,  виши асистент
Мр Владимир Ступар,  виши асистент
Бранислав Цвјетковић, дипл.инж.шум.
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Средановић Бранислав, дипл.инж.
Горан Шиљак, дипл.инж.шум.
Миличевић Дејан
ристина Мирнић
Слободанка Пртија 
Свјетлана Ћоралић
Немања Лазовић
Веселин Вујатовић
Роберт Ђукић
Иван Драгишић
Никола Кардум

Зимски семестар
Др Нада Шуматић, ред. проф.
Др Родољуб Ољача, ред. проф.
Др Драгутин Матаругић, ред.проф
Др Предраг Милетић, ред.проф. 
Др Зоран Говедар, ванр. проф.
Др Зоран Маунага, ванр.проф
Др Милан Матаруга, ванр.проф.
Др Мира Милић, ванр.проф.
Др Владимир Јовановић, ванр. проф. 
Др Зоран Станивуковић, доцент
Др Зоран Лукић, доцент
Др Жељка Марјановић Балабан, доцент
Др Душанка Бундало, доцент
Др Гордана Глобочки, доцент
Др Љиљана Дошеновић, доцент
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Душан Миодраговић,  виши асистент
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Мр Маријана Каповић,  виши асистент
Мр Душко Чуковић,  виши асистент
Мр Бране Злокапа,  виши асистент
Мр Дане Марчета,  виши асистент
Мр Војислав Дукић,  виши асистент
Мр Југослав Брујић,  виши асистент
Мр Чомић Драган,  виши асистент
Мр Керен Срђан,  виши асистент
Мр Зорана Хркић,  виши асистент
Мр Владимир Петковић,  виши асистент
Мр Владимир Ступар,  виши асистент
Бранислав Цвјетковић, дипл.инж.шум.
Александар Јањић, дипл. инж.
Слађан Трнинић
Александра Карановић
Раденко Михаиловић
Биљана Стојнић
Дмитар Аћић
Свјетлана Ћоралић
Веселин Вујатовић
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА I ГОДИНА

Педологија
Теренска настава одржана je 20.05.2011. 
године на Старчевици, као и 03.06.2011. 
у Трапистима.
Студенти су упознати са практичним 
дијелом теренских истраживања. 
Након рекогносцирања терена и избора 
мјеста отварања педолошког профила, 
студенти су добили задатак да у групама 
отворе педолошке профиле, те да 
заједно са предметном асистентицом 
приступе проучавању спољашње и 
унутрашње морфологије.   
Свака група је добила потребне обрасце 
за попуњавање. Од спољашњих 
обиљежја дефинисани су: локалитет, 
надморска висина, експозиција, нагиб, 
карактер рељефа, врста геолошке 
подлоге и др. 

Проучавање унутрашње морфологије је започето издвајањем основних 
генетичких хоризоната, те карактерисањем њихових обиљежја: моћност, 
структура, текстура, прелази између хоризоната, присуство педобионата, 
страних тијела итд.
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У посљедњој фази истраживања дефинисани су типови зељишта и то:
на локалитету Старчевица-лувисол на флишним седиментима;
на локалитету Траписти- дистрични камбисол на рожњацима.

На крају су студенти упознати са начином узимања узорака земљишта за 
лабораторијску анализу.

Геодезија и картографија
Теренска настава, у трајању од 6 часова, одржана је 26. и 27. 04. 2011. год. 
у Универзитетском кампусу.
Студенти су упознати са основама мјерења 
углова, дужина и висинских разлика помоћу 
геодетских инструмената (тахиметар с 
три конца, нивелир, електромагнетски 
даљиномјер) и радом са бусолом, снимањем 
бусолног влака и GPS-ом, као и њиховом 
примјеном у шумарству.

Ботаника
Teренска настава из Ботанике одржана је 20.05.2011. на  Старчевици, 
локалитет Бјељевине.
Циљ теренске наставе је упознавање 
студената са:

разноврсношћу биљака из надцарства 
Embrуophуta (маховине, папрати, 
сјеменице),
најзначајнијим биљним представницима 
храстових шума (спрат дрвећа, спрат 
грмља, као и спрат зељастих биљака),
методама рада на терену (скупљање 
и хербаризовање биљног материјала, 
детерминација врста на терену, 
карактеристике појединих фамилија, 
родова и врста дрвенастих и зељастих 
биљака),
формирањем личне хербарске збирке од 100 примјерака, ради додатног 
учења и полагања колоквијума.

•
•

•

•

•

•



23

ТЕРЕНСКА НАСТАВА  II ГОДИНА

Дендрологија, Фитоценологија са основама типологије
Теренска настава је одржана током априла и маја 2011. године на 
локалитетима: Старчевица, НП Козара, ШПП Доњеврбаско (ГЈ Мањача), 
ШПП Теслићко (ГЈ Велика Укрина и ГЈ Мала Укрина), ШПП Петровачко-
Дрварско (ГЈ Оштрељ-Клековача).

Локалитет: Старчевица, 12.04.2011.

Наставу су извели мр Југослав Брујић и мр Владимир Ступар, у двије групе 
студената. 
Циљ наставе био је упознавање са ранопрољећним аспектом колинске 
дендрофлоре и овладавање техником узимања фитоценолошког снимка.

Прво огледиште: сјеверни дио Трешњика, у сливу Магарећег потока.
Фитоценоза: Epimedio-Tilietum argenteae.
Земљишта: калкокамбисоли на једром 
доломиту и доломитно-лапоровитом 
флишу.
Основни тип шуме: липик сребрне липе 
на калкокамбисолу унутар колинских 
букових шума.
Производни тип: шума племенитих 
лишћара колинског појаса.
Газдинска класа: парк-шума сребрне 
липе.
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Локалитет: НП Козара, 17.05.2011.

Наставу су извели др Раде Цвјетићанин, мр Југослав Брујић и мр Владимир 
Ступар, у три групе студената.
Циљ наставе био је упознавање са ранопрољећним аспектом брдске 
силикатне дендрофлоре, увјежбавање технике узимања фитоценолошког 
снимка и нових типова шума.
Друго огледиште: Бијела коса, одјел 228.
Фитоценоза: Festuco drymeiae-Querce-
tum petraeae (2), Lathyro-Quercetum 
petraeae (1).
Земљишта: дистрични камбисоли на 
габро-долериту.
Основни тип шуме: храстик китњака на 
габру
Производни тип: брдски храстик на 
дистричном камбисолу
Газдинска класа: пањача брдског храс-
тика на дистричном камбисолу
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Треће огледиште: Мраковица, одјел 14.
Фитоценоза: Abieti-Fagetum pannonicum 
(Festuco drymeiae-Abietetum auct. 
croat.).
Земљишта: лувисоли на еоценским 
флишевима (пјешчарима).
Основни тип шуме: панонски јелик на 
лувисолу на флишу.
Производни тип: јелик на лувисолу
Газдинска класа: меморијална шума 
јеле на гребену

Четврто огледиште: Омарска, Гајине.
Фитоценозе: Carpino betuli-Quercetum 
roboris, Genisto elatae-Quercetum roboris 
aceretosum tatarici.
Земљишта: долински псеудоглеј на 
делувијалним глинама.
Основни типови шуме: дубрава 
са грабом, дубрава са жешљом и 
растављеним шашем.
Производни тип: низинске дубраве на 
псеудоглеју.
Газдинска класа: приватне дубраве 
сјемењаче.
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Локалитет: ШПП Доњеврбаско, ГЈ Мањача, 18.05.2011.

Наставу су извели др Раде Цвјетићанин, мр Југослав Брујић и мр Владимир 
Ступар, у три групе студената.
Циљ наставе био је упознавање са ранопрољећним аспектом горске 
карбонатне дендрофлоре, увјежбавање технике узимања фитоценолошког 
снимка и нових типова шума.

Пето огледиште: Равнице, одјел 57.
Фитоценоза: Piceetum dolomiticum inve-
rsum.
Земљишта: калкокамбисоли на доло-
миту.
Основни тип шуме: мразишни смрчик на 
дубоком калкокамбисолу на доломиту.
Производни тип (= Газдинска класа): 
мразишни смрчик на дубоким карбо-
натним земљиштима.



27

Шесто огледиште: Мала паљика, одјел 42.
Фитоценоза: Fagetum montanum illyricum 
(Dentario-Fagetum).
Земљишта: еволутивни калкониз 
(литосол-меланосол-камбисол).
Основни тип шуме: горски буквик на 
кречњацима.
Производни тип (= Газдинска класа): 
секундарни горски буквик у појасу шума 
букве-јеле.

Локалитет: ШПП Теслићко, ГЈ Велика Укрина и ГЈ Мала Укрина, 
30.05.2011.

Наставу су извели др Раде Цвјетићанин, мр Југослав Брујић и мр Владимир 
Ступар, у три групе студената.
Циљ наставе био је упознавање са прољећним аспектом офиолитске 
дендрофлоре, новим фитоценозама и типовима шума.

Седмо огледиште: Солила, одјел 155/2.
Фитоценоза: Abieti-Fagetum serpenti-
nicum (Luzulo-Abieti-Fagetum vaccinie-
tosum).
Земљишта: еутрични камбисоли на 
серпентину.
Основни тип шуме: шума букве и 
јеле на еутричним камбисолима на 
серпентину.
Производни тип (= Газдинска класа): 
шума букве и јеле на еутричним 
камбисолима на серпентину.
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Осмо огледиште: Пландиште (Прибинић), одјел 90 и 91.
Фитоценоза: Erico-Pinetum nigrae; Erico-
Pinetum sylvestris-nigrae.
Земљишта: еутрични ранкери и 
камбисоли на серпентину.
Основни тип шуме: борик црног бора на 
ранкеру и борик бијелог и црног бора на 
еутрокамбисолу.
Производни тип: борик црног бора на 
ранкеру и борик бијелог и црног бора на 
еутрокамбисолу.
Газдинска класа: заштитни борик црног 
бора на ранкеру и борик бијелог и црног 
бора на еутрокамбисолу.

Локалитет: ШПП Петровачко-Дрварско, ГЈ Оштрељ-Клековача, 
31.05.2011.

Наставу су извели др Раде Цвјетићанин, мр Југослав Брујић и мр Владимир 
Ступар, у три групе студената.
Циљ наставе био је упознавање са прољећним аспектом горске карбонатне 
дендрофлоре, новим фитоценозама и типовима шума.

Девето огледиште: Бравско.
Фитоценоза: Orno-Quercetum cerridis 
(Helleboro multifidi-Quercetum cerridis).
Земљишта: калкомеланосол, калкониз 
и калколувисол.
Основни тип шуме: горски крајишки 
церик.
Производни тип: горски церик на 
карбонатним земљиштима.
Газдинска класа: горски церик на 
калкомеланосолу / калколувисолу / 
калконизу.
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Десето огледиште: шумско радилиште Козила, одјел 155.
Фитоценозе: Abieti-Piceetum illyricum; 
Piceetum montanum calcicolum; Piceo-
Abieti-Fagetum illyricum.
Земљишта: калкокамбисол на 
кречњаку; калкониз на доломиту и на 
кречњаку.
Основни типови шуме: илирска тајга 
јеле и смрче на калкокамбисолу; 
горски смрчик на претежно дубоким 
земљиштима на доломиту; илирска 
шума букве-јеле-смрче на средње 
дубоким кречњачким земљиштима.
Производни типови: разни.
Газдинска класа: производне шуме, разне.

Шумске комуникације
Теренска настава, у трајању од 16 часова, одржана је од 23. - 27.05.2011. у 
Трапистима, Бања Лука. 
Студенти су упознати са основама директне методе пројектовања шумских 
путева и то са:

Постављањем нулте лини-
је,
Исправљањем исте,
Обиљежавањем елемената 
хоризонталних кривина,
Снимањем уздужног про-
фила,
Снимањем попречних про-
фила,
Прикупљањем података по-
моћу GPS-а.

