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ПРЕДГОВОР

Шумарски факултет ове године навршава 22. годину рада на Универзитету у Ба-
њој Луци. О разовни процес и научно-истраживачкли рад у о ласти шумарства 
Репу лике Српске условљен је постојањем и развојем ове институције, за чије 
су успјешно функционисање поред кадровског јачања, потре ни и одговарајући 
материјално-технички услови. И даље, након више од двије деценије постојања, 
хронични про лем за успјешнији рад Факултета представља недостатак простора. 
То је посе но изражено у посљедњих неколико година када се з ог општих дру-
штвених и економских процеса захтјева интензивнији развој свих сегмнената дру-
штва. Идеје о развоју нових, за друштво Репу лике Српске потре них студијских 
програма и примјена нових метода у о разовном процесу и научно-истраживач-
ком раду, спутавају се з ог недовољног простора и скромних услова за рад. Поред 
потешкоћа са којима се среће наш Факултет, ипак је и ове године за иљежено 
много успјешних активности које су описане у овом Билтену, а из којих се може 
закључити каква је визија удућег развоја Факултета. 

Ипак потре но је истаћи, да удућност развоја Факултета, па и развоја шумарства 
у цјелини, зависи од тога да ли ћемо у скоријој удућности остварити јачу међу-
со ну сарадњу институција које имају важан утицај на доношење кључних одлука 
и њихову практичну реализацију у о ласти шумарства.
         

Редакциони одбор
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ПРОСТОР И ОПРЕМА

Простор
Као и претходних година, ни ове године не можемо да се похвалимо да смо 
до или нове поросторије за рад Факултета. И даље смо на истој адреси у 
1100 m2 учионичног, ла оратoријског и канцеларијског простора. Надамо се 
да и ове године могли направити корак напријед ка рјешавању дугогоди-
шњег про лема. Наиме, усвојен је преднацрт регулационог плана у којем се 
нашло мјесто за зграду Шумарског факултета према пројекту урађеном при-
је 3 године. Надамо се да ће динамика о ез јеђивања средстава за изград-
њу зграде и сама изградња ити рзи те да ћемо се у у скоријој удућности 
уселити у пријеко потре не нове просторије. 

Опрема
Катедра Гајења шума Шумарског факултета у Бањој Луци је прошле годи-
не уз финансијску подршку Министарства науке и технологије Репу лике 
Српске на авила мјерни инструмент и програм за о раду теренских пода-
така - Field-Map. У организацији Чешког института за истраживање шум-
ских екосистема (IFER - Institute of Forest Ecosystems Research, Monitoring 
and Mapping) у трајању од три дана (од 14-16.05.2014.год.) организована 
је о ука у раду овим инструментом којој су присуствовали Проф. др Зоран 
Говедар, Мр Срђан Керен, као и мастер студент дипл.инж. Јово Петковић. 
О ука је одржана у мјесту Јилове у околини Прага, при чему су стручњаци 
поменутог института одржали презентације о могућностима примјене Field-
Map технологије, а канцеларијски дио о уке је укључио презентације у вези 
са о радом података прикупљених на терену. Наиме, Field Map представља 
software i hardware технологију која омогућује једноставније и квалитетније 
прикупљање и о раду података са терена. Овај инструмент ком инује GIS 
технологију са електронском опремом за картирање и таксациона мјерења. 
Поред прикупљања и мјерења основних таксационих података на огледној 
површини могуће је картирати њен положај, затим о лик и величину отвора 
у склопу шумске састојине, просторни распоред ста ала и др. На овај начин 
до ијамо јаснији увид у структуру и текстуру састојине. У основи Field Map 
представља флекси илни систем мјерења података на терену и картирања 
на нивоу сталних и привремених огледних површина, а потом инструмент 
врши електронску о раду података. 
Field Map је дизајниран првенствено за потре е таксационих снимања, а 
за разлику од досадашњих инструмента омогућује аутоматско оцјењивање 
квалитета и запремине ду ећих ста ала. Поред велике тачности мјерења, 
итна карактеристика овог инструмента јесте и то да су све компоненте 

опреме Field Map-a отпорне на ударе, падавине и екстремно високе и ниске 
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температуре. Највећи пројекат примјене ове технологије до сада предста-
вља национална инвентура шума у Русији гдје више од 300 радних тимова 
сваке године раде на прикупљању таксационих података. Ова технологија 
примјењује се такође за националне инвентуре шума у Ирској, Исланду, 
Украјини, Њемачкој, Чешкој Репу лици, Словачкој, Мађарској, Италији итд. 
Поред националних инвентура овај инструмент нашао је широку примјену 
и у научно-истраживачком раду, нарочито у о ластима гајења и уређивања 
шума.
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Др Маунага Зоран, редовни професор
Др Милетић Предраг, редовни професор
Др Милић Мира, редовни професор
Др Ољача Родољуб, редовни професор
Др Шуматић Нада, редовни професор
Др Матаруга Милан, редовни професор
Др Говедар Зоран, ванредни професор
Др Марјановић-Балабан Жењка, ванредни професор
Др Дошеновић Љиљана, ванредни професор
Др Станивуковић Зоран, ванредни професор
Др Дукић Војислав, доцент
Др Каповић-Соломун Маријана, доцент
Др Брујић Југослав, доцент
Мр Цвјетковић Бранислав, виши асистент
Мр Чомић Драган, виши асистент
Мр Чуковић Душко, виши асистент
Мр Даничић Вања, виши асистент
Мр Хркић-Илић Зорана, виши асистент
Мр Керен Срђан, виши асистент
Мр Марчета Дане,виши асистент
Мр Петковић Владимир, виши асистент
Мр Петровић Данијела, виши асистент
Мр Ступар Владимир, виши асистент
Мр Злокапа Бране, виши асистент
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Ненаставно особље
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Милошевић Владимир
Михаљчић Драгица
Суботић Јелена
Ристић Владо
Мрђен Анђелија
Стевић Мирјана
Шакић Борка
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ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Др Југослав Брујић, доцент
Одлуком Сената рој 02/ 04 -1445-32/14 од 
02.06.2014. године др Југослав Брујић, и-
ран у звање доцента на ужу научну о ласт 
Силвиекологија. Научно-наставно вијеће 
Шумарског факултета Универзитета у Ба-
њој Луци именована је Комисија за раз-
матрање конкурског материјала и писање 
извјештаја за из ор у звање у саставу:
1. Др Раде Цвјетићанин, ванредни про-
фесор Шумарског факултета Универзитета 
у Београду, предсједник;
2. Др Зоран Маунага, редовни профе-
сор Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, члан;
3. Др Зоран Говедар, ванредни профе-
сор Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, члан

Др Милан Матаруга, редовни професор
Биран у звање редовног професора Шу-
марског факултета Универзитета у Бањој 
Луци Одлуком Сената рој 02/ 04 -3.3242-
43/14 од 03.10.2014. године.
Одлуком Научно-наставног вијећа Шумар-
ског факултета Универзитета у Бањој Луци 
именована је Комисија за разматрање кон-
курског материјала и писање извјештаја за 
из ор у звање у саставу:
Др Саша Орловић, редовни професор По-
љопривредног факултета Универзитета у 
Новом Саду - Пејзажна архитектура и хор-
тикултура и научни савјетник у Институту 
за низијско шумарство и животну средину, 
научна о ласт: Генетика и оплемењивање 
шумског дрвећа и ж уња, предсједник
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1. Др Василије Исајев, редовни професор Шумарског факултета Универзи-
тета у Београду (у пензији), научна о ласт: Генетика и оплемењивање 
иљака; Семенарство, расадничарство и пошумљавање, члан;

2. Др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, научна о ласт: Семенарство, расадничарство 
и пошумљавање, члан;

3. Dr Dalibor Ballian, редовни професор Шумарског факултета Универзитета 
у Сарајеву, научна о ласт: Шумарска гетика, члан;

4. Др Нада Шуматић, редовни професор Шумарског факултета Универзите-
та у Бањој Луци, научна о ласт: Ботаника, члан;

Проф. др Милан Матаруга је у звању ванредног професора у последњих 6 го-
дина о јавио један уџ еник, двије монографије, саопштио и о јавио преко 
50 научних и стручних радова од чега је 9 у међународно референтним часо-
писима. Учествовао у 4 међународна и 8 пројеката од националног значаја. 
Ментор или члан комисије за од рану докторске дисертације или магистра-
туре за 12 канидата. Држао предавања по позиву у World Forestry Center, 
Oregon State University – Оregon - SAD i Taiwan Forestry Research Institute 
Taipei. Тренутно о авља функцију Проректора за науку, истраживање и ра-
звој Универзитета у Бањој Луци.

Др Зоран Станивуковић, ванредни професор
Одлуком Сената Универзитета у Бањој 
Луци р. 02/04-3.3242-35/4 од 03.10.2014. 
године др Зоран Станивуковић иза ран је 
у звање ванредног професора на ужу на-
учну о ласт  „Интегрална заштита шумских 
екосистема“. Наставно-научно вијеће Шу-
марског факултета  о разовало је Комисију 
за писање извјештаја за из ор наставника 
у саставу:
1. Др Љу одраг Михајловић, редовни 
професор- предсједник
2. Др Драган Караџић, редовни профе-
сор – члан
3. Др Зоран Говедар, ванредни профе-
сор – члан
Одлука Сената је донешена на основу при-

једлога Наставно-научнг вијећа Шумарског факултета р. 17/3.920-1/14 од 
19.09.2014. године.
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Др Љиљана Дошеновић, ванредни професор
Научно-наставно виjеће Шумарског  факултета Универзитета у Бањоj Луци, 
на основу извjештаjа Комисиjе у саставу:

Др. Љиљана Вујковић, редовни професор, 
Шумарски факултет у Београду, ужа на учна 
о ласт: Пеjзажна архитектура, предсjед-
ник
Др Милан Матаруга, ванредни професор 
Шумарског факултета Универзитета у Ба-
њоj Луци, научна о ласт: Шумарска гене-
тика и оснивање шума
Др Зоран Говедар, ванредни професор Шу-
марског факултета Универзитета у Бањоj 
Луци, научна о ласт: Гаjење шума.
Дана, 18.09.2014. године дониjело jе одлу-
ку о из ору др Љиљане Дошеновић у зва-
ње ванредног професора на ужу научну 
о ласт Ур ано шумарство.