На основу прикупљених студенти су података израдили пројекат шумског 
пута.

•

•
•

•

•

•
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Дендрометрија
Теренска настава одржана је од 23. - 26.05.2011., у ШГ  ”Чемерница” Кнежево, 
газдинска јединица Цврцка (одјељење 168/1) - локалитет Пауновица.
1. група 23. и 24.05.2011.
2. група 25. и 26.05.2011.
Циљеви теренске наставе су: практична примјена усвојених теоријских 
знања о дендрометријским инструментима, укомпонована у различите 
методе премјера и одређивања таксационих елемената стабала (оборених 
и дубећих), као и састојина (инвентура шума). Кориштена је методологија 
прикупљања података за израду Шумскопривредне основе у Републици 
Српској.
Теренску наставу водио је мр Душко Чуковић.

Шумско сјеменарство и расадничарство
Теренска настава одржана је 01.06.2011. године, у оквиру Центра за 
сјеменско-расадничку производњу у Добоју.
Студенти су имали прилику да се упознају са производњом шумског и 
хортикултуралног садног материјала, на отвореном простору и у пластенику, 
у расадницима ”Усора” и ”Станови”. Током наставе приказане су машине и 
прикључни уређаји који се користе у производњи садног материјала, као и 
опрема за сакупљање плодова и сјемена. Такође су имали прилику видјети 
и упознати се са најмодернијом опремом за дораду шумских плодова и 
шумског сјемена шведске фирме ”BCC”, коју користи Центар. 
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Теренску наставу су водили:
Проф. др Милан Матаруга
Бранислав Цвјетковић, дипл. инж. шумарства
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА  III ГОДИНА

Уређивање шума,  Гајење шума, Шумарска 
ентомологија, Шумска фитопатологија и Заштита 
шума.
Теренска настава је одржана у периоду 02.-04.06. 2011. подручју шумских 
газдинстава: ”Оштрељ Дринић”, ”Бања Лука” и ”Рибник”.
Први дан теренска настава је одржана у прашуми ”Лом”. На овом локалитету 
студенти су се упознали са:

прашумским типом вегетације, структурним елементима и развојним 
фазама које су карактеристичне за прашуме. Поред тога, веома 
битан аспект представља поређење прашумског стања са стањем у 
економским шумама;
бројним штеточинама биотичке природе, који су присутни на разним 
врстама, али исто тако и са оштећењима која настају као посљедица 
активности и неких абиотичких фактора;
значајном отпорности и стабилности прашума у здравственом смислу 
у односу на сличне услове у шумама у којима економски газдује.

Дана, 03.06.2011. године предмет 
теренске наставе су биле културе 
црног бора на подручју ШГ ”Рибник”. 
У овим културама је приказан 
позитиван ефекат и значај провођења 
прореда. Исто тако, студентима су 
на конкретним примјерима показане 

•

•

•
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најзначајније врсте штетних инсеката и гљива, које представљају опасност 
за газдовање овим културама. Поред тога, на терену су јасно видљиве и 
посљедице штетне активности неких абиотичких фактора, посебно снијега. 
На истом локалитету су посјећене и изданачке шуме букве, гдје је говорено 
не само о штетама којима су изложене, већ и о значају ових шума, а посебно 
о начињу њиховог превођења у виши узгојни облик.
Након тога студенти су посјетили велико пожариште на Мањачи ШГ ”Бања 
Лука”. На овом локалитету студенти су се на лицу мјеста упознали са 
разорном активности овог  фактора абиотичке природе, као и са процесом 
уланчавања штета које се на њега надовезују. Посебна пажња посвећена 
је потребним мјерама санације, како би се размјера ових оштећења 
умањила.
Дана, 04.06.2011. године студенти су били у посјети ШГ ”Оштрељ Дринић” 
на подручју Потока. Овдје су студенти упознати са значајем пребирних 
шума букве и јеле са смрчом, начину уређивања, обнављања и заштите. 
Поред тога, студенти су посјетили и чисте смрчеве шуме и упознали се са 
штетном активности поткорњака и патогених гљива.
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Искоришћавање шума
Теренска настава одржана је од 30.05. до 01.06.2011. на подручју радилишта 
Мањача, ШГ Бања Лука.
Студенти су се упознали са техником рада код сјече и израде шумских 
дрвних сортимената, технолошким процесом примицања и привлачења у 
оквиру прве фазе транспорта шумских дрвних сортимената, нормирањем 
рада у искоришћавању шума и израдом дијела изведбеног пројекта који се 
тиче искоришћавања шума.
Наставу су водили: др Срђан Љубојевић, мр Дане Марчета и мр Душан 
Миодраговић.
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТЕ II ЦИКЛУСА

Интегрално планирање и гајење основних типова 
шума и Интегрална заштита шума
Теренска настава је одржана на подручју ШГ ”Лисина”, Мркоњић Град.
Циљ наставе био је да се студенти упознају са начинима гајења разних 
типова високих чистих шума букве и мјешовитих шума букве и јеле са 
смрчом. Настава је извођена и у изданачким шумама букве са освртом 
на мелиорације ових шума, а посебно је истакнут значај и начини израде 
шумскоузгојних планова. Поред тога студентима су на терену практично 
показане главне штеточине и болести шумског дрвећа на конкретним 
примјерима са нарочитим освртом на потребу, значај и начине интегралне 
заштите шума.
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
У школској 20010/11. години Шумарски факултет је издао сљедеће 
публикације:

Информативни билтен бр. 18,
Информативни билтен бр. 18 даје преглед 
активности Шумарског факултета током 
18-те године рада, односно, школске 
2009/20010. године. Слично као и претходна 
издања, овај број садржајно обухвата погла-
вља: Увод, Простор и опрема, Радници фа-
култета, Одбране и пријаве теза, Избори у 
наставна звања, Органи факултета, Теренска 
настава, Издавачка дјелатност, Сарадња и 
пројекти, Радови запослених, Студенти и 
Занимљивости. На квалитетно одштампаним 
странама укратко су резимирана догађања на 
факултету током протекле школске године.
Редакциони одбор као знак пунољетства 
Факултета освјежио дизајн Билтена, Тираж 
билтена бр. 18 обухвата 300 примјерака, штампаних на 111 страница у 
Графомарку из Лакташа.

Гласник Шумарског факултета бр 
13 и 14
Главни и одговорни уредник: 
Др Зоран Говедар, ванр. проф.

Редакција часописа: 
Др Драган Караџић, ред. проф.
Др Нада Шуматић, ред. проф.
Др Милун Крстић, ред. проф.
Др Милан Кнежевић, ред. проф.
Др Милан Медаревић, ред. проф.
Др Родољуб Ољача, ред. проф.
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Dr John Bliss, ред. проф.
Dr Georgi Kostov, ред. проф.
Dr Skopy Alios, ред. проф.
Др Милан Матаруга, ванр. проф.
Др Игор Поточник, ванр. проф.
Др Срђан Љубојевић, ванр. проф.
Др Раде Цвјетићанин, ванр. проф.

Секретар редакције: 
Др Зоран Станивуковић, доцент

Штампа: Графомарк, Лакташи
Тираж: 300 примјерака

Физиологија дрвенастих биљака 
(уџбеник)
Аутори: Проф. др Боривој Крстић, Проф. др 
Родољуб Ољача, др Драгица Станковић
Издавач: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски 
факултет, Универзитет у Новом Саду, ПМФ
Рецензенти:Академик Рудолф др Кастори, 
Проф. др Нада Шуматсић, Проф. др Драгица 
Вилотић
Штампа: ГрафоМарк, Лакташи
Тираж: 700 примјерака
Обим: 352 стране
Уџбеник је у основи подијељен на поглавља 
и то на прво поглавље посвећено ћелији, затим водни режим, минерална 
исхрана, фотосинтеза, дисање, раст и развиће, физиологија сјемена 
и последње поглавље које обухвата процесе условљене промјенама у 
спољашњој средини, односно физиологији у стресним условима.  У избору 
материјала за поједина поглавља намјера аутора је била да се прикажу 
основни принципи физиологије дрвенастих биљака који су познати у 
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савременој литератури, без улажења у детаље, теорије и недоумице, о 
којима се студенти могу информисати из научне литературе.
Поглавља: Грађа дрвенастих биљака; Физиологија ћелије; Водни режим; 
Минерална исхрана; Фотосинтеза; Транспорт минералних и органских 
материја; Дисање; Растење и развиће; Физиологија сјемена и плода; 
Физиологија отпорности; Литература.

ГАЈЕЊЕ ШУМА еколошке основе 
(уџбеник)
Аутор: Проф. др Зоран Говедар
Издавач: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски 
факултет
Рецензенти: Проф. др Љубивоје Стојановић, 
Проф. др Милун Крстић
Штампа: СТУР Академац
Тираж: 300 примјерака
Обим: 300 страна
Уџбеник ”Гајење шума – еколошке основе” 
намијењен је прије свега студентима 
шумарства, а својом формом и садржајем је 
прилагођен студентима И циклуса студија по болоњском процесу. Књига 
се у основи састоји из два дијела – еколошких основа гајења шума и 
биоеколошких особина важнијих врста дрвећа. Аутор је настојао да у 
књизи обради и нека нова достигнућа из ове области, али с обзиром на 
карактер књиге, не све једнако исцрпно, сматрајући да је то важно како са 
информативног, тако и са педагошког аспекта. За студенте шумарства ова 
књига може имати значај једног од уџбеника из области Гајења шума, а за 
шумарску праксу бити помоћна литература приликом провођења шумско-
узгојних радова.
Поглавља: Увод; Климатски чиниоци; Едафски чиниоци; Орографски 
чиниоци; Биотички чиниоци; Комплексно дјеловање еколошких чинилаца; 
Историјски чиниоци; Размножавање шумског дрвећа; Клијање сјемена 
шумског дрвећа; Развојни стадији дрвећа у шуми; Раст и развој шумског 
дрвећа; Трајање живота шумског дрвећа; Биоеколошке карактеристике 
четинара; Биоеколошке карактеристике Лишћара; Литература.

Banja Luka, 2011.

GAJENJE ŠUMA
ekološke osnove

Zoran Govedar
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Шумска фитопатологија 
(уџбеник)
Аутор: Проф. др Драган М. Караџић
Издавачи: Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет и Универзитет у Бањој Луци, 
Шумарски факултет
Рецензенти:
Др Тања Милијашевић
Др Зоран Томовић
Др Милосав Анђелић
Штампа: Планета принт, Београд
Тираж: 700 примјерака
Обим: 774 страна
Уџбеник Шумска фитопатологија представља заједничко издање Шумар- 
 ског факултета у Београду и Шумарског факултета у Бањој Луци. Писан 
је према акредитованом наставном плану за студенте шумарства за 
инжењерске студије, мастер студије и докторске студије. 
Уџбеник се састоји из два дијела, општег и посебног. Општи дио обухвата 
12 поглавља сложених као и у већини уџбеника из Шумске патологије и 
односи се на основе опште патологије. Посебни дио обухвата 5 поглавља 
у којима су описани најважнији проузроковачи болести шумског и украсног 
дрвећа, приказани према објекту (расадници, плантаже, културе, природне 
састојине). Посебно поглавље у овом дијелу обухвата најчешће гљиве 
проузроковаче трулежи дрвета у шумама и на шумским стовариштима.
Изузетно квалитетно написан уџбеник садржи 101 слику и 32 фототаблице. 
Највећи број цртежа и фотографија су оригинални.
На крају је дат ријечник коришћених термина у тексту, литература, паразит 
домаћин индекс и индекс латинских назива.
С обзиром да је уџбеничка литература из Шумске фитопатологије и у 
Србији и на нашем простору сиромашна, ово издање представља значајан 
допринос стручној литератури иу области шумарства.
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Производи шума анималног 
поријекла (уџбеник)
Аутор: Проф. др Срђан Љубојевић
Издавач: Универзитет у Баној Луци, Шумарски 
факултет
Уџбеник  Производи шума анималног порије-
кла детаљно и систематично обрађује тема-
тику шумских производа анималног порије-
кла употребом децималне класификације. 
Уџбеник слиједи међународно прихваћену 
класификацију шумских производа и стога 
представља квалитетан материјал на боло-
њском смјеру студија шумарства.
Уџбеник обухвата 121 страницу, са 102 слике, 
12 табела, 11 цртежа, а аутор се користио са 
106 библиографских наслова. Уџбеник је подијељен на 9 поглавља: Увод, 
Прибављање дивљих животиња, Анимални производи шума намијењени 
за исхрану, Анимални производи за љековите сврхе, Анимални производи 
намијењени за индустрију коже и конфекције, Анимални производи за 
уређење ентеријера, Дивље животиње као кућни љубимци, Остали видови 
употребе анималних производа и Литература.
Посебна вриједност рада је у комбинацији зооекологије, лова и употребе 
дивљачи као посебне врсте недрвних шумских производа, као и у 
опширном прегледу употребљене новије и стране литературе. С обзиром 
да на српском говорном подручју таква или слична студијска литература не 
постоји, уџбеник Производи шума анималног поријекла има вриједност и 
ван матичног факултета.
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САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ

Сеул

У периоду од 03 - 11.05.2011. године у организацији World Intellectual Property 
Organization (Agency of United Nation WIPO), Women Inventors Association 
(KIWA); World Women Inventors & Entrepreneurs Association (WWIEA) и Ewha 
Womans University, South Korea, одржано је неколико догађаја чији је циљ 
био повезивање жена научница и иноваторки из цијелог свијета. 
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је представљала колегиница 
Маријана Каповић. У наведеном периоду, реализована су три догађаја:

Међународни сајам женског научног иноваторства, на којем су 
учествовале представнице Универзитета преко 20 земаља из читавог 
свијета (Египат, Тунис, Саудијска Арабија, Најроби, Русија, Бјелорусија, 
Литванија, Пољска, Чешка, Данска, Бразил, Иран, Кина, Монголија, Лао 
Република, Индија и др.). Иновације су представљене у форми постера, а 
односиле су се на савремени приступ рјешавању проблема из различитих 
сфера науке и технологије. Нове методе, иновативне технике те значај 
научног развоја иноваторства су биле предмет интересовања учесника. 
Свака од земаља је представила свој Универзитет, те укљученост жена 
у научни рад. Изложени постери су морали бити представљени усмени, 
уз дискусију од стране учесника, те образложења од стране аутора.
Научни форум на којем је представница Шумарског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци, имала уводно излагање. Том приликом је 
присутне упознала са ситуацијом жена - научница у Републици Српској, 
могућношћу њиховог укључивања у иноваторство, те указала на значај 

•

•
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повезивања на међународном нивоу. Такође је кроз презентацију 
представљен Универзитет у Бањој Луци и Шумарски факултет као његов 
члан. Генерални закључак Научног форума је био да је у будућности 
неопходно уложити значајнији напор у укључивање жена – научница 
у савремене иновативне методологије. Потребно је интензивирати 
улагања у сектор науке, нарочито када су у питању земље у развоју 
и на крају стимулисати повезивање на међународном нивоу у циљу 
унапређења науке. Форум је био организован од стране World Intellectual 
Property Organization (WIPO), специјалне агенције Уједињених нација 
за заштиту интелектуалног власништва у сарадњи са осталим (горе 
наведеним) институцијама.
Тродневна Интернационална радионица за жене иноваторице и 
научнице, организована у сарадњи са најпрестижнијим женским 
Универзитетом у Сеулу “EWHA WOMANS UNIVERSITY“ који у свом 
саставу има више од 15 факултета. Едукаторице су биле експертице 
“World Intelectual Property Organization“ и професорице универзитета, 
које су кроз тродневну едукацију детаљно образложиле методологију 
и законску легислативу у заштити ауторских права у сфери науке и 
технологије.

По завршетку је учесницама додијељен Цертификат о успјешно завршеној 
обуци на ову тему.

Семинар: „Мониторинг здравственог стања шума у Републици 
Српској

За потребе пројекта “Мониторинг здравственог стања шума у Републици 
Српској“,  који је финансиран из средстава “проширене репродукције“ од 
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републи-
ке Српске, одржана су два семинара. Први је одржан 05.06.2011. године у 
ШУ “Потоци“ на подручју ШГ “Оштрељ Дринић“, а други 06.07.2011. године 
у ШУ “Челинац“, ШГ “Бања Лука“.

•
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Циљ одржавања ових семинара јесте да се присутни упознају са значајем 
који има мониторинг здравственог стања шума у Европи, али и да се схвати 
потреба покретања ових активности и на подручју Републике Српске. На 
првом семинару предмет оцјене су биле четинарске врсте дрвећа у шумама 
букве и јеле са смрчом, а други семинар је одржан у листопадним шумама 
букве и храста. 
Посебан значај одржавања ових семинара представља његов практични 
дио, у којем су учесници могли да се на терену укључе у процес оцјењивања 
здравственог стања стабала. Семинару су присуствовали представници 
веђег броја институција, који се у свом дјелокругу ослањају на сектор 
шумарства. У реализацији теоретског и практичног дијела семинара 
учествовали су:

Др Драган Караџић, редовни професор,
Др Љубодраг Михајловић, редовни професор,
Др Зоран Станивуковић, доцент. 
Др Слободан Милановић, 

Учесници су упознати са најновијом, 
нешто измјењеном методологијом 
из 2010. године, што је веома битно 
због одржавања корака са осталим 
државама, које на својим територи-
јама имају организован мониторинг  
здравственог стања шума. При томе, 
било је веома корисно присутнима 
нагласити потребу и значај једног 
оваквог европски усмјереног про-
цеса.

Учесници семинара су стекли увид у методику снимања и прикупљања 
података, као и теренске радове на обиљежавању и издвајању 
биоиндикацијских тачака. Учесници су могли да на конкретном примјеру 
практично учествују у снимању података на обиљеженој тачки. Поред 
тога, били су у прилици да добију снимачке листове, као и фототаблице 
за процјену степена осутости крошања, те да и сами оцијене здравствено 
стање обиљежених  стабала на једној биоиндикацијској тачки.

•
•
•
•
•
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Годишња конференција Европског шумарског института

У периоду од 26. до 28.09.2011 године проф. др Зоран Говедар и мр Дане 
Марчета боравили су у Упсали (Шведска), гдје су присуствовали годишњој 
конференцији Европског шумарског института (EFI).
Шумарски факултет из Бања Луке је придружени члан EFI-ја. EFI је водећа 
истраживачка шумарска мрежа у Европи, коју чине око 130 институција 
чланица и посматрача. Сједиште института је у Финској, а постоји и 6 
регионалних канцеларија.
Једном годишње се одржава Конференција на којој се представља рад у 
претходној години и усваја план рада за наредну годину. Поред редовних 
активности, у склопу Конференције 2011. одржано је и низ предавања на 
теме “Положај шумарске науке у Европи“, “Како шумарска наука може 
допринијети остваривању циљева из Стратегије Европа 2020“ као и многе 
друге. Такође је одржан и семинар на теме “Нове могућности и изазови кроз 
генетичке методе и проналаске“ и “Како се шумама треба газдовати да се 
обезбиједи одрживо управљање, а да се сачува биодиверзитет, заштити 
животна средина и клима“.
Шумарски факултет из Бања Луке активно учествује у раду кроз учешће у 
научно-истраживачким пројектима. Један од значајнијих пројеката који се 
одвија под окриљем EFI-ја је FOPER, којег реализује Шумарски факултет 
из Бања Луке, са још 7 институција из региона.
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Научно-истраживачки рад у сарадњи са другим факултетима 

Италијански тим шумарских научника, који предводи проф. др Renzo Motta, 
у мају мјесецу 2011. године, заједно са наставницима и сарадницима из 
области Гајења шума са Шумарских факултета из Бањалуке и Београда, 
обавио је истраживање структурних и еколошких карактеристика 
велелепне буково-јелове прашуме на Биоградској гори (Црна Гора). Поред 
научно-истраживачког карактера, овај заједнички рад послужио је јачању 
професионалних веза Бањалуке и Београда са шумарским институцијама 
у Торину и Падови.
Након тога, у јулу мјесецу 2011. услиједио је сусрет наставника и сарадника 
из области Гајења, Заштите и Уређивања шума са Шумарских факултета 
из Бањалуке, Београда и Љубљане, на планини Клековачи у западном 
дијелу Републике Српске. Циљ састанка је био упознавање са начинима 
газдовања пребирним шумама букве, јеле и смрче у Републици Српској и 
развој научно-истраживачке сарадње на тему пребирних шума Динарида. 
Размјена практичних и научних искустава у газдовању овим шумама отвара 
нове могућности научно-истраживачког рада, који треба да омогући јачање 
веза између Шумарских факултета.
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Ова сарадња шумарских стручњака настављена је у септембру мјесецу 
2011., али овај пут на подручју Републике Србије. Наиме, дана 07.09.2011. 
год. организован је сусрет наставника и сарадника са Шумарских факултета 
из Републике Српске, Србије и Македоније. Разлог састанка је био јачање 
међукатедарске сарадње на пољу научно-истраживачког рада и размјена 
искустава у вези са наставним програмима и практичном обуком студената. 
Дводневном састанку присуствовали су, проф. др Зоран Говедар (декан 
Шумарског факултета у Бањој Луци), проф. др Милун Крстић (Шумарски 
факултет у Београду), проф. др Коле Василевски (проректор Универзитета у 
Скопљу) и доц. др Николчо Велковски (Шумарски факултет у Скопљу), као и 
сарадници из области Гајења шума, мр Срђан Керен и мр Иван Бјелановић. 
Учесници су обишли букову прашуму „Винатовачу“ која представља једно 
од најдрагоцјенијих заштићених подручја Републике Србије. Током обиласка 
терена разговарало се о тренутном начину управљања заштићеним 
подручјима и о мјерама којима би се овакве површине заштитиле. Притом 
су се учесници сложили да је, за највећи број заштићених шума, примјена 
активне заштите знатно ефикаснија од пасивне заштите. Акценат је посебно 
стављен на формирање тзв. buffer зона око регистрованих прашума у 
Србији. Ова расправа тек слиједи за неке површине у Републици Српској, 
гдје постоје шуме са одликама прашуме које још званично нису регистроване 
као такве. Узгајивачи су посјетили и привредне букове шуме на подручју ГЈ 
“Винатовача“ Вртачеље, шумско газдинство “Јужни Кучај“ Деспотовац, при 
чему се дискутовало о предностима и недостацима система газдовања који 
се примјењују у чистим буковим шумама. Поред стручног рада, учесници 
скупа имали су и част да посјете манастир Манасија (Ресава). На крају 
овог конструктивног састанка иницијално је предложено јачање сарадње 
узгајивача шума југоисточне Европе. Сљедећи састанак је заказан за јесен 
идуће године у Скопљу.