Сенат Универзитета у Бањоj Луци на Сjедници одржаноj 03.10.2014. године 
дао jе сагласност на оваj из ор.
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ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Декан
Др Зоран Говедар, ванредни професор

Продекан за научно-истраживачки рад
Др Зоран Станивуковић, ванредни професор

Продекан за наставу
Др Војислав Дукић, доцент

Секретар Факултета
Драган Миличић, дипломирани правник

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ
Зимски семестар
Др Нада Шуматић, редовни професор
Др Родољуб Ољача, редовни професор
Др Зоран Маунага, редовни професор
Др Предраг Милетић, редовни професор
Др Милан Матаруга, редовни професор
Др Мира Милић, редовни професор
Др Зоран Говедар, ванредни професор
Др Зоран Станивуковић, ванредни професор
Др Љиљана Дошеновић, ванредни професор
Др Жељка Марјановић-Балабан, ванредни професор
Др Војислав Дукић, доцент
Др Маријана Каповић-Соломун, доцент
Др Југослав Брујић, доцент
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Душко Чуковић, виши асистент
Мр Бране Злокапа, виши асистент
Мр Дане Марчета, виши асистент
Мр Драган Чомић, виши асистент
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Мр Срђан Керен, виши асистент
Мр Зорана Хркић-Илић, виши асистент
Мр Владимир Петковић, виши асистент
Мр Владимир Ступар, виши асистент
Мр Данијела Петровић, виши асистент
Мр Бранислав Цвјетковић, виши асистент
Др Саша Петковић, доцент
Др Владимир Јовановић, ванредни професор
Небојша Ђурић, дипл.мат.
Др Слободанка Пртија, доцент
Милиновић Дејан, дипл.инж.
Др Живко Бабић, ванредни професор
Др Гордана Лакић-Глобочки, ванредни професор
Др Душанка Бундало, доцент
Мр Бранислав Средановић, виши асистент
Мр Синиша Шкондрић, виши асистент
Коста Ловре
Сергеј Милановић
Ђорђе Трнинић
Радован Ђаковић
Дејан Пејаковић
Мирко Ловре
Никола Кардум
Бранко Милашин

Љетни семестар
Др Нада Шуматић, редовни професор
Др Родољуб Ољача, редовни професор
Др Зоран Маунага, редовни професор
Др Предраг Милетић, редовни професор
Др Милан Матаруга, редовни професор
Др Мира Милић, редовни професор
Др Зоран Говедар, ванредни професор
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Др Зоран Станивуковић, ванредни професор
Др Љиљана Дошеновић, ванредни професор
Др Жељка Марјановић-Балабан, ванредни професор
Др Војислав Дукић, доцент
Др Маријана Каповић-Соломун, доцент
Др Југослав Брујић, доцент
Мр Вања Даничић, виши асистент
Мр Душко Чуковић, виши асистент
Мр Бране Злокапа, виши асистент
Мр Дане Марчета, виши асистент
Мр Драган Чомић, виши асистент
Мр Срђан Керен, виши асистент
Мр Зорана Хркић-Илић, виши асистент
Мр Владимир Петковић, виши асистент
Мр Владимир Ступар, виши асистент
Мр Данијела Петровић, виши асистент
Мр Бранислав Цвјетковић, виши асистент
Др Драгутин Матаругић, редовни професор
Др Валентина Голубовић-Бугарски, доцент
Др Перица Мацура, редовни професор
Др Зоран Лукић, ванредни професор
Мр Ивана Колешка, виши асистент
Мр Синиша Шкондрић, виши асистент
Јован Шкундрић, асистент
Коста Ловре
Зоран Бозало
Милица Боровчанин
Радован Ђаковић
Рајко Кецман
Милош Милетић
Мирослав Ракета
Бранко Милашин
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА 
Ради природних непогода отказана је теренска настава из већине предмета 
за које је овај о лик наставе веома значајан. У току школске године 2013/14 
одржана је теренска настава једино из групе предмета са катедре Шумарска 
генетика и оснивање шума. и Катедрe коришћења шумских ресурса. 

Војводина Шума и ШГ „Сремска Митровица“. 
Захваљујући љу азности колега са Института за низијско шумарство и жи-
вотну средину, колега из „Војводина Шума“, као и колега из Шумског Газдин-

ства „Сремска Митровица“, 
дводневна теренска наста-
ва за студенте који слушају 
предмет Оснивање шума и 
плантажа на нашем факулте-
ту, и ове године је одржана 
у Ср ији на површинама ко-
јим управљају поменути Ин-
ститут и Шумско Газдинство. 
Теренску наставу су водили 
проф. др Милан Матаруга, 
мр Вања Даничић и мр Бра-
нислав Цвјетковић.
Првог дана, теренска настава 
започела је на Фрушкој Гори, 
гдје су колеге Др Саша Пекеч 
и Др Милан Дрекић са Инсти-
тута за низијско шумарство и 
животну средину, упознали 
студенте са праћењем стања 
на једној од иоиндикациј-
ских тачака нивоа 1. На тим 
тачкама константно се при-
купљају подаци о великом 
роју параметара шумског 

екосистема. Тачка на којој су наши студенти посјетили, уврштена је Европски 
систем тачака на којима се прикупљају подаци.
У наставку програма првог дана теренске наставе, студенте је у околини Но-
вог Сада на локалитету „Каћка Шума“ поздравио проф. др Саша Орловић са 
својим сарадницима. Студенти су имали прилику да се на терену упознају са 
модерним аспектима производње рзорастућих клонова топола. О ухваће-
на је комплетна про лематика производње почевши од оплемењивања то-

уууууууууууууууу рррррррррррррррррррр д уууууууууу јјјјјјјјј д уууууууууууууууууу
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пола, расадничке производ-
ње, из ора станишта са педо-
лошког и климатског аспекта, 
прираста и приноса топола, 
свих аспеката заштите топло-
ла, гајења, коришћења, итд. 
Овом приликом желимо, да 
се у име Шумарског факулте-
та Универзитета у  Бања Луци 
и Катедре шумарске генетике 
и оснивања шума, захвали-
мо проф. др Саша Орловићу, 

директору Инстутута за низијско шумарство и животну средину на личном 
ангажману, као и на ангажману комплетног осо ља Института које је ило 
у служ и дијељења њиховог знања са нашим студентима. Такође желимо 
захвалити професору Василију Исајеву, редовном професору Шумарског фа-
култета у Београду и Бања Луци у пензији, који је издвојио дио свог времена, 
дошао у Нови Сад из Београда и пренио дио свог знања и огатог искуства 
на наше студенте.
Другог дана теренске наставе студенти су у ШГ „Сремска Митровица“ имали 
прилике да се упознају са начинима сакупљања урода као и моденим техно-
логијама дораде сјемена храста лужњака. Студенти су посјетили центар за 
дораду и чување сјемена храста лужњака. Након тога су о ишли плантаже 
топола којима газдује ШГ „Сремска Митровица“. Програмом посјете ила је 
о ухваћена и вегетативна сјеменска плантажа храста лужњака.
О производњи у плантажама говорили су колеге са Института за низијско 
шумарство и колеге из ШГ „Сремска Митровица“. Такође, студенти су имали 
прилику да о иђу шуме лужњака у различитим фазама о нове и да тако, 
све оно што су научили кроз теоријска предавања о о нови храстових шума, 
уживо виде на и терену. О про лематици рада у храстовим шумама „од сје-
тве до жетве“  студентима је говорио је колега Вид Јовишевић, дипломира-
ни инжењер шумарства запослен у ШГ „Сремска Митровица“. Своје огато 
искуство у раду са храстом лужњаком, кроз до ро осмишљен једнодневни 
програм теренске наставе, колега Јовишевић је једноставно и рзо прено-
сио на наше студенте. 
Колеге са Института за низијско шумарство и животну средину и колеге из 
ШГ „Сремска Митровица“ несе ично су преносили своја знања и искуства 
на наше студенте на чему им искрено захваљујемо. Надамо се поновом дру-
жењу са новом генерацијом студената следеће године. Такође, морамо да 
похвалимо генереацију студената који су присуствовали теренској настави 
који су показали надпросјечно знање и заинтересованост постављајући ве-
лики рој питања нашим домаћинима.. 
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Козарска Ду ица 
Дана 16.05.2014. године, у ШГ „Приједор“, Приједор, ШУ „Козарска Ду ица“ 
одржана је теренска настава за студенте друге и треће године који су слуша-
ли предмете: Генетика са оплемењивањем иљака, Шумско сјеменарство и 
расадничарство и Оснивање шума и платантажа. Теренску наставу су водили 
проф. др Милан Матаруга, доц. др Војислав Дукић и мр Бранислав Цвјетко-
вић.

Студенти су на терену имали 
прилику да се упознају са сје-
менском састојином храста 
китњака у којој су спроведене 
генетичке мелиорације укла-
њањем оштећених, олесних 
и фенотипски непожељних 
ста ала и садњом садница 
поријеклом из исте састоји-
не ради вјештачке о нове 
састојине. Све површине са 
којих су уклоњена ста ла и 
извршена садња садница 
храста китањака су означене 
на терену и студенти су има-
ли прилику да се упознају са 
практичним извођењем о -
нове у китњаковим шумама. 
Са уређивачког аспекта, о 
шумама храста китањака, 
о прирасту и приносу 
китањакових шума говорио 
је доц. др Војислав Дукић. 
Овом приликом желимо да 
се захвалимо запосленима у 

ШУ „Козарска Ду ица“ у Козарској Ду ици на одлично припремљеној терен-
ској настави уз пуну логистичку подршку.
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Подграци Ш.Г. "Градишка", Ш.У. Подграци
Од 07. до 09. априла, одржана је теренска настава из наставног предмета 
Искоришћавање шума. Наставу су водили др Милорад Даниловић и мр 
Дане Марчета.
У склопу теренске наставе студенти су се упознали са техником рада код 
сјече и израде шумских дрвних сортимената, технолошким процесом 
примицања и привлачења у оквиру прве фазе транспорта шдс, нормирањем 
рада у искоришћавању шума и израдом извед�еног пројекта, односно оног 
дијела који се тиче искоришћавања шума.
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

Дизајн врта
Уџбеник

Аутори: 
Проф. Др Љиљана Вуjковић 
Проф. Др Љиљана Дошеновић 

Уџ еник Дизаjн врта, настао jе као резул-
тат вишегодишњих истраживања аутора 
у домену научне о ласти Ур ано шумар-
ство и научне о ласти Хотикултура. Врт 
као елемент система зеленила и ур аног 
дизаjна jе у фокусу истраживачког дис-
курса. 
Уџ еник jе намиjењен студентима I годи-
не додипломског студиjа Шумарство за 
пре дмет Шума и животна средина, сту-
дентима III године додипломског студиjа 
Хортикултура за предмет Хортикултур-

но уређење простора и студентима IV године додипломског студиjа Архи-
тектура за предмет Ур ана природа. Уџ еник има 197 страница, 7 та ела, 
335 слика и графичких приказа. Наставно градиво у књизи изложено jе у 
13 поглавља и то: Увод, Врт у ур анистичкоj и архитектонскоj ком позициjи 
– положаj, локациjа, Метод израде проjекта, Композициjа врта, Елементи 
врта, Елементи нискоградње, Остали елементи, Биљни елементи, Повртњак 
и воћњак у врту, Вртови на терасама и крововима, Техника садње садница 
и подизање травња ка, Одржавање са његом иљних елемената у врту и ка-
лендар радова. Осим методо лош ког приступа у процесу доношења концеп-
туализациjе и приказа рjешења дизаjна врта у тексту уџ еника се користе 
релевантна свjетска искуства, а прилагођена пот ре ама домаће праксе, уз 
максимално коришћење аутохтоних иљних врста, односно таксона припа-
даjућег подне ља. Научни аргументи су приказани у духу савременог про-
jектовања, а прилози квалитетни и роjни, што знатно олакшава стицање 
знања из наjсложениjих тематских цjелина.
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Програм очувања шумских генетичких ресурса
Аутори: 

Проф. др Милан Матаруга, проф. др Василије Исајев, проф. др Саша Ор-
ловић, проф. др Гордана Ђурић, мр Југослав Брујић, мр Вања Даничић, мр 
Бранислав Цвјетковић, Мира Ћопић, дипл. инж. и мр Перо Балотић.
Издавач: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу-
лике Српске

Рецензенти:  Dr Dalibor Ballian, Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву 
и dr Roman Longauer, Lesnická a dřvařská fakulta, Mendelova Univerziteta v Brně
Тираж: 300
Као резултат вишегодишњег пројекта чији је координатор ио проф. др Ми-

лан Матаруга, а у којем су учествовали сви 
чланови Катедре за шумарску генетику и 
оснивање шума, у 2013. години свјетло је 
угледао први Програм очувања шумских 
генетичких ресурса Репу лике Српске. 
Програм представља стратешки документ 
усвојен од стране Владе Репу лике Српске, 
а његова имплементација је предвиђена у 
периоду 2013-2025.
Садржај: 
1. Увод
2. Законски оквир за израду Програма очу-
вања шумских генетичких ресурса
3. Значај и циљеви очувања шумских гене-

тичких ресурса
4. Постојеће стање шумских генетичких ресурса у Репу лици Српској
5. Факори који угрожавају генетички диверзитет у Репу лици Српској
6. In situ мјере (очување генетичких ресурса у њиховом природном окруже-
њу)
7. Ex situ конзервација и коришћење шумског генетичког диверзитета
8. Одрживо газдовање у вези шумских генетичких ресурса
9. Истраживање и развој
10. Заједнички приступ усвајању и имплементацији Програма
11. Спровођење Програма (циљеви, мјере и организација)
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12. Партиципанти у изради и имплементацији Програма
13. Међународне организације и институције у о ласти очувања шумских 
генетичких ресурса
14. Коришћене скраћенице
15. Литература
16. Прилози

Китњакове шуме Републике Српске
– стање и модели састојина –
Монографије националног значаја

Аутор:
др Војислав Дукић, доцент Шумарског факултета у Бањој Луци

Књига је о има 285 страница са 5 карто-
графских приказа у прилогу. Материја је 
изложена у шест поглавља: 1. Увод, 2. Ста-
ње шума храста китњака, 3. Метод рада, 4. 
О јекат истраживања, 5. Резултати и ди-
скусија, 6. Закључна разматрања.
Изводи из рецензија
...Сва поглавља су методски до ро ода ра-
на и чине логички и стручно повезану и за-
окружену цјелину о шумама храста китња-
ка у Репу лици Српској. Књига је написана 
јасним стилом и разумљивим језиком. Ра-
дило се о о имном и комплексном истра-
живању шума храста китњака, с посе ним 
акцентом на утврђивању садашњег стања 
ових шума и конструкцији оптималних 

модела развоја једнодо них састојина... Посе ан квалитет књиге је што је 
цитиран изузетно велики рој истраживача шума храста китњака из Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Ср ије, Њемачке и неких других земаља, што је 
омогућило критичко сагледавање до ијених резултата истраживања и мо-
гућности њихове примјене... (проф. др Милош Копривица, Институт за шу-
марство у Београду).
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...Књига је до ро структурирана, а наслов сажето су лимира њезин садржај. 
Написана је у модерном стилу, јасним и разумљивим језиком. У књизи су 
дате ројне нове информације о садашњем стању шума храста китњака у 
Репу лици Српској. Разрађени су оптимални модели развоја једнодо них 
састојина храста китњака који могу ити основа унапређења удућег газдо-
вања (проф. др Зоран Маунага, Шумарски факултет  Бања Лука). 
...Моделовање оптималне изграђености састојина, омогућило је "ду ин-
ско" сагледавање сложених система какви су шумске састојине и развијање 
различитих сценарија, односно из ор најповољнијих решења са шумско
-привредног аспекта. Чињеница да су модели засновани на веома итним 
продукционим параметрима, али и параметрима који имају поред продук-
ционе и јасно изражену еко-физиолошку димензију, показује да сачињени 
модели нису одраз једностраног виђења концепта шуме, већ да њихови до-
мети превазилазе оквире класичног шумарства, и може се сло одно рећи 
да дотичу и подручје примењене екологије (проф. др Миливој Вучковић, 
Шумарски факултет Београд). 
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Редовне публикације Факултета
ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
број 21

Информативни илтен Шумарског факултета је  
већ постала традиционална пу ликација коју Фа-
култет о јављује сваке године. У Билтену је опи-
сан рад Факултета у протеклој академској години. 
На тих 95 страница смјештена су поглавља која 
приказују све итне сегменте рада наше институ-
ције, као и дешавања значајна за раднике и сту-
денте. 

ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

број 20
Часопис Гласник Шумарског факултета Универзи-
тета у Бањој Луци у свом двадесетом роју садр-
жи 4 оригинална научна и један стручни рад, на 
86 страница. 
Главни и одговорни уредник: Војислав Дукић
Секретар: Југослав Брујић
Технички уредник: Владимир Ступар
Редакција часописа 
Renzo Motta, Милан Медаревић, Драган Караџић, 
Игор Поточник, Бранко Главоњић, Милун Крстић, 
Нада Шуматић, Ољача Родољу , Зоран Маунага, 
Милан Матарауга, Зоран Говедар, Зоран Станиву-
ковић, Маријана Каповић - Соломун
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ, РАЗМЈЕНА И УЧЕШЋА 
НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

FP1206
Training School: “Dendroecology of mixed forests in altered climate conditions” 
Novi Sad

У августу 2014. године Др Војислав Дукић и Мр Данијела Петровић су уче-
стовали у раду љетне школе организоване у Новом Саду под називом 
“Dendroecology of mixed forests in altered climate conditions” u okviru COST 
akcije EuMIXFOR. Циљ о уке је ио да истраживачи стекну нова теоријска 
знања и методолошке вјештине из Дендрохронологије за проучавање фе-

номена као што је сушење мје-
шовитих шума у измјењеним 
климатским условима. У раду 
љетне школе су учествовали ис-
траживачи из већег роја зема-
ља: Литванија, Пољска, Аустри-
ја, Румунија, Ср ија, Шпанија, 
Босна и Херцеговина, Бугарске 
и Туниса. Ангажовани су ек-
сперти из о ласти Дендрохро-
нологије и Екофизиологије: Др 
Том Леванич (Slovenian Institute 
of Forestry and University of 

Ljubljana, Slovenia), Др Матјаж Чатер (Slovenian Institute of Forestry, Slovenia 
and Mendel University in Brno, Czech Republic) и Мр Дејан Стојановић (Institute 
of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Serbia). Истражи-
вачи су се упознали и практично радили са већим ројем софтвера који се 
користе у о ласти Дендрохронлогије (COFECHA,  ARSTAN, PAST...).
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European Cooperation in Science and Technology COST 
Европске мјешовите шуме

Интеграција резултата научно-истраживачког 
рада у одрживо газдовање шумама

European mixed forests
Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management 

(EuMIXFOR)
Учесници ове COST акције су Проф. др Зоран Говедар и Мр Срђан Керен са 
катедре Гајења шума, те Др Војислав Дукић са катедре за Планирање газдо-
вања шумама. Ова COST акција је покренута з ог растућег интереса за струк-
турисање, динамику и функционисање мјешовитих шума у цијелој Европи. 
Веома често и са разлогом се сугерише да мјешовите шуме: а) имају већи 
степен отпорности на негативне утицаје иотичких и а иотичких чинилаца, 
као и на негативно дјеловање човјека, ) имају већи иодиверзитет, в) већи 
капацитет за складиштење угљеника и стога већи потенцијал за стратегије 
у лажавања климатских екстрема, г) оље се прилагођавају гло алним про-
мјенама, и д) имају већу производност али су истовремено интересантије 
од чистих шума за реализацију већег роја функција шума. 