Конференција декана шумарских факултета и директора 
шумарских школа

Шумарски факултет Чешког Универзитета у Прагу је у периоду од 07. до 
10.09.2011. године организовао Трећу Конференцију Декана Шумарских 
факултета и Директора Шумарских школа (ConDDEFFS). Републику Српску 
на овој конференцији представљали су декан Шумарског факултета, др 
Зоран Говедар и мр Срђан Керен, а из Србије позиву се одазвао декан 
Шумарског факултета у Београду, др Милан Медаревић. Овогодишња 
конференција одржана је у туристичкој тврђави Костелец (Kostelec Castle 
nad Černými lesy) у Прагу, а главна тема разговора била је у вези са модерним 
захтјевима друштва према газдовању шумама. У току разговора изведени 
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су закључци о значају образовања шумарских стручњака према захтјевима 
друштва. Наглашено је да то истовремено не значи и прихватање свега 
што одређена интересна група захтијева, већ заправо подразумијева обуку 
шумарских инжењера на начин да поред знања неопходних за реализацију 
техничких циљева газдовања, данас ваља наћи и начина како комуницира-
ти са медијима и појединим интересним групама. 
Разговори су вођени и на тему усавршавања студената и усаглашавања 
основних и мастер студијских програма у области шумарства, на нивоу 
Европе. Декани једног броја земаља презентовали су предности и недоста-
тке болоњског система образовања. Трогодишњи основни студиј није свуда 
дао очекиване резултате, тако да се у неким земљама организује само 
петогодишњи мастер студиј, без могућности дипломирања на основним 

студијама. Поред тога, показало се да је усаглашавање основних и мастер 
студијских програма у области шумарства на нивоу Европе прилично 
сложена тема, јер шумарство сваке државе има својеврсне специфичности. 
Тако ће минимум истовјетности образовних програма сигурно бити 
неизоставна тема и приликом будућих дискусија. Према изјавама декана 
шумарских факултета Европе може се закључити да тржиште рада данас 
захтјева специјализацију шумарских стручњака, прије свега у научним и 
стручним дисциплинама узгоја, коришћења, заштите и уређивања шумских 
екосистема. Такође је апострофирано да научна сазнања и привредне 
активности у области шумарства треба у едукативном тону подијелити са 
медијима, при чему је неопходно успоставити квалитетну комуникацију 
на линији медији-шумарски менаџери и научници. Дакле, континуирано 
образовање је неопходно за реализацију производних, еколошких и 
социјалних функција шумских екосистема, али, закључено је, није довољно 
само радити већ радове и стечена знања презентовати широј јавности. За 
једну од тема наредног састанка у Мадриду на крају је предложена коначна 
верзија резолуције удружења Silva Network.
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Презентација расадника ARBOR из Белгије

Дана, 21.06.2011. године, у просторијама Шумарског факултета у Бањој 
Луци, одржана је презентација великог произвођача дендролошког садног 
материјала ARBOR из Белгије. Расадник ARBOR има стогодишњу традицију 
производње на 500 ha и један је од најистакнутијих произвођача великих 
стабала у Европи. Власник расадника г-дин Klaus van Dyck је овом приликом 
представио расадник и дао осврт на технологију производње и конкретне 
примјере у урбаној средини. Овом догађају су поред радника Шумарског 
факултета присуствовале и бројне званице из привреде.

Састанак са представницима UNESCO-а

Дана, 18.03.2011. године, у просторијама Шумарског факултета у Бањој 
Луци одржан је састанак са представницима UNESCO-а, при чему се 
разговарало о укључивању наше институције, као партнера из Републике 
Српске, у оснивање Центра изврсности за едукацију из одрживе енергетике 
у Босни и Херцеговини. Значај који шумарство има у подручју одрживе 
енергетике (биомасе) је велики, а уједно и разлог укључивања Шумарског 
факултета као важног партнера у свеукупном развоју шумарства у виду 
привредне гране.

Сараднја са Институтом ѕа кукурз ”Земун Поље”

У току претходне године, колега Бранислав Цвјетковић је, у оквиру сарадње 
између Института за кукуруз “Земун Поље“ из Земуна и Шумарског факултета 
у Бањој Луци, провео 5 седмица на обуци и раду у лабораторији за генетику. 
Радио је на изолацији ДНК из ткива четинара, спектрофотометрији и 
електрофорези, као и тумачењу добијених резултата. 
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Радионица у Подгорици

Од 26.-28. јуна боравио је у Подгорици, на Биотехничком факултету, гдје је 
учествовао у раду радионице под називом ”Различити аспекти молекуларних 
методологија у пољопривреди” под стручним вођством професорке Бранке 
Јаворник и професора Петера Довча са Универзитета у Љубљани. Била је 
то прилика за упознавање са новом опремом, софтвером и методологијом 
рада у области молекуларних маркера. 

Конференција „Applied Forestry Research in the 21st Century” у 
Прагу

Од 13.-15. септембра 2011. године, колега Бранислав Цвјетковић учествовао 
је на конференцији ”Applied Forestry Research in the 21st Century” у Прагу, 
коју је организовао Институт за управљање шумама и дивљачи поводом 
деведесете годишњице постојања. Колега је презентовао рад испред групе 
аутора под насловом ”Influence of fungicide treatment and storage on the 
dynamics of seed germination of Serbian spruce (Picea omorika Panč./Purkyně) 
from natural forests and planted forests”. Рад је прошао запажено, а договорена 
је и даља сарадња са међународном агенцијом за тестирање квалитета 
сјемена (ISTA) кроз посјету, обуку и рад у овлаштеној ISTA лабораторији у 
Чешкој, на контроли квалитета шумског сјемена. Сарадња је договорена и 
са колегама са Института у Њемачкој, око рада на молекуларним маркерима 
на Панчићевој оморици из шумских култура ове врсте.

Посјета Министра Просвјете и културе Шумарском факултету

У радној посјети Шумарском факултету у Бањој Луци, дана 29.06.2011. 
године, боравили су представници Министарства просвјете и културе 
у Влади Републике Српске. На радном састанку поред руководства 
факултета присуствовали су предсједник Уније студената и представници 
Савеза студената Шумарског факултета. Поред разговора о Болоњском 
процесу и његовој имплементацији на Факултету, посебно је разматрано 
питање простора и изградње зграде Шумарског факултета у оквиру кампуса 
Универзитета. 
Министар је истакао да ће настојати да се до краја 2011. године прибави 
сва потребна документација (пројекат за извођење радова, урбанистичка 
сагласност и грађевинска дозвола), као и да се изабере извођач радова за 
изградњу зграде Факултета, а да се током 2012. године започне са изградњом. 
Након тога, Министар је обишао просторије Факултета гдје се увјерио у 
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веома скромне материјално-техничке могућности за извођење наствае 
и бављење научно-истраживачким радом, као и скромне услове рада за 
наставнике и сараднике. Представници Министарства су констатовали 
успјешан развој Факултета, без обзира на све тешкоће кроз које је Факултет 
пролазио током свог развоја. Такође је указано на неминовност чињенице 
да је поред евидентно 
оствареног кадровског јача-
ња Факултета потребна и 
материјално - техничка подр-
шка и нови објекат, чиме би 
се остваривао још бољи и 
успјешнији рад. На тај начин би 
и Шумарски факултет као један 
од најзначајнијих у Републици 
Српској био равноправан са 
свим осталим Факултетима 
Универзитета у Бањој Луци.

Пројекти у 2010/2011. Години

Финансијер: Агенција за шуме у Влади Републике Српске
Надзор над израдом шумско-привредних основа за приватне шуме 
Бања Лука
Надзор на израдом шумско-привредне основе за ШПП ”Мркоњићко”
Надзор на израдом шумско-привредне основе за ШГ ”Бирач” 
Власеница
Контрола урађене шумско-привредне основе за приватне шуме општина 
Источни Дрвар

Финансијер: ЈП ”Шуме Републике Српске”
Послови на чишћењу и њези шумских култура
Контрола здравственог стања садног материјала у државним 
расадницима
Научно истраживање морфо-физиолошких стања подмлатка у 
мјешовитим шумама букве и храста у западном дијелу Републике 
Српске

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.
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Финансијер: Фонд за заштиту животне средине Републике Српске
Стање шумских земљишта и вегетације планине Јавор у Републици 
Српској-заштита као основа за унапређење животне средине

Финансијер: Приватни расадници у Републици Српској
Контрола здравственог стања садног материјала у приватним 
расадницима

Финансијер: Хемијска индустрија Дестилација а.д. Теслић
Квалитативна и квантитативна контрола сировине.

Пројекти проширене репродукције – Агенција за шуме

Одрживо управљање шумама РС у односу на паневроепске кри-
теријуме
Енциклопедија шумарства 
Могући модели модерног менаџмента у области шумарства у циљу 
побољшања ефикасности пословања 
Утицај врсте и тежине озљеда на губитак радних дана и смањење 
производње ШДС 
Могућност примјене аерофото таксације у практичном планирању 
газдовања шумама 
ГИС – База васкуларне флоре у РС 
Екофизиолошка истраживања у издвојеним типовима храстових шума 
у циљу утврђивања зависности производње биомасе и отпорности на 
екстремне еколошке услове 
Школовање кадрова шумарског факултета у Бањој Луци 
Издавачка дјелатност шумарског факултета 
Обрада анализа и публикација података друге инвентуре шума на 
великим површинама у РС (БиХ) 
Њега култура смрче у функцији повећања количине и квалитета 
приноса
Потенцијал за кориштење шумске биомасе за производњу енергије у 
РС
Генерални пројекат (Мастер план) отварања шума у РС 
Додатно стручно усдавршавање студената шумарског факултета 

1.

1.

1.
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Оптимално стање састојина црне јохе као предуслов достизања 
максималне и економичне производње квалитетних сортимената 
Отклањање дормантности сјемена најчешће коришћених лишћарских 
врста у производњи садног материјала у РС 
Мониторинг здравственог стања шума на подручију РС 
Организација и успостављање ИДПС на подручју РС

SEEFOR

У току 2010. године изашао је други  број међународног часописа за 
шумарство југоисточне Европе SEEFOR чији је оснивач Шумарски факултет 
у Бањoj Луци, заједно са још 7 институција из ЈИ Европе. SEEFOR је уписан 
у CAB базу и ради се на томе да часопис што прије доспије на SCI листу.

FOPER

Настављена је реализација пројекта ФОПЕР који траје 2010-2012, 
финансиран од стране Министарства иностраних послова Финске преко 
EFI-ја, а у сарадњи са шумарским институцијама у региону
У склопу активности у 2011. години завршена је настава на 1. и започела 
на 2. години мастер студија из шумарске политике и економике на 
Шумарског факултета у Сарајеву и Београду. У току је процес међународне 
акредитације којег врши акредитацијска куца EAALS. То ће бити први 
наставни програм у Југоисточној Европи акредитован од стране једне 
реномиране међународне акредитацијске установе. Наставу карактерише 
тзв. twin-teaching систем гдје на сваком предмету постоје два предавача, 

•

•

•
•



53

интернационални и регионални. Са Шумарског факултета у Бањој Луци 
као регионални предавач учествовао је Дане Марчета на курсу Renewable 
Energy and Utilization of Forest Biomass.
У склопу FOPER-а траје реализација 8 научно-истраживачких пројеката 
у региону од којих је један (Opportunities for Wood Energy Production from 
Small Scale Forests in the SEE Region) координиран од стране Шумарског 
факултета из Бање Луке. У њему учествују  Хрватска, БиХ, Србија и 
Македонија. Тренутно се ради на теренском прикупљању података.