До данас, ове карактеристике су иле проучаване за различите смјесе врста 
дрвећа, начине газдовања и услове станишта у свакој држави засе но. Из 
тог разлога досадашња сазнања су „испарцелисана“ и стога примјењивана 
углавном на локалном нивоу. Наравно, у одређеним ситуацијама овакво 
дјеловање је и најцјелисходније, али по одређеним питањима корисније 
је прописати јединствене газдинске мјере како и се газдовало у складу са 
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принципима одрживог развоја. Резултати таквог рада или и униформни 
и лако мјерљиви. Један од главних задатака EuMIXFOR COST акције јесте да 
се уради ревизија досадашњих дефиниција мјешовитих шума, да се истакну 
кључни циљеви газдовања у тим шумама, те да се дефинишу узгојне мјере 
којима и се циљеви газдовања остварили.
Крајем новем ра 2014.год. у оквиру ове COST акције одржана је петоднев-
на о ука младих истраживача на тему превођења чистих шума у мјешовите 
шуме које и тре ало да имају већи степен отпорности према наступајућим 
климатским промјенама. О ука је одржана у шумама Универзитета за одр-
живо газдовање Eberswalde (Њемачка). Овој о уци са Шумарског факултета 
присуствовао је Мр Срђан Керен. Укупно је ило 15 младих истраживача 
из разних европских земаља (студенти мастер и докторских студија шумар-
ства), а предавачи су или познати професори са њемачких и ританских 
универзитета Др Peter Spathelf, Др Bill Mason, Др Martin Guericke, Др Jens 
Schröder i Др Andreas Bolte. Ове земље су у прошлости направиле одређене 
грешке у газдовању шумама, али у посљедњих неколико деценија су посве-
ћене формирању мјешовитих састојина на свим стаништима која су за такве 
шуме погодна. Поред традиционалних метода кроз о уку су презентоване и 
нове технологије (Decision Support Systems, tree simulator BWIN+), које у зна-
чајној мјери помажу инжењерима шумарства у Њемачкој приликом израде 
извођачких пројеката. 

Извјештај са тренинг школе одржане у Лиса ону, 
12.-14. 02.2014. 

FP0905
“Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree 
development and implementation of EU policy directives”, Lisabon
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У оквиру COST акције под насловом “Biosafety of forest transgenic trees: 
improving the scientific basis for safe tree development and implementation of 
EU policy directives” у Лиса ону, на ITQB институту, је од 12.-14. фе руара 
2014. године одржана тренинг школа “New Genetic Engineering Techniques 
for Tree Improvement”. Тренинг школи су присуствовали мр Вања Даничић 
и мр Бранислав Цвјетковић. Предавачи су или научни радници из САД и 
Европе. Прва предавања одржао је професор Стивен Штраус, водећи ек-
сперт у о ласти истраживања генетски модификованог дрвећа са Oregon 
State Univerziteta, Oregon, SAD. 
Тренинг школа се састојала од теоријских предавања и показних вјеж и. 
Двоје чланова наше катедре имали су прилику да се из прве руке упознају 
са новим технологијама за генетске модификације као и да упознају колеге 
са других научно-истраживачких институција широм Европе.

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ
Шумарски факултет Бања Лука и Аген-
ција за економски развој Града Приједо-
ра “ПРЕДА-ПД” потписали су 23.04.2014. 
године u Baњој Луци меморандум о ра-
зумијевању. Сврха овог Меморандума о 
разумијевању између Шумарског факул-
тета Бања Лука и Агенције за економски 
развој Града Приједора “ПРЕДА-ПД” је ус-
постављање ефикасније сарадње између 
институција-носилаца знања и дрвопре-
рађивачке индустрије.
Шумарски факултет Бања Лука и Агенција 

за економски развој Града Приједора “ПРЕДА-ПД” потписали су овај мемо-
рандум у циљу о ез јеђења неопходне техничке подршке за развој и спро-
вођење:   
а) Најмање два специфична промотивна догађаја/активности на локалном 
нивоу, са нагласком на специфичне потре е у о ластима иновација и дизај-
на у циљаном сектору. 

) Дефинисању и представљању пројекта развоја конкурентности на тему 
која је од заједничког интереса локалним МСП у сектору.  
ц) Заједничке активности на по ољшању подршке МСП. Најмање 20 случаје-
ва/територија ће ити ода рано и подржано у процесу рјешавања про лема 
од заједничког интереса (на теме: дизајна, иновација, заштите животне сре-
дине, интелектуалног власништва, законске регулативе).
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Пројекат „Кошарачка вр а“
На инцијативу општинских власти општине Шамац, а у складу са традицио-
налном привредном активности овог краја – узгојем и плетењем предмета 
од кошарачке вр е, покренут је пројекат у сарадњи са нашим факултетом 
на изради пројекта плантажне производње кошарачке вр е на подручју оп-
штине Шамац. Тим са шумарског факултета у Бања Луци чинили су: проф. др 
Милан Матаруга, проф. др Зоран Говедар, проф. др Чедомир Бурлица (у пен-
зији), мр Вања Даничић и мр Бранислав Цвјетковић. Тим је имао задатак да 
сачини Ела орат о плантажној производњи кошарачке вр е узевши у о зир 
садашње стање у производњи, могућностима за унапређење производње и 
потре ама за кошарачком вр ом. 
Након што је Ела орат завршен, одржан је радни састанак са произвођачи-
ма кошарачке вр е и општинским властима. Састанку су присуствовале и 
колеге из Посавске жупаније/кантона, код којих је производња кошарачке 
вр е врло развијена. Састанак је одржан 30. априла 2014. године у згради 
општинске управе у Шамцу. На састанку је разговарано о сарадњи нашег фа-
култета са произвођачима у свим аспектима унапређења производње коша-
рачке вр е, про лемима са којима са сусрећу произвођачи, потенцијалима 
за узгој и пласман као и новим технологијама у производњи. 

На жалост, катастрофалне поплаве које су погодиле подручје општине Ша-
мац, пролонгирале су почетак реализације пројекта. Дио нашег тима, умје-
сто одласка у Шамац ради помоћи у производњи кошарачке вр е, у том гра-
ду се нашао 3 седмице након састанка, да помогне у отклањању посљедица 
поплаве. Искрено се надамо да ће се пројекат у најскоријем периоду почети 
са реализацијом, те да ћемо у сарадњи са произвођачима са подручја оп-
шине Шамац, заједно радити на подизању нових површина под кошарач-
ком вр ом, на унапређењу постојеће производње као и на увођењу нових 
технологија за производњу кошарачке вр е што ће унаприједити економско 
стање друштва у општини Шамац и у Посавини.
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9th IUFRO International Conference on Uneven-aged 
Silviculture 

„Future concepts in uneven-aged silviculture for a changing world“
16-19.06.2014. Бирменсдорф (Цирих, Швајцарска)

У периоду од 16–19.06.2014.год. у Бирменсдорфу (Цирих, Швајцарска) у 
просторијама Института за шуме (Die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL) одржана је девета IUFRO међународна конференција на 
тему "Будући концепти гајења разнодо них шума". Презентације на конфе-
ренцији су иле подијељене у пет тематских о ласти: 1) Концепти удућег 
газдовања разнодо ним шумама; 2) О нављање разнодо них шума; 3) Кон-
верзија и диверзификација; 4) Динамика развоја разнодо них састојина; 5) 
Резултати досадашње примјене узгојних мјера у разнодо ним и пре ирним 
шумама. На овој конференцији учествовали су Проф. др Зоран Говедар и 
Мр Срђан Керен са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, који 
су презентовали рад о сличностима и разликама структурних карактери-
стика између прашума „Јањ“ и „Лом“ и привредних, разнодо них шума у 
којима се примјењује пре ирни систем газдовања (Comparison of Structural 
Attributes between Old-Growth and Adjacent Managed Forests in Bosnia and 
Herzegovina). С о зиром да су на конференцији учествовали истраживачи 
из цијелог свијета, један од важнијих закључака је ио тај да је пре ирно га-
здовање могуће примјењивати у различитим станишним условима широм 
свијета, па чак и у шумама хелиофитних врста дрвећа. Наравно, ово није 
ио коначни закључак јер су се по овом питању мишљења ила различита, 

односно истицане су предности и недостаци примјене пре ирног газдовања 
у шумама састављеним од хелиофитног дрвећа. 

Поред тога, интересантно је да се поред класичног пре ирног газдовања и 
других до сада познатих система газдовања постепено тежи ка прилагођа-
вању газдинских мјера станишним условима, иоеколошким карактеристи-
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кама врста којима се газдује, као и уважавању социјално-економских аспе-
ката у којима се одређено друштво налази. У том контексту удући концепти 
газдовања тре а да о ез једе квалитет и континуитет производње дрвне 
запремине уз истовремено остваривање разноликости врста и структурних 
састојинских о лика, ило на малим површинама (класично пре ирно га-
здовање) или на већим површинама примјеном једне од ком инованих ме-
тода газдовања. Професор Kevin O'Hara је у том контексту о разложио кон-
цепт природи лиског газдовања шумама (Close to nature silviculture). Поред 
тога, посе но су значајне презентације које су имали професори Gerry Kerr, 
Jurij Diaci, Keith Moser, Peter Brang, Eric Zenner, Jean-Phillipe Schütz, Andreas 
Bolte, и други. На крају одржано је неколико презентација на терену у швај-
царским шумама.