НАТУРА2000 – Босна и Херцеговина
Европско срце живота куца и у БиХ
Зачеће идеје о придруживању Босне и 
Херцеговине европској мрежи заштићених 
подручја Европе – НАТУРА2000, одиграло 
се на обалама Неретве прије четири године. 
Наиме, тада је позната свјетска организација 
за заштиту природе – WWF (која има 
препознатљив лого: панда) одлучила да из 
скромног пројекта ”Живјети Неретву” пређе 
на први озбиљан корак који чека сваку нову 
земљу чланицу ЕУ: издвајање заштићених 
врста и станишта које су одређене анексима 
тзв. Хабитат-директиве ЕУ. Под капом 
свог медитеранског одјељења у Риму, два 
члана уреда из Сарајева – Бранко Вучијак 
и Семра Фејзибеговић преузели су на себе 
организацију посла.
Гравидитет је трајао 4 године. Тим стручњака „са обала Неретве“ морао је 
већ послије годину дана да се измјени и допуни. Нова постава је у друго 
полувријеме изашла у саставу: шест стручњака са Природно-математичког 
факултета у Сарајеву + три стручњака са Катедре за силвиекологију 
Шумарског факултета у Бањој Луци. Пред њима је стајао задатак: 
прочешљати спискове Хабитат-директиве, упоредити са свим познатим, па 
и најновијим подацима о биодиверзитету БиХ, па затим издвојити станишта 
и врсте биљака и животиња које се налазе на првим, али и предложити 
нове, које би БиХ „унијела као мираз“ у природну баштину Европе.
За сваку од издвојених врста биљака и животиња, као и станишта, требало 
је дати карте распрострањености (ареала). Стручњаци су растабирили 
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литературу и штампане карте, ”ископали” и карте које нису угледале 
свијетло дана, да би их све ставили у јединствену БИС-базу (”биолошки 
информациони систем”).
Често, ни то није било довољно. Литературни наводи ријетко су 
били картографски прецизни, или су били нејасни у свијетлу новијих 
класификација биљних и животињских група. Морале су се одредити кључне 
локације, које ће рашчистити дилеме и допунити карте. Деветочлани тим је 
током те четири године „шпартао“ кроз БиХ од неумског шкоља до врхова 
Маглића, од унских слапова до кањона Таре, од мочвара семберских до 
крша леотарског, од крајишких кестењака до гласиначких тресетишта...
Хербарисали су стотине биљака, хватали лептире, пецали рибе и вадили 
ракове... Збирке оба факултета, сарајевског и бањалучког, допуњаване 
су вриједним узорцима, брзином којом одавно нису. Флора, фауна и 
вегетација ове земље, прије пројекта НАТУРА2000 и послије њега – нису 
исте ствари. Наравно, у познавању природе нема коначних резултата. Као 
и свако озбиљно истраживање, и ово је отворило много нових питања и 
поља будућих истраживања.
Рођење се десило јула ове године. Технички уљудно опремљена књига 
”НАТУРА2000 – Босна и Херцеговина” на 456 страница представила је 
62 вриједна станишта, 17 врста сисара, 6 гмизаваца, 5 водоземаца, 46 
риба, 2 бескичмењака (рака), 21 инсеката и 19 биљака. Трочлани тим са 
бањалучког Шумарског факултета (Владимир Ступар, Ђорђије Милановић 
и Југослав Брујић) дао је ваљан допринос квалитету и изворности књиге, 
као и регионалној заступљености подручја која су у биолошкој литератури 
одувијек била (пре-)далека периферија Сарајева, о којој се мало писало и 
знало: западни и сјеверни дио Босне и Херцеговине (Крајина и Посавина).
То је наш биодиверзитет, Европи вриједан. Иако готови, приједлози за нова 
станишта и врсте – који ће натјерати владе ЕУ да поново ревидирају своје 
БИС-базе података, нису овдје публиковани, због процедуралних разлога. 
Ради се о томе да је мрежа НАТУРА2000 дио европског законодавства, 
која има своје импликације на просторно планирање, инвестиције, укупан 
и локални развој, као и јасне механизме кажњавања влада оних земаља 
које не поштују потписане обавезе. Усаглашавање нових приједлога има 
захтијевну процедуру, као и евентуално прављење уступака код појединих 
земаља, у случајевима када се заштићена врста јавља као проблем (што је 
сигурно случај са вуком у БиХ, буковим шумама итд.). И књига и БИС-база 
степеница су за суштинско испуњење услова НАТУРА-мреже: минимално 
20% ареала сваке НАТУРА врсте и станишта треба да буде унутар 
заштићеног подручја, а минимално 60% за приоритетне врсте и станишта. 
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Уствари, суштина домаће мреже и јесу заштићена подручја. Њих издвојити, 
тако да удовоље Хабитат-директиви ЕУ, а да не буду ”превелик колач” за 
пројекције развоја области које су у раскораку са заштитом природе – то и 
јесте задатак који стоји пред РС и БиХ.

Сајам образовања

У периоду 15-16.11.2011. године одржан је сајам образовања у Дому 
омладине у Бањој Луци. Том приликом је Шумарски факултет активно 
учествовао и представио Наставне планове и програме првог и другог ци-
клуса студија. 
Штанд Шумарског факултета је побудио велико интересовање због 
различитих експоната који су све посјетиоце уводили у свијет шумарства 
за само пар минута. Поред завидног броја публикација које смо објавили 
у протеклом периоду, на штанду су изложени узорци стијена, земљишта, 
сјемена, биљака, дивљачи и много тога што уствари и чини шумарство као 
науку. 
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Сајам у Дому омладине посјетило је преко 2.000 средњошколаца и будућих 
студената, а из Уније студената Републике Српске (која је организатор сајма) 
најављују да би сајам идуће године могао прерасти у путујући караван 
образовања. Сајму су присутвовали и министар просвјете и културе Антон 
Касиповић, министар науке и технологије Јасмин Комић и многи други. 
Покровитељ Сајма образовања је Влада РС, Министарство просвјете и 
културе и Град Бања Лука.
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РАЗМЈЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
И ове године, нашу сарадњу са другим научним и истраживачким 
институцијама крунише размјена публикација. Заинтересовани наведене 
часописе могу да потраже у библиотеци Факултета. 
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САВЕЗ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
Ова студентска организација иницира и води 
доста активности које су усмјерене како на 
рјешавање студентских питања (поштовање 
Закона о високом образовању, заштите права 
студената, осавремењавиње и побољшање 
квалитета наставе), тако и организовањем 
разних манифестација битних за студенте.
У школској 2011. години наши интереси и 
залагања су углавном били усмјерени на 
рјешавање питања студентског стандарда и 
заштите права студената на нивоу Факултета 

и Универзитета. Такође смо се залагали за побољшање пријашњег статуса 
Шумарског факултета и студената у нашем друштву.
На изборима које је организовао Студентски парламент, студенти Шумарског 
факултета су изабрали представнике година, представника Мастер студија, 
као и студенте чланове Научно-наставног вијећа Факултета. Представник 
прве године је Кардум Никола, друге Драгишић Иван, треће Ђукић Роберт, 
четврте Ћоралић Свјетлана, из студентског парламента Лазовић Немања, 
представник Мастер студија Шиљак Горан и Предсједник савеза студената 
Вујатовић Веселин. Поменути студенти су чланови ННВ Шумарског 
факултета из реда студената.
Избори за представнике студената 
у Студентском парламенту Униве-
рзитета у Бањој Луци нису одржани, 
јер је одлуком Универзитета продужен 
мандат садашњим представницима 
свих Факултета до новембра мјесеца, 
када би требали бити одржани нови 
избори. 
У априлу мјесецу одржане су Сту-
дентске спортске игре у организа-
цији Студентског парламента Униве-
рзитета у Бањој Луци. Студенти-
спортисти Шумарског факултета 
су постигли врхунске резултате, на 
опште задовољство наших студената, 
који су били најбројнији у публици, 
срдачно навијајући за своје колеге.       
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Савез студената, уз помоћ Шумарског факултета, је за све студенте 
Факултета обезбједио бесплатне испитне пријаве, који су се до сада плаћале. 
Од већине студената добили смо похвале да смо једини на Универзитету 
који пружамп ову погодност и да им то пуно значи. 
Крајем јануара мјесеца присуствовали смо састанку у Прокупљу, на 
којем је једногласно одлучено да се Агрономијада и Шумаријада одрже 
у Бугарској током маја мјесеца, у организацији Агрономског факултета из 
Чачка. Међутим, кад су декани факултета из Србије чули гдје се одржавају 
ове манифестације, нису хтјели подржати своје студенте око организације 
истих. Већина студентских организација одустала од одласка у Бугарску и 
прихватила позив Савеза студената Пољопривредног факултета из Новог 
Сада да они буду организатори ”Агрономијаде и Шумаријаде 2011”. У трећем 
и четвртом мјесецу смо били преокупирани припремама око организације 
студентске Шумаријаде. 
”Агрономијада и Шумаријада 2011” одржана је у мјесту Крупањ, Општина 
Лозница, почетком маја мјесеца. Савез студената Шумарског факултета 
је организовао одлазак на популарну студентску манифестацију за 78 
студената нашег факултета. 

У спортским дисциплинама 
смо остварили запажене ре-
зултате, док су у стручним 
квизовима знања (из Шумарске 
ентомологије, Шумске фито-
патологије и Узгајања шума) 
студенти Шумарског факултета 
освојили прва мјеста. Ова 
чињеница указује да се на 
Шумарском факултету одржава 
садржајна и квалитетна наста-
ва. Несебичну моралну и фина-
нсијску подршку око организа-
ције Агрономијаде и Шумаријаде 

2011, имали смо од нашег Факултета и Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, којима се овом приликом срдачно и искрено 
захваљујемо. 
Апсолвентска екскурзија за студенте Шумарског факултета ове године 
је изостала. Пошто се нико није пријавио за одлазак на екскурзију 
апсолвената, закључили смо да је на студенте завршних година веома 
утицала финансијска и економска криза. Апсолвенстко вече за студенте 
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Шумарског факултета организовано је 17.06.2011. године у хотелу „Босна“. 
Са нашег факултета учествовало око 40 студената завршних година. 

Након пуно посланих дописа, молби, захтјева, доказа, разговарали смо 
са представницима релевантних инстанци у нашем друштву, а везано за 
изградњу нове зграде нашег Факултета у кампусу Универзитета. Крајем 
јуна мјесеца на Шумарском факултету одржан је састанак, којем су 
приствовали Потпредсједник Владе РС, односно Министар просвјете и 
културе Антон Касиповић, Предсједник Уније студената Републике Српске 
Гордан Балабан, Предсједник Студентског парламента Даница Којић, 
руководство факултета и Савеза студената. Министар Касиповић је обећао 
изградњу зграде Шумарског факултета у 2012. години, уз услов да се у овој 
години прикупи сва потребна документација и да се крајем године распише 
тендер за изградњу зграде. Савез студената Шумарског факултета за горе 
поменуто дугује велику захвалност Унији студената Републике Српске, а 
прије свега Предсједнику Гордану Балабану, на свесрдној подршци.
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Након великог залагања, у октобру мјесецу на сједници Владе Републике 
Српске је усвојено да ће Влада обезбједити средства за изградњу нове 
зграде Шумарског факултета у наредној години. 
Послије дочека бруцоша и упућивања у студентска права и обавезе на 
нашем Факултету, Савез студената организовао је Бруцошијаду за студенте 
Шумарског факултета у клубу Ла Нина (25.10.2011.) уз разне погодности.
Почетком новембра на Шумарском факултету одржан је састанак 
предсједника Савеза студената свих факултета Универзитета у Бањој Луци, 
на којем је пописан споразум о сарадњи и заједничким активностима свих 
савеза за добробит студената у разним сегментима.
Предсједник Савеза је на многобројним колегијима Факултета учествовао 
са разним приједлозима и дао свој пуни допринос бољем раду Факултета.  
Сарадња Савеза и руководства Факултета при организацији наставе која 
се изводи на Факултету, као и теренске наставе за студенте Шумарског 
факултета и у овој години је била на највишем нивоу. И овом приликом 
желимо да изразимо нашу велику захвалност декану и продеканима 
Шумарског факултета.  
Можемо се похвалити да је и у овој години ССШФ учествовао у разним 
хуманитарним акцијама настојећи да, у оквиру својих могућности, помогне 
тешко обољелим, угроженим, социјално незбринутим студентима нашег 
Универзитета.
И у овој години су студенти Шумарског факултета, који студирају по Закону 
о Универзитету и по Закону о Високом образовању, имали одређених 
проблема, али залагањем и демократским разговором, као и у сарадњи са 
руководством факултета. скоро све смо рјешили на обострано задовољство. 
Овом приликом можемо да се похвалимо да смо један од факултета који 
проблеме рјешавамо у кратком року, у складу са свим легислативима. 
Све колеге са факултета, без обзира на којој су години, имају пуну слободу да 
се обрате представницима Савеза за помоћ уколико се појави неки проблем 
везан за студентска питања. Нове идеје, приједлози, као и критике које би 
помогле бољем раду ССШФ-а су посебно добро дошле. Представници 
Савеза трудиће се да свим студентима изађу у сусрет и информишу своје 
чланове о свему што би могло да их занима и ријеши њихове проблеме, 
што је и обавеза проистекла из избора на поједине функције у Савезу. 
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УПИС СТУДЕНАТА