Симпозијум „Forest strategies in different European 
countries“

Букурешт – 09.-11.04.2014.
У организацији Министарства шума, вода и ри арства Румуније, управе 
за националне шуме (RomSilva) и удружења радника шумарства Румуније 
(ConSilva) одржан је међународни симпозијум на тему „Стратегије разво-
ја шумарства у различитим државама Европе“. Учествовали су шумарски 
стручњаци из Ср ије, Мађарске, Украјине, Турске, Пољске, Молдавије и 
др. европских земаља. Циљ симпозијума је ио да се упознају стратегије 
развоја шумарства европских земаља и степен усклађености тих стратегија 
са стратегијом развоја шумарства Европске Уније. На симпозијуму су Проф.
др Зоран Говедар и Мр Срђан Керен презентовали „Стратегију развоја шу-
марства Репу лике Српске (2011-2021). Поред тога додјељене су награде за 

умјетнике и писце који нису шу-
марске струке, а који су својим 
радом допринијели промоцији и 
развоју нових спознаја о шумар-
ству посе но у контексту  зашти-
тe шума и унапређењa животне 
средине у разним државама 
Европе. Награду за дјело „Опро-
штајно писмо старога храста“ је 
до ио књижевник Тихомир Ле-
вајац дугогодишњи професор 
српског језика у ањалучкој Гим-
назији.
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Шеста конференција декана и директора шумарских фа-
култета и школа Европе 

(ConDDEFFS)

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је члан Асоцијације европ-
ских шумарских факултета и школа од њеног оснивања (28-30.05.2009. го-
дине – Cercedilla, Madrid). Ове године одржана је VI Конференција декана 
и директора шумарских факултета и школа Европе (Conference of Deans and 
Directors of European Forestry Faculties and Schools - ConDDEFFS). Конферен-
ција је одржана 29.10. до 01.11.2014. године а организатор је Шумарски фа-
култет Универзитета у Београду. На Конференцији су учествовали декани и 
представници 13 шумарских факултета из Европе. Главне теме конференције 
односиле су се на развој наставних планова и програма и јачање мо илно-
сти студената и наставника шумарских факултета у Европи. На конференцији 
су презентована искуства о интеграцији шумарских факултета. Представље-
ни су наставни планови и програми Шумарског факултета из Скопља (Маке-
донија) након чега је и овај Факултет постао члан ConDEEFFS-a. Поред тога 
организована је посјета наставној ази шумарског факултета „Гоч“, о илазак 
новоизграђене зграде за теренску наставу и о илазак специјалног резерва-
та природе „Гоч – Гвоздац“. Садњом садница панчићеве оморике сим олич-
но је о иљежен почетак оснивања деканске шуме „Јосиф Панчић“. 
Поред ConDDEFFS-a одржана је у истом периоду и конференција под нази-
вом: „Шуме Ср ије и одрживи развој“. Ову конференцију је организовала 
Академија инжењерских наука Ср ије и Шумарски факултет из Београда.
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РАЗМЈЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
И ове године, нашу сарадњу са другим научним и истраживачким институ-
цијама крунише размјена пу ли кација. Заинтересовани наведене часописе 
могу да по тра же у и лиотеци Факултета. 
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САВЕЗ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

Годишњи извјештај
Кратак преглед важнијих дешавања у 2014. го-
дини:
Tрадиционално један од најуспјешнијих Савеза 
студената на ањалучком Универзитету и ову 
годину о иљежио је низом активности, које су 
усмјерене како на рјешавање студентске про-
лематике (поштовање Закона о Високом о ра-

зовању, заштите права студената, по ољшање 
квалитета наставе) тако и организовањем  разних студентских манифеста-
ција, као и свих осталих активности које се дотичу студената.
Наше активности су и у овој години као и до сада иле усмјерене на рје-
шавање питања студентског стандарда и заштите права студената на нивоу 
Факултета и  Универзитета.
Већ крајем јануара заједно са колегама са Шумарског факултета из Београ-
да организовали смо састанак студентских представника шумарских и по-
љопривредних факултета ЈИ Европе, у Београду, на којем је одлучено да се 
Агрошумаријада 2014 одржи у Будви (Црна Гора) у организацији Пољопри-
вредног факултета из Источног Сарајева.

У фе уару наше главне активности су се азирале на опремање рачунарског 
центра Шумарског факултета. Након до ијања донације од шест рачунара 
опремили смо рачунарски центар, а у сарадњи са руководством факултета 
„покрили“ Факултет ежичним интернетом.
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Трећи и четврти мјесец су или преокупирани разним активностима које 
је спроводио ССШФ. Почетком марта кренуло се у реализацију  једне фине 
идеје гдје смо у сарадњи са CEFOR-ом етонску површину на Технолошком 
факултету претворили у зелену површину. Ова акција је наишла на велика 
одо равања како на Факултету и Универзитету тако и у друштву уопште.

Такође у трећем мјесецу смо о иљежили Свјетски дан шума и о авили по-
шумљавање на подручју ШГ „Ри ник“ из Ри ника, гдје су 92 студента нашег 
факултета, у току два дана, посадили око 10 000 садница. Овим путем жели-
мо да истакнемо одличну сарадњу са ШГ „Ри ник“ из Ри ника и њиховом 
руководством, са којим имамо далеко нај ољу сарадњу.
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Истим темпом смо наставили и у априлу гдје смо о авили двије акције по-
шумљавања на подручју ШГ  „Вр ања“ Котор Варош и ШГ „Градишка“ из 
Градишке. 
Април ове године, као и претходних, ио је резервисан  за Студентске спорт-
ске игре, гдје су наши студенти остварили и више него запажене резултате.

Почетком  маја кренуло се у финал-
не припреме за „Агрошумаријаду 
2014“ која се одржала у Будви (Црна 
Гора). Савез студената Шумарског 
факултета је организовао одлазак 
за на популарну студентску мани-
фестацију за 56 студената нашег фа-
култета. У спортским дисциплинама 
смо остварили солидне резултате, 
док смо у стручним квизовима (из 
Шумарске ентомологије, Шумар-
ске фитопатологије и Гајења Шума) 
освојили једно прво и два друга мје-
ста. Ова чињеница, како претходних, 
тако и ове године је показала да се 
на Шумарском факултету одржава 
садржајна и квалитетна настава.
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Посјету Црној Гори смо искористили и за о илазак Манастира Острог.
Након доласка са Агрошумаријаде 2014 дочекала нас је немила ситуација 
која је задесила Репу лику Српску, највеће природне катастрофе у њеној 
историји, студенти Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци нису 
могли да остану хладнокрвни на ситуацију те су одлучили да се са осталим 
колегама са Универзитета организују и пруже помоћ свом народу. Пред-
ставници свих студентских организација са Универзитета у Бањој Луци на 
позив Студентског парламента Униврзитета у Бањој Луци су се организова-
ли у Студентску ригаду. Бригада је из сата у сат постајала све ројнија да 
и до посљедњег дана њених активности ројала 2500 студената и радника 

Универзитета. Учествовали смо на санацији локалитета погођених поплава-
ма у До оју, Приједору, Бањој Луци, Челинцу, Модричи и Шамцу.  Преко 50 
радних акција чишћења у току ових седам дана допринијело је да се значај-
но поправи сутуација након поплава. Сматрамо да су студенти ањалучког 
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Универзитета,  па самим тим и студенти нашег Факултета положили најва-
жнији испит у своме школовању, а то је ипит хуманости, испит човјечности. 
Узалудно је сво о разовање, ако није продуховљено, и ако није у потпуности 
посвећено човјеку.
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Апсолвентска екскурзија за студенте Шумарског факултета ове године је 
изостала, јер је на студенте завршних година веома утицала финансијска и 
економска криза, док је апсолвентско вече за наше студенте по традицији 
одржано у хотелу Босна.

У јулу мјесецу текуће године на из орима које је организовао Универзитет у 
Бања Луци, студенти Шумарског факултета су иза рали представнике студе-
ната у Студентском парламенту (Милош Милетић, Радован Ђаковић и Рајко 
Кецман), као и чланове ННВ-а Шумарског факултета из реда студената (Коста 
Ловре, Бранко Милашин, Радован Ђаковић, Милош Милетић, Милица Бо-
ровчанин, Зоран Бозало, Рајко Кецман и Мирослав Ракита).
Послије дочека руцоша и упућивања у студентска права и о авезе на на-
шем факултету, Савез студената организовао је Бруцошијаду за студенте Шу-
марског факултета  у Клу у К4 (15.10.2014.), уз разне погодности.
ССШФ је у сарадњи са Јавним предузећем шумарства„Шуме Репу лике Срп-
ске“ а.д. Соколац  организовао Студијску посјету  4. Сајму шумарства Нови 
Сад 2014 на коју је отишло 50 студената Шумарског факултета.
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Након посјете поменутом сајму Савез је 
узео учешће на 18. Међународном сајму 
лова, ри олова, екологије и спорта - "ЛО-
РИМЕС 2014" - Бања Лука, и у нај ољем 
издању представио дјелатности Шумарског 
факултета.
Такође у овој години смо остварили значај-
ну сарадњу са Центром за шуме (CEFOR) и 
Ловачким савезом РС, а у оквиру сарадње 
и међународне размјене студената преко 
организације IAESTE три студента нашег фа-
култета су отишла на стручне праксе у ино-
странство.
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Савез је ове године организовао  и двије хуманитарне акције за студенте 
нашег факултета на којима су прикупљена значајна финанасијска средства. 
Такође смо учествовали у  акцији „Једно дијете – један слаткиш“ – настојећи 
да у оквиру својих могућности помогнемо дјеци која су ез родитељског ста-
рања и да покажемо овим гестом да ти малишани нису за орављени.