Број уписаних студената у 2010/2011. години

Табела студената I циклуса студија

Први циклус УПИС ОБНОВА УКУПНО

I ГОДИНА 99 59 158

II ГОДИНА 68 77 145

III ГОДИНА 25 - 25

IV ГОДИНА Стари: 26 - 26

АПСОЛВЕНТИ
Болоња: 10
Стари. 86

Стари: 90 186

Закључено на дан званичног уписног рока УКУПНО: 540

Табела студената II циклуса студија (мастер)

Други циклус УПИС ОБНОВА УКУПНО

I ГОДИНА 49 - 49

Закључено на дан званичног уписног рока УКУПНО: 49

I година - редовни
1. Алексић Александар
2. Бабић Марко
3. Бајичић Борислав
4. Бандовић Младен
5. Батковић Драгана
6. Бјељац Слободан
7. Босиљчић Никола
8. Бубић Павле

9. Васиљевић Ранко
10. Вујасиновић Маја
11. Вукадин Војислав
12. Вукмир Александар
13. Вуковић Биљана
14. Вучић Игор
15. Гаврић Мирко
16. Гајић Драган
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17. Грбић Данијел
18. Дакић Дарко
19. Дринић Ранка
20. Дујаковић Александар
21. Дујаковић Ђорђе
22. Ђаковић Средо
23. Ђекић Ђорђе
24. Ђукић Данијела
25. Ђурђић Кристина
26. Ђурић Дејан
27. Ђурић Игор
28. Жарић Радислав
29. Ивановић Ђорђе
30. Илић Драгиша
31. Јанковић Дарко
32. Јанковић Орјен
33. Кајганић Биљана
34. Карановић Мишо
35. Кардум Никола
36. Кисин Северин
37. Ковач Маја
38. Ковачевић Дарко
39. Комљеновић Саво
40. Контић Невенка
41. Кошмић Армин
42. Крекешић Милен
43. Кувачић Николина
44. Кузман Марко
45. Лазић Јово
46. Лепир Божана
47. Лимић Драгојле

48. Лончина Слађана
49. Лукић Милош
50. Љољић Стево
51. Максимовић Бранка
52. Малеш Маја
53. Малеш Слободан
54. Мандић Дејан
55. Марић Душко
56. Мацановић Бранко
57. Мијатовић Дејан
58. Микић Александар
59. Миланковић Маринко
60. Милетић Александар
61. Милијевић Катарина
62. Миљковић Дарио
63. Минарски Даниел
64. Муждека Милан
65. Нарић Деан
66. Нинковић Весна
67. Остић Драган
68. Павловић Гојко
69. Паспаљ Дијана
70. Пеленгић Борка
71. Понорац Сања
72. Прдић Јелена
73. Радусиновић Саво
74. Ристић Драган
75. Ристић Маја
76. Сабљић Здравко
77. Симић Бојана
78. Симић Жарко



70

79. Симић Синиша
80. Смиљанић Рајко
81. Станишић Сања
82. Станојевић Новак
83. Стјепановић Борислав
84. Стојановић Божидар
85. Тодорић Владимир
86. Тодоровић Неђо
87. Томић Владимир
88. Трикић Бојан
89. Трифковић Василије
90. Трнинић Ђорђе
91. Ћутковић Александар
92. Чолић Бојан
93. Чорокало Бојан
94. Џомбић Владимир
95. Џомбић Жарко
96. Шакотић Бранислав
97. Шебић Синиша
98. Шикуљак Бојан
99. Шкорић Милан

II година - редовни

1. Бачић Милош
2. Башевић Бојана
3. Башић Дарио
4. Вигњевић Јелена
5. Вујичић Марко
6. Вуковић Мирослав
7. Вуруна Милош

8. Гавур Милош
9. Гвозден Слободан
10. Глишић Теодор
11. Гојић Љиљана
12. Гојковић Миле
13. Голубовић Невен
14. Грабовац Јелена
15. Драгичевић Наташа
16. Драгишић Иван
17. Ђого Чедан
18. Ђукановић Александар
19. Ђурић Бобан
20. Ђурић Милош
21. Ђурић Немања
22. Згоњанин Душко
23. Зец Сандро
24. Јовичић Небојша
25. Јотић Никола
26. Керезовић Мирко
27. Кецман Ђуро
28. Копања Весна
29. Копрена Андреј
30. Краљевић Игор
31. Лазић Десанка
32. Лазић Дражен
33. Лајшић Невен
34. Лекић Стево
35. Личина Ведран
36. Ловре Коста
37. Маленчић Дејан
38. Малетић Војо
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39. Манојловић Миилан
40. Марјановић Бојан
41. Менићанин Марио
42. Милановић Ђорђије
43. Милановић Сергеј
44. Митрић Недељко
45. Мрђа Саша
46. Музичка Дејан
47. Недимовић Страхиња
48. Новаковић Душан
49. Пауковић Маринко
50. Пезеровић Стево
51. Пезеровић Стојан
52. Петковић Јово
53. Пећић Дарио
54. Полић Милутин
55. Попадић Милорад
56. Поповић Александар
57. Предић Јован
58. Раљић Дарко
59. Савичић Немања
60. Сладојевић Драгана
61. Срдић Срђан
62. Суљић Елвира
63. Тинтор Рената
64. Тодоровић Дејана
65. Ћирић Ђорђе
66. Чупељић Драган
67. Шебић Божана
68. Шуматић Немања

III година - редовни

1. Атлагић Душко
2. Балабан Бојан
3. Баралић Младен
4. Бијелић Драган
5. Бјељац Милош
6. Божић Горан
7. Вујнић Младен
8. Денда Дејан
9. Дидовић Дарио
10. Драгаш Гордана
11. Ђукић Роберт
12. Јовановић Игор
13. Каповић Павле
14. Каруповић Љубиша
15. Ковачић Слободан
16. Мајсторовић Мирко
17. Недељковић Данијела
18. Обрадовић Милан
19. Петковић Немања
20. Пјекни Славица
21. Симић Александра
22. Ћирић Сњежана
23. Чекић Душан
24. Шкорић Младен
25. Шурбат Богдан
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IV година - стари план и 
програм - редовни

1. Агић Душко
2. Боснић Павле
3. Буразор Бранко
4. Вребац Далибор
5. Вујатовић Владимир
6. Гајић Младен
7. Драгичевић Дамир
8. Драгољевић Бојан
9. Дрљача Данијел
10. Катана Дарко
11. Келечевић Срђан
12. Кокоруш Ђорђе
13. Копрена Момир
14. Милићевић Милица
15. Милошевић Јована
16. Пејић Славиша
17. Пилиповић Вујадун
18. Поповић Драган
19. Попржен Рајко
20. Праштало Милован
21. Савић Драженка
22. Совиљ Синиша
23. Талијан Младен
24. Тепић Јово
25. Топалић Александар
26. Шатара Борис

Апсолвенти - болоња

1. Будовић Милош
2. Ђурић Богосав
3. Керезовић Далиборка
4. Кузмановић Бранко
5. Лазовић Немања
6. Лончина Драган
7. Марковић Слађана
8. Михаиловић Раденко
9. Петровић Дарко
10. Стојнић Биљана

Апсолвенти - стари план и 
програм

1. Аћић Дмитар
2. Бањац Петар
3. Башевић Бојан
4. Бећаревић Предраг
5. Бибић Биљана
6. Бибић Љиљана
7. Благојевић Светозар
8. Вишекруна Владимирка
9. Вребац Радислав
10. Вујановић Маријо
11. Вуксан Синиша
12. Вучен Огњен
13. Гаврић Зоран
14. Гајић Маријана
15. Гајић Мирко
16. Галић Крстан



73

17. Галић Перо
18. Гламочак Бојан
19. Глишић Марко
20. Гончин Драженко
21. Драгичевић Ненад
22. Ђајић Владимир
23. Ђекановић Горан
24. Ђукић Тања
25. Ђурановић Александар
26. Егић Радован
27. Ескић Милош
28. Зубовић Борис
29. Илић Саша
30. Јевтић Иван
31. Јовановић Срђан
32. Јојић Силвана
33. Калаба Небојша
34. Калајџић Милан
35. Кисин Милан
36. Ковач Александар
37. Ковачевић Стево
38. Крндија Слађана
39. Кукић Весна
40. Љубоја Никола
41. Мазалица Лазо
42. Мартић Зоран
43. Маџарић Биљана
44. Милашин Марко
45. Милојевић Владо
46. Миоданић Душко
47. Новосел Милош

48. Ољача Маринко
49. Пејић Славко
50. Попадић Бобан
51. Попадић Милош
52. Попара Иван
53. Проле Милорад
54. Радић Дејан
55. Радовић Милан
56. Радовић Младен
57. Радосавац Живана
58. Радуловић Дејан
59. Ристић Владан
60. Савић Ведрана
61. Савић Драган
62. Сашић Божидар
63. Слијепчевић Слободан
64. Станковић Милена
65. Суботић Бранислав
66. Суботић Јелена
67. Татић Славен
68. Тешановић Миомир
69. Томић Бранка
70. Тривалић Сања
71. Трнинић Мишо
72. Тубић Душко
73. Ћоралић Свјетлана
74. Убовић Мирко
75. Царевић Душко
76. Цвијић Александар
77. Цвјетковић Зоран
78. Чолић Горан
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79. Чолић Хелена
80. Џајић Огњен
81. Шешум Марко
82. Шкрбић Драган
83. Шкрбић Никола
84. Шљукић Небојша
85. Шубара Ђуро
86. Шурлан Синиша

I година - обнова

1. Братић Перо
2. Венцељ Жења
3. Врховац Сретен
4. Вујадиновић Стефан
5. Вулин Александар
6. Вучковић Драгана
7. Галић Марко
8. Глигурић Маркица
9. Голић Жикица
10. Грбић Бојан
11. Допуђа Марко
12. Жујић Никола
13. Зеленика Жељко
14. Илић Радмила
15. Јањић Дејан
16. Јевђенић Милан
17. Јелић Александар
18. Јеличић Ђуро
19. Јовановић Срђан
20. Јовић Данијел

21. Јурић Младен
22. Каралић Милан
23. Крејић Ђорђе
24. Кунарац Милан
25. Ливопољац Филип
26. Лукић Небојша
27. Максимовић Милан
28. Малиновић Милорад
29. Мањић Владо
30. Марковић Бранислав
31. Милаковић Дарио
32. Милић Ненад
33. Миловац Жељка
34. Мишковић Бобан
35. Мушељић Нермин
36. Николетић Мирко
37. Партало Милан
38. Поповић Милош
39. Радовановић Александар
40. Радоман Никола
41. Рачић Вања
42. Соломун Чедомир
43. Станковић Бобан
44. Стјепановић Срђан
45. Стојнић Стево
46. Тепић Марко
47. Толимир Милош
48. Травар Остоја
49. Тривуновић Александар
50. Тркуља Урош
51. Трнинић Слађан
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52. Ћулум Горан
53. Цвијановић Стефан
54. Цвитић Марко
55. Чеко Никола
56. Чичић Славиша
57. Шишић Дејан
58. Шљивар Петар
59. Шолаја Владан

II година - обнова

1. Бабић Саво
2. Бартула Бојан
3. Батар Ранко
4. Благојевић Бобан
5. Благојевић Саша
6. Богданић Александар
7. Буква Јован
8. Булајић Горан
9. Вракеља Славиша
10. Врсајковић Драган
11. Вуковић Марио
12. Гаврић Рајко
13. Гроздић Жељко
14. Дакић Дејан
15. Дувњак Валентина
16. Дугоњић Деан
17. Живановић Ђорђе
18. Живановић Ђорђе
19. Зејнић Елвис
20. Зечевић Иван