Сарадња ССШФ и руководства Факултета при организацији наставе која се 
изводи на Факултету, као и теренске наставе за студенте Шумарског факул-
тета и у овој години је ила на највишем нивоу. Предсједник Савеза је на 
много ројним колегијима факултета учествовао са разним приједлозима и 
дао свој пуни допринос ољем раду Факултета. Такође овом приликом же-
лимо да изразимо нашу велику захвалност декану и продеканима, али и на-
ставном осо љу Шумарског факултета, који су заједно са нама учинили овај 
Факултет ољим мјестом, него што је ило, за студирање. Овом приликом 
можемо да се похвалимо да смо један од факултета који про леме рјеша-
ва у кратком року, у складу са свим законима. Све колеге са Факултета, ез 
о зира на којој су години студија, имају пуну сло оду да се о рате представ-
ниима Савеза за помоћ уколико се појави неки про лем везан за студентска 
питања. Нове идеје, приједлози, као и критике које и помогле ољем раду 
ССШФ-а су посе но до ро дошле.
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УПИС ОБНОВА УКУПНО
I година 93 50 143
II година 39 67 106
III година 48 - 48

Апсолвенти 52 55 107

Апсолвенти
стари план и програм - 60 60

УКУПНО 464

БРОЈ УПИСАНИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2013/14 ГОДИНИ

I циклус студија

1. А дулај Милош
2. Аврам Мирко
3. Алексић Немања
4. Бајић Борислав
5. Бајић Ненад
6. Бајичић Љу иша
7. Бановић Драженко
8. Билак Илија
9. Бојанић Иван
10. Бу ић Никола
11. Будимир Данијела
12. Бужанин Момир
13. Булајић Ђорђе
14. Васиљевић Миленко
15. Васић Сре ренко
16. Вишекруна Бојана
17. Вокић Огњен
18. Вујанчевић Дејан
19. Вуковић Горан

20. Вучковац Горан
21. Гаврић Саша
22. Гајић Милош
23. Гарић Јован
24. Гатарић Данијел
25. Говедарица Данило
26. Гојић Срђан
27. Граховац Александар
28. Граховац Бо ан
29. Гр ић Александар
30. Драгојевић Бранка
31. Ђаковић Милан
32. Ђукић Жарко
33. Ђукић Бранко
34. Ђукић Зоран
35. Ђурић Стефан
36. Жоља Озрен
37. Зец Филип Стеван
38. Ивић Тихомир

УПИС СТУДЕНАТА

Прва година - редовни
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39. Илић Љу омирка
40. Јотановић Снежана
41. Кајтез Игор
42. Карановић Марко
43. Кецман Рајко
44. Кнежевић Александар
45. Кнежевић Милош
46. Кнежевић Дамјан
47. Кондић Зоран
48. Крчић Михајло
49. Кршић Сло одан
50. Кукавица Александар
51. Лазић Марко
52. Лакета Александар
53. Лукић Радислав
54. Лукић Огњен
55. Лукић Драженко
56. Максимовић Рајко
57. Малић Рајко
58. Марић Душко
59. Марјановић Васо
60. Мијић Милан
61. Миловац Дејан
62. Милошевић Сузана
63. Милошевић Ања
64. Недимовић Божо
65. Новаковић Наташа
66. Петковић Радомир

67. Петровић Недељко
68. Пећанац Никола
69. Пеулић Јелена
70. Плавшић Бојана
71. Попивић Ведран
72. Прерадовић Срђан
73. Радић Срђан
74. Растока Дајана
75. Ратковић Милош
76. Речевић Милош
77. Роквић Илија
78. Сејкић Мехмед
79. Солдо Срђан
80. Срдић Огњен
81. Срђеновић Стефан
82. Стругало Огњен
83. Сужњевић Момчило
84. Сучевић Немања
85. Ћули рк Милош
86. Ћурковић Душан
87. Ћућић Дејан
88. Утјешиновић Милан
89. Цвијетић Срђан
90. Црномарковић Александар
91. Шкре ић Ђорђе
92. Шкорић Срђан
93. Чутура Жељко

Друга година - редовни
1. Аникић Немања
2. Ба ић Марко
3. Бјелић Диана

4. Бјељац Милица
5. Благојевић Наташа
6. Васић Раденко
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7. Велага Јелена
8. Врачар Душко
9. Врачар Не ојша
10. Вуковић Дарко
11. Гајић Госпава
12. Грмуша Душан
13. Ђаковић Радован
14. Ђукарић Горан
15. Ђукић Младен
16. Ђурић Сандра
17. Ђурић Сања
18. Жарић Радислав
19. Јандрић Драгана
20. Јелић Огњен
21. Кајганић Биљана
22. Кајкут Славиша
23. Ковач Весна

24. Мајсторовић Марко
25. Мацура Перо
26. Мијатовић Оља
27. Милаковић Божидар
28. Остић Драган
29. Репајић Иван
30. Савић Марија
31. Чутура Гордана
32. Стојановић Милан
33. Ступар Мирослав
34. Томић Станка
35. Тркуља Душан
36. Трнинић Александар
37. Ујић Милена
38. Црновчић Раденко
39. Славнић Александар

Трећа година - редовни
1. Бабић Марко
2. Берић Драгана
3. Бијелић Стеван
4. Бозало Зоран
5. Бузаџић Свјетлана
6. Вуруна Милош
7. Гаврић Мирко
8. Гајић Драган
9. Голубовић Невен
10. Граховац Дејан

11. Допуђа Марко
12. Драгичевић Наташа
13. Драгишић Иван
14. Ђаковић Средо
15. Ђого Чедан
16. Ђурић Дејан
17. Јотић Никола
18. Кецман Ђуро
19. Ковачевић Слободан
20. Кувачић Николина
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21. Лазић Дражен
22. Ливопољац Филип
23. Ловре Мирко
24. Мацановић Бранко
25. Мијатовић Дејан
26. Милетић Милош
27. Ненадовић Ђорђе
28. Полић Милутин
29. Понорац Сања
30. Попрженовић Анел
31. Ракита Мирослав
32. Раљић Дарко
33. Савић Велибор
34. Савичић Немања

35. Симић Душан
36. Симић Жарко
37. Старовлах Јована
38. Стјепановић Борислав
39. Столић Радован
40. Ћоралић Денис
41. Ћулибрк Александар
42. Ћулум Горан
43. Шебић Синиша
44. Шолаја Владан
45. Прдић Јелена
46. Грабовац Јелена
47. Лазић Јово
48. Јанковић Марко

Апслолвенти
1. Алексић Александар
2. Бајичић Борислав
3. Батковић Драгана
4. Башевић Бојана
5. Благојевић Богољу
6. Благојевић Саша
7. Васиљевић Ранко
8. Вигњевић Јелена
9. Вујасиновић Маја
10. Вуковић Биљана
11. Гојић Љиљана
12. Гојковић Миле
13. Дакић Дејан
14. Дујаковић Александар
15. Дујаковић Ђорђе

16. Ђурђић Кристина
17. Ђурић Немања
18. Згоњанин Душко
19. Ивановић Ђорђе
20. Јовић Жељана
21. Каурин Мирослав
22. Квржић Предраг
23. Кецман Здравко
24. Краковић Ајла
25. Кузман Марко
26. Лепир Божана
27. Личина Ведран
28. Ловре Коста
29. Лончина Слађана
30. Манојловић Милан
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31. Милановић Ђорђије
32. Милановић Сергеј
33. Мрђа Саша
34. Нарић Деан
35. О радовић Данијел
36. Пашалић Жељко
37. Пећић Дарио
38. Попадић Милорад
39. Предић Јован
40. Ристић Маја
41. Са љић Здравко

42. Симић Бојана
43. Смиљић Лазар
44. Станишић Сања
45. Суљић Елвира
46. Ше ић Божана
47. Тошић Петар
48. Трифковић Василије
49. Трнинић Ђорђе
50. Ћирић Александар
51. Чорокало Бојан
52. Тодоровић Дејана

Прва година - о нова
1. Маливојевић Станка
2. Големовић Александар
3. Волаш Ђурађ
4. Зиројевић Немања
5. Бабић Лука
6. Кецман Слободан
7. Дамјановић Милан
8. Вучић Стефан
9. Ристић Срђан
10. Митровић Душан
11. Марић Милош
12. Љубас Невен
13. Макивић Милан
14. Поповић Ђорђе
15. Дрљача Слободан
16. Кострешевић Зоран
17. Црнобрња Ана
18. Шкорић Милан

19. Цикота Душко
20. Ћаћић Бојан
21. Тошић Младен
22. Тодоровић Његош
23. Стојановић Ненад
24. Радуловић Дајана
25. Радоњић Жељко
26. Перић Драган
27. Мијић Пане
28. Малић Марко
29. Лугоња Жарко
30. Кустурић Срђан
31. Кошпић Дамјан
32. Кос Димитрије
33. Ковачевић Огњен
34. Кљечанин Синиша
35. Кисин Северин
36. Карлица Љубиша
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Друга година - о нова
1. Авди ашић Кадир
2. Бандовић Младен
3. Бјељац Сло одан
4. Богданић Горан
5. Богданић Дајана
6. Бошатлић Марко
7. Братић Перо
8. Венцељ Жења
9. Вјештица Милан
10. Вукадин Војислав
11. Гавур Милош
12. Глигурић Маркица
13. Глушац Игор
14. Голић Жикица
15. До раш Вања
16. Драгичевић Синиша
17. Дринић Ранка
18. Ду равац Дали ор
19. Ђекић Ђорђе
20. Ђогић Ведран
21. Ђукарић Владимир
22. Живковић Синиша

23. Зивлак Душко
24. Ивановић Душка
25. Јанковић Дарко
26. Јањић Дејан
27. Јелић Александар
28. Јовановић Бојана
29. Јовић Данијел
30. Јовић Дејан
31. Каралић Милан
32. Карановић Мишо
33. Кардум Никола
34. Ковачевић Дарко
35. Кошмић Армин
36. Крејић Ђорђе
37. Кузмановић Раде
38. Лазић Деан
39. Лајшић Невен
40. Лукић Не ојша
41. Љољић Стево
42. Малеш Сло одан
43. Малијевић Немања
44. Мандић Дејан

37. Јокановић Саша
38. Жупљанин Михаило
39. Ђуричић Зоран
40. Драгосављевић Срђан
41. Грбић Бошко
42. Гарић Синиша
43. Галић Милош

44. Гаврановић Горан
45. Вучковић Вера
46. Вучић Мирослав
47. Вукић Драган
48. Бојан Чолић
49. Бајић Дејан
50. Блаженовић Радан
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45. Манојловић Милан
46. Марјановић Бојан
47. Марковић Момчило
48. Микић Александар
49. Милашин Бранко
50. Милијевић Катарина
51. Мишковић Бо ан
52. Мршић Горан
53. Муминовић Фехим
54. Никић Тони
55. Николетић Мирко
56. Њењић Биљана
57. Паспаљ Дијана
58. Пауковић Маринко
59. Пезеровић Стојан
60. Пена Марко
61. Пећанац Младен
62. Поповић Александар
63. Проле Бранислав
64. Радић Наташа
65. Раца Радомир
66. Ристић Драган
67. Симеуновић Бојан

68. Станковић Бо ан
69. Стојановић Божидар
70. Тодорић Владимир
71. Тривуновић Александар
72. Ћирић Ђорђе
73. Ћосовић Павле
74. Чупељић Драган
75. Чејван Аднан
76. Шакотић Бранислав
77. Шикуљак Бојан
78. Шљивар Петар
79. Миловац Жељка
80. Маленчић Дејан
81. Јевтић Александар
82. Миланковић Маринко
83. Вујадиновић Стефан
84. Савић Владан
85. Копрена Андреј
86. Јуришић Никола
87. Марковић Гојко
88. Кнежевић Дамјан
89. Симић Синиша

Апслолвенти - о нова
1. Ба ић Саво
2. Бартула Бојан
3. Бачић Милош
4. Башић Дарио
5. Благојевић Бо ан
6. Богданић Александар
7. Булајић Горан

8. Вракеља Славиша
9. Врсајковић Драган
10. Вуковић Марио
11. Глишић Теодор
12. Гроздић Жељко
13. Дугоњић Деан
14. Ђурић Бо ан
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15. Ђурић Милош
16. Живановић Ђорђе
17. Зејнић Елвис
18. Зец Сандро
19. Зечевић Иван
20. Зрнић Бо ан
21. Икановић Срђан
22. Јовичић Не ојша
23. Јокановић Миодраг
24. Каламанда Младен
25. Карановић Александра
26. Кнежевић Жељко
27. Ковачевић Драган
28. Копања Весна
29. Крпић Дејан
30. Лазић Десанка
31. Лекић Стево
32. Максимовић Ђорђе
33. Малиновић Весна
34. Миљић Драган
35. Миљевић Младен

36. Миљић Драгана
37. Митрић Недељко
38. Музичка Дејан
39. Моравац Дарјан
40. Новковић Свјетлана
41. Пајић Бошко
42. Пантић Марица
43. Паприца Игор
44. Пејаковић Дејан
45. Петковић Бранко
46. Петровић Данијел
47. Санчанин Милан
48. Сладојевић Драгана
49. Цвијетић Стефан
50. Стојановић Данијел
51. Стојановић Стеван
52. Тепић Дарко
53. Топалић Драгана
54. Ћехајић Јусуф
55. Стојаковић Саво

Апслолвенти по старом плану и програму - о нова
1. Ананић Миљан
2. Башевић Бојан
3. Берило Рефик
4. Би ић Биљана
5. Благојевић Светозар
6. Бојанић Милош
7. Боснић Павле
8. Вре ац Дали ор
9. Вре ац Радислав
10. Вујатовић Владимир

11. Глишић Марко
12. Голић Сузана
13. Граховац Дали ор
14. Гуњак Данијела
15. До риловић Бо ана
16. Драгичевић Ненад
17. Ђекановић Горан
18. Ђукић Душан
19. Егић Дарко
20. Ескић Милош
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21. Јовичић Слађана
22. Калајџић Милан
23. Ковачевић Томислав
24. Кокоруш Ђорђе
25. Милићевић Милица
26. Милојевић Владо
27. Миодраговић Душан
28. Орозовић Бошко
29. Пејић Славиша
30. Радић Дејан
31. Радић Игор
32. Радосавац Живана
33. Радуловић Дејан
34. Раца Бојана
35. Ристић Владан
36. Савић Ведрана
37. Самарџић Вања
38. Сантрач Милан
39. Слијепчевић Сло одан
40. Сувајац Синиша

41. Топалић Александар
42. Тривалић Сања
43. Трчић Жељко
44. Ћехајић Адмир
45. Царевић Душко
46. Цвијић Александар
47. Шеховић Емина
48. Шпирић Давор
49. Јанковић Милан
50. Буразор Бранко
51. Раљић Жељка
52. Горалија Белимир
53. Шимуновић Александра – Ања
54. Шљукић Не ојша
55. Пилиповић Вујадин
56. Јевђенић Тања
57. Мазалица Лазо
58. Попадић Милош
59. Ковачевић Стево
60. Јовановић Драгана
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ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

По старом плану и програму (240 ECTS)

541. 
Слијепчевић /Момчило/ Сло одан
Дипломирао: 06. децембар 2013
Тема дипломског рада: Анализа 
морфофизиолошких показатеља подмлатка црне 
јохе у условима Ламинаца

542. 
Вуксан /Драгојло/ Синиша
Дипломирао: 16. децембар 2013
Тема дипломског рада: Елементи раста једнодобне 
састојине храста китњака у одјелу 83 привредне 
јединице ‘’Пастирево’’ на подручју Новог Града

543. 
Талијан /Раде/ Младен
Дипломирао: 07. фебруар 2014
Тема дипломског рада: Даљинска истраживања у 
шумарству

544. 
Петковић /Жарко/ Горан
Дипломирао: 13. Децембар 2012
Тема дипломског рада: Љековито биље на подручју 
манастира Осовица
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545. 
Тривановић /Здравко/ Марија
Дипломирао: 21. март 2014
Тема дипломског рада: Трансформација и развој 
зелене матрице унутар заштићеног подручја за 
управљање ресурсима ‘’Универзитетски град’’

546. 
Хаџић /Ахмо/ Ајдин
Дипломирао: 24. март 2014
Тема дипломског рада: Мјесто и улога дрвореда и 
зелених коридора у развоју општине Илиџа

547. 
Су отић /Ненад/ Бранислав
Дипломирао: 17 април 2014
Тема дипломског рада: Прираст тополе клона I-214 
у условима приобаља ријеке Саве

548. 
Самарџић /Раденко/ Вања
Дипломирао: 18. јун 2014
Тема дипломског рада: Структурне и производне 
карактеристике вјештачки подигнуих састојина 
смрче и дуглазије на локалитету Дубрава
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549. 
Чолић /Тодор/ Хелена
Дипломирао: 14. јул 2014
Тема дипломског рада: Појава дуглазијиног 
хермеса Gille  eella Coolezi у расаднику Станови на 
подручју Добоја

550. 
Мемић /Јусо/ Се иха
Дипломирао: 17. јул 2014
Тема дипломског рада: Функционални значај 
зеленог коридора дуж обале ријеке Уне у процесу 
урбаног развоја Босанске Крупе

551. 
Ђекановић /Радислав/ Горан
Дипломирао: 29. септембар 2014
Тема дипломског рада: Мјесто и улога урбаног 
зеленила у процесу развоја Теслића

552. 
Шеховић /Хајро/ Емина
Дипломирао: 03. октобар 2014
Тема дипломског рада: Анализа успјевања 
дуглазије (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) у 
огледу провенијенције Баталово Брдо'
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553. 
Ковачевић /Славко/ Томислав
Дипломирао: 23. октобар 2014
Тема дипломског рада: Унапријеђење стања 
зеленила Градишке са формирањем заштитних 
коридора између индустријских и урбаних зона

554. 
Раљић /Дане/ Жељка
Дипломирао: 31.октобар 2014
Тема дипломског рада: Популација еуроазијског 
риса (Lynx Lynx) и газдовање у ловиштима 
Републике Српске
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По новом наставном плану (Болоња)
180 ECTS

29. 
Ковачић /Ђурађ/ Сло одан
Датум одбране завршног рада: 06. децембар 2013
Тема завршног рада: Динамика отварања 
пупољака код садница смрче у тест потомству у 
Ш.Г. ‘’Дрина’’ Сребреница

30. 
Стојановић /Мићо/ Стеван
Датум одбране завршног рада: 14. фебруар 2014
Тема завршног рада: Производне карактеристике 
високих шума са природном обновом у Републици 
Српској

31. 
Ђурић /Сретко/ Милош
Датум одбране завршног рада: 17. фебруар 2014
Тема завршног рада: Популација дивокозе 
(Rupicapra rupicapra l.) и газдовање у ловиштима 
Републике Српске

32. 
Бајичић /Петко/ Борислав
Датум одбране завршног рада: 17. фебруар 2014
Тема завршног рада: Упоредна анализа резултата 
премјера на различитим облицима примјерних 
површина
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33. 
Вујнић /Рајко/ Младен
Датум одбране завршног рада: 17. фебруар 2014
Тема завршног рада: Сушење јеле на подручју ШГ 
‘’Горица’’ Шипово

34. 
Милановић /Љу о/ Ђорђије
Датум одбране завршног рада: 21. фебруар 2014
Тема завршног рада: Шашеви (Carex L.) Босне 
и Херцеговине – таксономска, морфолошка и 
хоролошка студија

35. 
О радовић /Саво/  Милан
Датум одбране завршног рада: 25. фебруар 2014
Тема завршног рада: Сушење шума храста китњака 
на подручју ГЈ. ‘’Козара – Врбашка’’

36. 
Дидовић /Драго/ Дарио
Датум одбране завршног рада: 21. март 2014
Тема завршног рада: Очување шумских генетичких 
ресурса у плантажама и банкама гена
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37. 
Митрић /Бошко/ Недељко
Датум одбране завршног рада: 26. март 2014
Тема завршног рада: Принципи размножавања 
калемљењем у производњи садног материјала