21. Зивлак Душко
22. Зрнић Бобан
23. Икановић Срђан
24. Јанковић Марко
25. Јевтић Александар
26. Јовић Дејан
27. Јовић Жељана
28. Јокановић Миодраг
29. Јотановић Кристијан
30. Јотановић Маја
31. Каламанда Младен
32. Карановић Александра
33. Каурин Мирослав
34. Квргић Предраг
35. Керезовић Милош
36. Кецман Здравко
37. Кнежевић Жељко
38. Ковачевић Драган
39. Краковић Ајла
40. Крпић Дејан
41. Лазендић Саво
42. Максимовић Ђорђе
43. Малешевић Мирослав
44. Малиновић Весна
45. Марковић Момчило
46. Миљевић Младен
47. Миљић Драган
48. Миљић Драгана
49. Моравац Дарјан
50. Новковић Светлана
51. Обрадовић Данијел
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52. Пајић Бошко
53. Пантић Марица
54. Паприца Игор
55. Пашалић Жељко
56. Пејаковић Дејан
57. Петковић Бранко
58. Петровић Данијел
59. Ракић Љубиша
60. Рацановић Прадраг
61. Ромић Маринка
62. Ружојчић Јелена
63. Руњо Марко
64. Санчанин Милан
65. Смиљић Лазар
66. Срдић Милица
67. Стојаковић Саво
68. Стојановић Данијел
69. Стојановић Стеван
70. Тепић Дарко
71. Топалић Драгана
72. Тошић Петар
73. Травар Никола
74. Ћирић Александар
75. Ћулибрк Александар
76. Ћулибрк Милан
77. Цвијетић Стефан

Апсолвенти - стари план и 
програм - обнова

1. Ананић Миљан
2. Бабић Ивана

3. Балабан Бојан
4. Балабан Младен
5. Бенцуз Драган
6. Бијелонић Божидар
7. Бјегојевић Милка
8. Благојевић Драгослав
9. Божић Радомир
10. Бојанић Милош
11. Боровчанин Ђорђе
12. Васић Милан
13. Васић Његослав
14. Вујатовић Веселин
15. Вуковић Јагода
16. Вучковић Марко
17. Габрић Рада
18. Гаврић Добрица
19. Гагић Илија
20. Гајанин Југослав
21. Гајић Ведрана
22. Голић Сузана
23. Граховац Далибор
24. Добриловић Бобана
25. Ђуђић Јовица
26. Ђукић Душан
27. Ђурић Бојан
28. Ђурић Душко
29. Егић Дарко
30. Ећим Тања
31. Јандрић Драгиша
32. Јањић Жељко
33. Јовановић Иван
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34. Јовичић Слађана
35. Кецман Жељко
36. Кецман Наташа
37. Ковачевић Томислав
38. Комљеновић Чедо
39. Крагуљ Слађана
40. Кременовић Слободан
41. Крсмановић Марина
42. Кртолица Ранко
43. Кузмановић Станислав
44. Кусмук Невена
45. Лазић Ивана
46. Малеш Драган
47. Марковић Јован
48. Марчета Саша
49. Медић Зоран
50. Милаковић Маја
51. Милановић Бојан
52. Милашиновић Славица
53. Миловац Милош
54. Миодраговић Душан
55. Мирковић Милош
56. Мраовић Предраг
57. Новаковић Јовица
58. Обрадовић Предраг
59. Ољача Дражен
60. Орозовић Бошко
61. Павловић Бранко
62. Поповић Дијана
63. Радивојша Небојша
64. Радић Игор

65. Рађеновић Саша
66. Раца Бојана
67. Рашљић Славиша
68. Рољић Бранко
69. Сантрач Милан
70. Симић Горан
71. Симовић Владо
72. Софрић Милорад
73. Срдић Далибор
74. Станар Дарко
75. Станивуковић Драган
76. Станчић Стеван
77. Стојановић Дејан
78. Сувајац Синиша
79. Тешић Радислав
80. Тешовић Ђорђе
81. Томић Зоран
82. Тривановић Марија
83. Тривић Марко
84. Тривунчевић Миленко
85. Трчић Жељко
86. Ћургуз Бранислав
87. Чолић Игор
88. Шкребић Горан
89. Шпирић Давор
90. Шуматић Младен
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Мастер студиј

V година - редовни

1. Бањац Раденко
2. Баштић Младен
3. Васиљевић Милан
4. Вишекруна Жељко
5. Вукичевић – Хајдер Јасминка
6. Вуковић Драган
7. Вуковић Татјана
8. Гаврић Александар
9. Гаврић Петар
10. Газибарић Жељко
11. Гачић Ален
12. Ђекановић Бојан
13. Ђурица Родољуб
14. Ђурица Слађана
15. Зорић Дејан
16. Ивић Бојана
17. Јаћимовић Небојша
18. Јокић Дарко
19. Квочка Миле
20. Кичић Драган
21. Кресојевић Саша
22. Кршић Дубравка
23. Кузмановић Жељко
24. Лазић Раде

25. Малешевић Небојша
26. Марић Игор
27. Модић Дијана
28. Мрзић Јовица
29. Нарић Небојша
30. Остојић Милко
31. Пезеровић Ненад
32. Плотан Драган
33. Поповић Славиша
34. Праштало Сандра
35. Спасенић Драган
36. Станић Велибор
37. Стојић Небојша
38. Тепић Дане
39. Тепић Милан
40. Топић Душко
41. Топић Звјездана

42. Тошић Бојан
43. Трнинић Љубо
44. Тубин Горан
45. Ћулибрк Срђан
46. Хајдер Александар
47. Хајдер Ненад
48. Чутура Данијел
49. Шиљак Горан
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Наставни план и програм за Мастер студиј (II циклус) школске 2010/11 
године, за кандидате који уписују мастер студиј са остварених 240 ECTS 
бодова на I циклусу (стари план и програм), усвојен на II сједници Научно - 
наставног вијећа Шумарског факултета у школској 2010/11. години одржаној 
26.11.2010. године.

Сем. Р.б. Предмет С П В Д ECTS

3

1 Интегрално планирање и узгој основних 
типова шума О 2 2 1 5

2 Оплемењивање биљака и биотехнологија О 3 1 1 5

3 Технологија искоришћавања шума О 2 2 1 5

4 Интегрална заштита шума О 2 2 1 5

5 Гајење дивљачи у отвореним ловиштима И 2 2 1 5

6 Гајење дивљачи у ограђеним просторима И 2 2 1 5

7 Аграрно шумарство И 2 2 1 5

8 Ергономија у шумарству И 2 2 1 5

9 Статистички методи у шумарству И 2 2 1 5

10 Основи даљинских истраживања с ГИС И 2 2 1 5

11 Конзервација и управљање шумским 
генетским ресурсима И 2 2 1 5

12 Системи антиерозионог пошумљавања И 2 2 1 5

13 Отварање шума И 2 2 1 5

14 Транспорт дрвета И 2 2 1 5

15 Модели раста шума И 2 2 1 5

16 Инвентура шума И 2 2 1 5

17 Плантажно шумарство И 2 2 1 5

18 Мониторинг здравственог стања шума И 2 2 1 5

19 Пројектовање технолошких, производних 
ресурса и система И 2 2 1 5

20 Употреба дрвета и биомасе И 2 2 1 5

21 Маркетинг у шумарству И 2 2 1 5

22 Економика шумарства И 2 2 1 5

4 23 Мастер рад (терен, обрада података, писање рада, одбрана рада) 30

С: статус П: предавање В: Вјежбе Д: Вјежбе + терен  
Слушају се 4 обавезна предмета и бирају 2 предмета из групе изборних предмета, да би се освојило 
30 ECTS бодова. Мастер рад се бодује са 30 ECTS бодова
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ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

По старом наставном плану 
402
КРЕМЕНОВИЋ /ПЕТАР/ СЛОБОДАН
Дипломирао: 10.12.2010. године
Тема: Билансирање сировине у предузећу ХИ 
‘’Дестилација’’ Теслић

403
КОШМИЋ /МИРСАД/ ЈАСМИН
Дипломирао: 16.12.2010. године
Тема: Елементи раста састојине храста китњака у 
одјелу 75 у газдинској јединици ‘’Шединац’’ на подручју 
Јајца

404
ЂУРИЋ /ДРАГО/ БОЈАН
Дипломирао: 16.12.2010. године
Тема: Међуфамилијарна варијабилност плода и 
једногодишњих садница киселог дрвета (Ailanthus 
altissima Mill) из различитих еколошко - вегетацијских 
области Босне и Херцеговине

405
БОРОЈЕВИЋ /АНЂЕЛКО/ ДАНИЈЕЛ
Дипломирао: 21.12.2010. године
Тема: Прореде у вјештачки подигнутој састојини смрче 
на подручју Вишевица - Кнежево
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406
РАДОНИЋ /МИЛЕНКО/ ЛУКА
Дипломирао: 23.12.2010. године
Тема: Реалност информација као основ за израду 
квалитетних планова газдовања шумама

407
СТУПАР /БОРИСЛАВ/ МАРИНА
Дипломирао: 24.12.2010. године
Тема: Утицај бијеле имеле на процес сушења обичне 
јеле

408
РАДИВОЈША /БРАНКО/ НЕБОЈША
Дипломирао: 27.12.2010. године
Тема: Анализа рада при чистим сјечама у мјешовитим 
културама црног и бијелог бора

409
ЈОВИЋ /МИРКО/ИГОР
Дипломирао: 11.01.2011. године
Тема: Дрворед у улици Петра Првог Карађорђевића 
као функционална компонента одрживог урбаног 
пејзажа Бањалуке
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410
МАРЧЕТА /ЗОРАН/ САША
Дипломирао: 27.01.2011. године
Тема: Карактеристике дистричног камбисола и 
лувисола у одјелу 30, ГЈ ‘’Просара’’, Градишка

411
ВЕЉОВИЋ /БРАНИСЛАВ/ ДЕЈАН
Дипломирао: 31.01.2011. године
Тема: Међузависност параметара листа и плода 
дивље трешње (Prunus avium L.) код десет стабала из 
Н.П. ‘’Козара’’

412
МИРКОВИЋ /МЛАДЕН/ МИЛОШ
Дипломирао: 03.02.2011. године
Тема: Анализа морфометријских својстава стабала 
мечије лијеске (Corylus colurna L.) у циљу издвајања 
сјеменских објеката

413
ЛЕКОВИЋ /ПЕТКО/ ДАЛИБОР
Дипломирао: 18.02.2011. године
Тема: Анализа морфофизиолошких показатеља 
подмлатка букве у Ш.Г. ‘’Вучевица’’ Чајниче
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414
РАЂЕНОВИЋ /СЛАВКО/ САША
Дипломирао: 25.02.2011. године
Тема: Дивља свиња (Sus scrofa L.) станиште и 
газдовање у ловишту ‘’Сана’’ Оштра Лука

415
БОРОВЧАНИН /НОВО/ ЂОРЂЕ
Дипломирао: 25.02.2011. године
Тема: Газдовање срнећом дивљачи у посебном 
ловишту ‘’Романија’’ Соколац

416
МИЛАШИНОВИЋ /ИЛЕ/ СЛАВИЦА
Дипломирао: 01.03.2011. године
Тема: Утицај поткорњака на сушење смрче на подручју 
Ш.Г. ‘’Лисина’’ Мркоњић Град

417
ШУМАТИЋ /ПРЕДРАГ/ МЛАДЕН
Дипломирао: 04.03.2011. године
Тема: Унапређење производње шумског садног 
материјала употребом микоризних гљива
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418
РАШЉИЋ /МИЛОШ/ СЛАВИША
Дипломирао: 11.03.2011. године
Тема: Мјесто и улога парк - шуме Траписти у процесу 
урбаног развоја Бањалуке

419
КЕЦМАН /ЈОВИЦА/ ЖЕЉКО
Дипломирао: 14.03.2011. године
Тема: Организациона структура Агенције за шуме