38. 
Ковачевић /Милан/ Драган
Датум одбране завршног рада: 03. април 2014
Тема завршног рада: Сушење букве на подручју ШГ 
‘’Горица’’ Шипово

39. 
Вракеља /Маринко/ Славиша
Датум одбране завршног рада: 03. април 2014
Тема завршног рада: Сушење смрче на подручју ШГ 
‘’Горица’’ Шипово

40. 
Лепир /Драгољу / Божана
Датум одбране завршног рада: 03. април 2014
Тема завршног рада: Најзначајније паразитске и 
сапрофитске гљиве на стаблима у дрворедима и 
парковима у Прњавору
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41. 
Карановић /Миланко/ Александра
Датум одбране завршног рада: 15. април 2014
Тема завршног рада: Структура мјешовите 
састојине бијелог бора, смрче и јеле у ПЈ. 
‘’Клековача – Дринић’’

42. 
Васиљевић /Стојан/ Ранко
Датум одбране завршног рада: 15. мај 2014
Тема завршног рада: Узроци сушења јеле на 
подручју ШГ ‘’Врбања’’ Котор Варош'

43. 
Каруповић /Петко/ Љу иша
Датум одбране завршног рада: 15. мај 2014
Тема завршног рада: Сушење шума смрче на 
подручју ШГ ‘’Врбања’’ ШПП ‘’Которварошко’’

44. 
Трифковић /Ђорђо/ Василије
Датум одбране завршног рада: 09. јун 2014.
Тема завршног рада: Карактеристике скупина 
код примјене скупинасто – пребирног система 
газдовања у мјешовитој шуми букве, јеле и смрче у 
‘’Петровачком’’ Шумскопривредном подручју
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45. 
Лончина /Мирослав/ Слађана
Датум одбране завршног рада: 10. јун 2014.
Тема завршног рада: Просторно уређење 
одјељења у функцији реализације скупинасто – 
пребирног система газдовања на подручју П.Ј. 
‘’Клековача – Дринић’’'

46. 
Батковић /Миле/ Драгана
Датум одбране завршног рада: 02. јул 2014.
Тема завршног рада: Сушење јеле на Борју

47. 
Вуковић /Стојан/ Марио
Датум одбране завршног рада: 16. октобар 2014.
Тема завршног рада: Анализа организационе 
структуре хемијске индустрије ‘’Дестилација’’ а.д. 
Теслић’

48. 
Мрђа /Гојко/ Саша
Датум одбране завршног рада: 17. октобар 2014.
Тема завршног рада: Сушење смрче на подручју 
Босанско – Петровачком
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49. 
Сладојевић /Милован/ Драгана
Датум одбране завршног рада: 29. октобар 2014.
Тема завршног рада: Значај оснивања шумских 
култура и плантажа у свјетлу климатских промјена

50. 
Живановић /Лазо/ Ђорђе
Датум одбране завршног рада: 31. октобар 2014.
Тема завршног рада: Мјесто и функција градског 
парка ‘’Алаџа’’ у процесу урбаног развоја општине 
Фоча

ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА

2/2014. 
Топић /Саво/ Звјездана
Датум одбране мастер рада: 11.12.2013
Тема мастер рада: ‘’Варијабилност морфо-
физиолошких својстава сјемена брекиње (Sorbus 
torminalis /L./ Crantz) као показатељ генетичког 
потенцијала врсте “
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СПИСАК НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА 2013/14

I година

Илија Чигоја 
општи успјех у средњој школи 5,00

II година

Огњен Срдић 
просјек 8.80, положено 10 испита

III година

Јелена Велага 
просјек 9.04, положено 26 испита

Апсолвент

Милош Милетић 
просјек 8.70, положено 34 испита
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Активности Факултета у санацији поплавом 
захваћених подручја
У мају и јуну 2014. Године Репу лика Српска ила је захваћена катастрофал-
ним поплавама које су причиниле велике штете имовини и грађанима Репу-
лике Српске. Шумарски факултет је од самог почетка активно учествовао 

у ор и против поплава а нарочито у санацији насталих штета. Факултет је 
именовао стручно – кон-
султативни тим (Доц. др 
Југослав Брујић – коор-
динатор, Проф. др Зоран 
Маунага, Проф. др Зоран 
Говедар и Проф. др Зо-
ран Станивуковић) који 
је имао задатак да прику-
пља и анализира податке 
са терена као и да актив-
но учествује и сарађује 
са свим институцијама у 
циљу помагања у сана-
цији штета на поплавом 
захваћеним подручјима 
у Репу лици Српској. На 
иницијативу декана Био-
техничког факултета у 
Љу љани Проф. др Иго-
ра Поточника и Проф. др 
Андреја Бончине радни-
ци Одсјека за шумарство 
су прикупили помоћ у 
материјално-техничким 
и хигијенским средстви-
ма за санацију штета од 
поплава. Средства су до-
премљена Црвеном крсту 
Репу лике Српске у Бања 
Луку а потом је опрема 
додијељена студентима 
Шумарског факултета коју 
су они користили за рад 
на терену у општинама Фото: Бранислав Вишекруна
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Модрича, До ој и Шамац. Такође Факултет је активно учествовао у свим 
програмима помоћи које је организовао Универзитет у Бањој Луци прику-
пљајући новчану и материјалну помоћ угроженом становништву а посе но 
за раднике и студенте нашег Факултета. Нарочито је значајна помоћ коју су 
организовали студенти при раду на терену и Синдикална организација Шу-
марског факултета која је прикупила значајна новчана средства за угрожено 
становништво. Сви  запослени на  Шумарском факултету у координацији са  
Синдикалном организацијом „Шумарски факулет“ су скупили новчана сред-
ства од којих је купљено 30 (тридесет)  хигијенских пакета и директно на 
терену у Шамцу пакети су додијељени студентима нашег Универзитета као и 
породицама поплављених.
Поред тога Синдикална организација „Шумарски факултет“ је додијелила 
једнократну новчану помоћ својим радницима који су  угрожени од еле-
ментарне непогоде. У организованој акцији наставног и административног 
осо ља Универзитета у Бањој Луци, у чишћењу града Шамца учествовала 
су 4 запосена радника Шумарског факултета а нај ројнији су или студенти 
Шумарског факултета. Такође, студенти Шумарског факултета су учествова-
ли у чишћењу о јеката радника нашег Универзитета са подручја Бањалуке.

Aктивности које су спровели радници и студенти наше институције 
у координацији са Синдикалном организацијом “Шумарски факул-
тет“:

• Студенти нашег факулета су или нај ројнији и најучесталији у акцијама 
које су се спровеле у Модричи, Шамцу, До оју и др градовима угроже-
ним од поплаве.

• Сви  запослени на  Шумарском факултету у координацији са  Синдикал-
ном организацијом „Шумарски факулет“ су скупили новчана средства 
од којих је купљено 30 (тридесет)  хигијенских пакета и директно на те-
рену у Шамцу додијелили студентима нашег Универзитета као и породи-
цама поплављених.

• СО „Шумарски факултет“ је додијелило једнократну новчану помоћ сво-
јим радницима који су  угрожени од елементарне непогоде. 

•  У организованој акцији, наставног и ненаставног осо ља нашег Универ-
зитета у Бањој Луци, у  чишћењу града Шамца учествовало је 4 запосена 
са Шумарског факултета (један  професор, два виша асистента и један из 
ненаставног осо ља) и овај пут  су или нај ројнији студенти са Шумар-
ског факултета; 

• Шумарски факултет је о ез иједио донацију са Шумарског факултета 
Универзитета  у Љу љани која се односила на 50 комплета за рад на 
терену (крампови, лопате, чизме, сјекире...) као и 2 пумпе.
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• Студенти Шумарског факултета су учествовали у чишћењу о јеката рад-
ника нашег Универзитета са подручја Бањалуке.

•  Сви радници Шумарског факултета су до ровољно издвојили новчана 
средства која су такође додијељена радницима Шумарског факултета 
угроженим од елементарне непогоде.

ИЗВЈЕШТАЈ СА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ
У Дому омладине у Бањој Луци одр-
жан је четврти по реду Фестивал на-
уке у организацији Министарства 
науке и технологије у трајању од 
12-13.11.2014. године. Своје уче-
шће на поменутом фестивалу узео 
је и Шумарски факултет Универзи-
тета у Бања Луци. Мр Срђан Керен 
и студент мастер студија Јово Пет-
ковић су представљали Шумарски 
факултет на поменутом фестивалу. 

Факултет је на свом штанду имао прилику да заинтересованим посјетиоци-
ма представи два инструмента. То су Field-Map и Vertex 4. Ријеч је два мул-
тифункционална инструмента од којих један већ има успјешну примјену у 
пракси (Vertex 4) док је други у процесу увођења у исту (Field-Map).
Vertex 4 је професионални иснтрумент који се првенствено користи за мје-
рење висина ста ала и хоризонталних дистанци. Такође, инструмент може 
да мјери наги е терена и температуру. Ријеч је о инструменту који је ер-
гономски дизајниран, малих је димензија са прегледним алфанумеричким 
екраном и релативно је једноставан за употре у. Оно што је нај итније јако 
је ефикасан и поуздан. Field-Map је мјерни инструмент који је заправо по-
следња ријеч технологије  у смислу прикупљања података у шумарству. По-
даци прикупљени на терену ивају аутоматски похрањени у азе података 
које се налазе у теренском компјутеру, који је уједно и саставни дио опреме. 
Овим инструментом се постиже већа тачност података, ржи рад, подаци су 
у ази података спремни за коришћење, мање могућности грешака, и могу-
ће је у ацити већ постојеће податке (када се ради о поновним мјерењима). 
То је систем који је прво итно намјењен за потре е националних инвентура 
шума. За сада се Field-Map код нас користи искључиво за научно-истражи-
вачки рад, али з ог ројних предности које има, у скоријој удућности може 
се очекивати шира примјена овог мјерног инструмента у нашој шумарској 
пракси.
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