420
МИЛАКОВИЋ /ПРЕДРАГ/ МАЈА
Дипломирала: 14.03.2011. године
Тема: Организациона структура ШГ ‘’Добој’’ Добој

421
ИЛИЋ /РАДЕНКО/ ДАДО
Дипломирао: 21.03.2011. године
Тема: Утицај средњег дозначеног прсног пречника 
на величину радног учинка у фази сјече и израде у 
буковим шумама на подручју ГЈ ‘’Мањача’’



85

422
КОМЉЕНОВИЋ /ВЕЛИНКА/ ЧЕДО
Дипломирао: 12.05.2011. године
Тема: Природно обнављање мјешовитих шума букве и 
јеле на подручју ШПП ‘’Которварошко’’ - Г.Ј. ‘’Врбања

423
МИЛОВАЦ /МЛАДИНКО/ МИЛОШ
Дипломирао: 16.05.2011. године
Тема: Дендрофлора објекта специјалне намјене 
‘’клиничко - болнички центар’’ у Бањој Луци

424
МИЛАНОВИЋ /ЗОРАН/ БОЈАН
Дипломирао: 26.05.2011. године
Тема: Спровођење генетичких мелиорација у функцији 
уређења сјеменске састојине смрче на подручју ШГ 
‘’Маглић’’ Фоча - S.S.030.1214.022

425
РОЉИЋ /БРАНКО/ БОЈАН
Дипломирао: 27.05.2011. године
Тема: Стање и приједлог узгојних мјера у мјешовитим 
шумама букве и јеле са смрчом на ШПП ‘’Чајничко’’
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426
ЗГОЊАНИН /НЕДЕЉКО/ ВЛАДИСЛАВ
Дипломирао: 02.06.2011. године
Тема: Елементи структуре у састојини црног бора на 
подручју Козарске Дубице

427
ТОМИЋ /НОВО/ ЗОРАН
Дипломирао: 06.06.2011. године
Тема: Својства шумског земљишта на серпентинитима 
у одјелу 91, ГЈ ‘’Мала Усора’’

428
ОЉАЧА /МАРКО/ ДРАЖЕН
Дипломирао: 09.06.2011. године
Тема: Анализа морфофизиолошких показатеља 
подмлатка букве у условима Ш.У. Нови Град

429
ВУЧКОВИЋ /ЗДРАВКО/ МАРКО
Дипломирао: 27.06.2011. године
Тема: Анализа организационе структуре шумског 
газдинства ‘’Приједор’’ Приједор



87

430
СРДИЋ /МАРИНКО/ ДАЛИБОР
Дипломирао: 01.07.2011. године
Тема: Особине дистричног камбисола и лувисола у 
одјелу 8/3, ГЈ ‘’Старчевица - Бјељевине’’

431
ПАВЛОВИЋ /РАДЕНКО/ БРАНКО
Дипломирао: 05.07.2011. године
Тема: Најзначајније гљиве трулежнице послије пожара 
у мјешовитим састојинама букве, јеле са смрчом на 
подручју ШГ ‘’Горица’’ Шипово

432
ВАСИЋ /МИРКО/ МИЛАН
Дипломирао: 05.07.2011. године
Тема: Штетни утицај шумског пожара у састојини букве 
на подручју П.Ј. ‘’Дубичка гора’’

433
СИМИЋ /МЛАЂЕН/ ГОРАН
Дипломирао: 05.07.2011. године
Тема: Студиј рада и времена приликом извођења 
радне операције корања дрвета
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434
ШКРЕБИЋ /НОВО/ ГОРАН
Дипломирао: 05.07.2011. године
Тема: Анализа технолошког процеса прераде дрвета 
за дестилацију у предузећу ХИ ‘’Дестилација’’ Теслић

435
БАБИЋ /СЛАВЕНКО/ МАЈА
Дипломирала: 14.07.2011. године
Тема: Функционално - амбијетални значај парка Мајке 
Партизанке у процесу урбаног планирања развоја 
Новог Града

436
СОФРИЋ /ВЛАДО/ МИЛОРАД
Дипломирао: 18.07.2011. године
Тема: Узгој и трофејна вриједност срнеће дивљачи у 
ловишту ловачког удружења ‘’Фазан’’ Добој

437
ХАЏИЈУСУФОВИЋ /СЕАД/ ЕМИР
Дипломирао: 15.09.2011. године
Тема: Међузависност параметара листа и плода 
дивље трешње (Prunus avium L.) код десет стабала из 
Г.Ј. ‘’Бијело Бучје’’
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438
ЂУРИЋ /ЈОЦО/ ДУШКО
Дипломирао: 27.09.2011. године
Тема: Штете од снијега у култури и високој шуми црног 
бора

439
ТЕШАНОВИЋ /ДАВИД/ МИОМИР
Дипломирао: 06.10.2011. године
Тема: Узгој и заштита популације мрког медвједа у 
ловишту ‘’Чемерница’’ Кнежево

440
ВОЛОДЕР /ХАСАН/ ФЕЏА
Дипломирао: 20.10.2011. године
Тема: Унутарврсна варијабилност морфолошких 
карактеристика листа храста медунца (Q. pubescens 
Wild.)

441
КУЗМАНОВИЋ /СТАНКО/ СТАНИСЛАВ
Дипломирао: 27.10.2011. године
Тема: Мјесто и функција парка ‘’Младен Стојановић’’ у 
процесу урбаног развоја Бањалуке
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442
НОВАКОВИЋ /БОШКО/ БОРКО
Дипломирао: 08.11.2011. године
Тема: Штете од крупне дивљачи у шумарству

443
ГАЈАНИН /ЗДРАВКО/ ЈУГОСЛАВ
Дипломирао: 10.11.2011. године
Тема: Штете на стаблима букве у фази сјече и извоза 
шумских дрвних сортимената на подручју ШГ ‘’ Врбања’’ 
Котор Варош

444
ЧОЛИЋ /МИЛОРАД/ ИГОР
Дипломирао: 10.11.2011. године
Тема: Анализа здравственог стања дивљег кестена у 
граду Бања Лука

445
МУЈИЋ /РИЗВАН/ СУЛЕЈМАН
Дипломирао: 24.11.2011. године
Тема: Анализа морфофизиолошких показатеља 
подмлатка храста китњака у условима Ш.Г. 
‘’Мајевичко’’
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446
ОБРАДОВИЋ /ЂУРАЂ/ ПРЕДРАГ
Дипломирао: 24.11.2011. године
Тема: Трофејна вриједност одстрељених срндаћа на 
подручју ловачког удружења ‘’Чемерница’’ Кнежево у 
периоду од 2000 до 2010 године

По “Болоњи”

1
КУЗМАНОВИЋ /ВЕСЕЛИНКА/ БРАНКО
Одбранио завршни рад: 11.10.2011. године
Тема: Производне карактеристике шума храста 
китњака у западном дијелу Републике Српске

2
ЂУРИЋ /БОШКО/ БОГОСАВ
Одбранио завршни рад: 11.11.2011. године
Тема: Дознака случајних ужитака у шумама храста 
китњака (Querco - Carpinetum illyricum)

3
ЛАЗОВИЋ /РАДМИЛ/ НЕМАЊА
Одбранио завршни рад: 25.11.2011. године
Тема: Дендрофлора ‘’Градског парка’’ у Фочи
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НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ

Прва година 
Старовлах 

Јована  
општи успјех у 
средњој школи 

4,89

Друга година  
Лончина 
Слађана  

просјек 8.87, 
положено 15 

испита

Трећа година
Лазић Десанка 

просјек 8.88, 
положено 26 

испита

Апсолвент
Пјекни Славица 

просјек 9.12, 
положено 34 

испита
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ДАН ФАКУЛТЕТА

Пунољетство Шумарског факултета  
у Бањалуци
Дана 23.12.2010. године, Шумарски факултет Универзитета у Бањoj Луци 
је навршио 18 година постојања и том приликом промовисао специјалисте 
и дипломиране инжењере шумарства. Промоцији је присуствовао велики 
број уважених гостију који су, заједно са особљем Шумарског факултета, 
испратили у привреду још једну генерацију дипломираних инжењера 
шумарства и специјалиста. Овом приликом декан Шумарског факултета др 
Зоран Говедар ријечима добродошлице је поздравио и у кратким цртама 
представио рад наше институције у претходној години. Истакао је да се 
организација студија одвија у два циклуса: три године траје први циклус, 
док двије године траје други циклус студија. Значајно је напоменути да 
је ове школске године уписана прва генерација студената мастер студија 
на смјеру “Шумарство”. Такође су урађени идејни пројекти за два објекта 
(зграде Факултета и наставне базе), редизајниран и реорганизован Web 
портал, набављена је конференцијска опрема, рачунари и видео пројектори, 
опрема за теренска истраживања и наставу. Као најзначајније развојне 
циљеве у наредном периоду декан је навео:

Унапређење и развој кадровске структуре на Факултету;
Изградња нове зграде Факултета у оквиру Универзитетског града;
Развој другог циклуса студија;
Акредитација факултета.

Након декана скупу се обратио ректор Универзитета у Бањој Луци проф. др 
Станко Станић, који је овом приликом нагласио значај и мјесто Шумарског 
факултета на Универзитету. Такође је изразио жељу за наставком успјешне 
сарадње и у наредном периоду. Дипломцима је честитао стечене дипломе 
и пожелио пуно успјеха у будућем раду те истакао да су увијек добродошли 
на Шумарски факултет као своју матичну кућу. Након ректора честитке је 
упутио Ранко Козомара, помоћник министра за шумарство у Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади РС. Честитке младим 

•
•
•
•
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инжењерима су послали и Предсједник 
Републике Српске Милорад Додик и Предсједник 
Народне скупштине Игор Радојчић.
Проф. др Милан Медаревић, декан Шумарског 
факултета у Београду, је у свом обраћању 
истакао дугогодишњу повезаност Шумарског 
факултета у Београду и Шумарског факултета 
у Бањој Луци. Према његовим ријечима 
најбитније је да се младим инжењерима 
пружи могућност запослења и прилика да 
примјеном стечених знања на факултету дају 
свој допринос унапређењу и развоју шумарства, 
као најзначајније привредне гране у Републици 
Српској.
Предсједник ССШФ-а Веселин Вујатовић је 
такође упутио честитке дипломцима, а гостима 
зажелио срећне и успјешне предстојеће 
празнике. Овом приликом је истакао проблем 
недостатка простора и апеловао на све присутне 
да помогну Шумарском факултету да што прије 
реализује пројекат изградње нове зграде.
Кадровско оспособљавање Шумарског факу-
лтета у протеклој години је свакако нешто на шта 
смо поносни. Асистентица Данијела Петровић је 
одбранила магистарски рад, а асистенти Дане 
Марчета, Владимир Ступар, Владимир Петковић 
и Зорана Хркић, мастер рад. У стални радни 
однос су примљена два виша асистента, мр 
Драган Чомић и мр Срђан Керен, као и асистент 
Бранислав Цвјетковић.
Декан је истакао значајну сарадњу Факултета 
са другим институцијама: Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у РС, 
Агенцијом за шуме РС, ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” а.д. Соколац,  Шумарским факултетом 
у Београду, Биотехничким факултетом у 
Љубљани, Националним парковима (“Козара” и 
“Сутјеска”), Индустријским плантажама у Бањој 
Луци, Дестилацијаом Теслић, Компанијом 
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“Тамарис”, ДИ “Вукелић”- Бања Лука, ДИ “Фореста” - Костајница, ДИ 
“Међугорје” - Бања Лука и др.
У протеклој години Факултет је са ресорним Министарством, Агенцијом за 
шуме РС и Инспекторатом Републике Српске (Инспекција за шумарство и 
ловство), организовао семинар “Системи газдовања у шумарству и њихова 
практична примјена”; такође, са Удружењем приватних шумовласника и 
Агенцијом за шуме РС округли сто на тему “Приватни власници шума у 
Републици Српској - шансе и могућности”. Реализовано је више научно 
– истраживачких пројеката из области шумарства. 




