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Предговор
Ове године навршава се 27 година рада и развоја Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, главног носиоца образовног и научно - истраживач-
ког рада у области шумарства на подручју Републике Српске. Шумарски фа-
култет је институција отворена за сваки облик сарадње у области модерног 
шумарства која образује кадрове по савременим принципима и наставном 
програму који је усклађен с принципима Болоњског процеса и кредитним 
системом (ECTS).

Протеклу академску годину на факултету је обиљежило значајно повећање 
броја наставника и набавка опреме. Четверо наших колега је одбранило ди-
сертације и изабрано у звање доцента. Средствима које је обезбједило Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике 
Српске, набављена је значајна количина опреме, чиме су створени још бољи 
услови за образовни и научно - истраживачки рад на факултету.  

Шумарски факултет је први пут координатор међународног пројекта размје-
не професора и студената. Међународна комисија је 9. априла ове године 
прихватила приједлог CEEPUS мреже која почиње функционисати од школ-
ске 2019/2020 године под насловом „Managing forests for climate changes.“ 
У функцији партнерске институције, Шумарски факултет имплементира 
ERASMUS пројекат под називом “Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: 
Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countriesˮ, који 
представља важан допринос унапређењу и модернизацији наставних пла-
нова и програма у области превенције у борби против поплава и бујичних 
токова.

И дање се суочавамо с трендом смањења броја уписаних студената који је 
настављен и ове године и који је присутан и у региону. Наведени проблем ће 
и у наредном периоду бити у фокусу наших активности.

Као и у претходним, и у овом Билтену су приказане најзначајније активности 
Факултета у протеклој академској години и овом приликом се захваљујем на 
сарадњи свим наставницима, сарадницима и студентима који су нам усту-
пили податке како би Билтен био што садржајнији.

Декан

Проф. др Војислав Дукић
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Декан
др Војислав Дукић, ванредни професор

Продекан за НИР
др Маријана Каповић Соломун, доцент

Продекан за наставу
др Дане Марчета, доцент

Секретар Факултета
др Дражен Миљић

ЧЛАНОВИ ННВ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. 
Наставно-научно вијеће Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци у 
2018/19. академској години чине:

др Зоран Говедар, редовни професор;
др Зоран Маунага, редовни професор;
др Милан Матаруга, редовни професор;
др Мира Милић, редовни професор;
др Нада Шуматић, редовни професор;
др Војислав Дукић, ванредни професор;
др Жељка Марјановић-Балабан, ванредни професор;
др Зоран Станивуковић, ванредни професор;
др Љиљана Дошеновић, ванредни професор;
др Владимир Ступар, доцент; 
др Дане Марчета, доцент;
др Драган Чомић, доцент;
др Југослав Брујић, доцент;
др Маријана Каповић Соломун, доцент;
мр Бранислав Цвјетковић, виши асистент;
мр Вања Даничић, виши асистент;
мр Владимир Петковић, виши асистент;
мр Данијела Петровић, виши асистент;
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мр Бране Злокапа, виши асистент;
Зорана Хркић Илић, ма, виши асистент;
Свјетлана Ћоралић, асистент;
Булајић Ђорђе;
Илија Чигоја;
Миленко Васиљевић; 
Новица Николић.
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

РАДНИЦИ ФАКУЛТЕТА

Наставно особље
др Бранислав Цвјетковић 
др Вања Даничић 
др Владимир Петковић 
др Владимир Ступар  
др Војислав Дукић
др Дане Марчета
др Данијела Петровић 
др Драган Чомић 
др Жељка Марјановић Балабан 
др Зоран Говедар 
др Зоран Маунага 
др Зоран Станивуковић
др Југослав Брујић
др Љиљана Дошеновић 
др Маријана Каповић Соломун
др Милан Матаруга 
др Мира Милић
др Нада Шуматић 
др Родољуб Ољача 
Зорана Хркић Илић, ма

Ненаставно особље
др Дражен Миљић
мр Мирослав Мирковић 
Јелена Чучковић, ма  
Здравко Ковачевић, дипл инж шумарства 
Божица Марић, дипл инж шумарства  
Ђорђије Милановић, дипл инж шумарства 
Александра Верхас, дипл. новинар  
Снежана Ђаковић 
Драгица Михаљчић 
Владимир Милошевић 
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Бранкица Кајкут
Огњен Стојнић 
Бранислав Вишекруна 
Драган Убовић 
Владо Ристић 
Анђелија Мрђен 
Мирјана Стевић 
Борка Шакић 
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

ОДБРАНЕ И ПРИЈАВЕ ТЕЗА

Вања Даничић
Дана 30.11.2018. године на Шумарском факултету Универзитета у Бањој 
Луци, Вања Даничић, магистар шумарских наука, одбранила је докторску 
дисертацију под насловом „Генетички диверзитет и морфолошко-помолош-
ки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Мill.) у Босни 
и Херцеговини“. Дисертација је урађена под менторством проф. др Василија 
Исајева и коменторством проф. др Милана Матаруге.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

1. др Далибор Баллиан, редовни професор, ужа научна област: Шумарска 
генетика и оплемењивање дрвећа и грмља, Шумарски факултет, Уни-
верзитет у Сарајеву, предсједник,

2. др Василије Исајев, редовни професор у пензији, ужа научна област: 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање, Шумарски факултет, 
Универзитет у Београду, члан,

3. др Милан Матаруга, редовни професор, ужа научна област: Шумарска 
генетика и оснивање шума, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој 
Луци, члан.

Гeнeтичкa, мoрфoлoшкa и пoмoлoшкa кaрaктeризaциja питoмoг кeстeнa 
спрoвeдeнa је у сaстojинaмa питoмoг кeстeнa нa шeст лoкaлитeтa сa рaз-
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личитим eкoлoшкo-вeгeтaциjским кaрaктeристикaмa, нa пoдручjу прирoд-
нoг рaспрoстрaњeњa питoмoг кeстeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Изaбрaни 
лoкaлитeти oбухвaтajу сjeвeрoзaпaднo пoдручje БиХ (Бaњaлука, Приjeдoр, 
Кoстajница, Бужим), пoдручje сjeвeрнe Хeрцeгoвинe (Кoњиц) и истoчни диo 
БиХ (Брaтунaц).

У дисертацији су анализиране климатске и фитоценолошке карактеристике 
као и карактеристике земљишта истраживаних популација. Вишегодишњим 
истраживањима анализирана су морфолошка својства листа и плода, ква-
литет и виталитет плода као и нутритивне вриједности плода. Анализирана 
је генетичка структура, генетички диверзитет и варијабилитет природних 
популација питомог кестена примјеном савремених молекуларних анализа 
при чему су коришћени SSR маркери.

Познавање генетичке варијабилности питомог кестена може осигурати да 
се на подручју БиХ донесу планови за обнову шума питомог кестена, њену 
реинтродукцију, као и очување генетичке разноликости методом in situ и ex 
situ.

Резултати овог рада су допринос побољшања и ревитализације стања шума 
питомог кестена и прилог методама рада при будућем оснивању намјен-
ских плантажа питомог кестена. Добијени резултати су основа за даље опле-
мењивање питомог кестена, за подстицање ширења ареала питомог кесте-
на на површинама погодним за узгој ове врсте у Босни и Херцеговини, као и 
његове валоризације у склопу општекорисних функција шума.
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Бранислав Цвјетковић
На Шумарском факултету Универзитета у Београду, дана 18.12.2018. го-
дине, Бранислав Цвјетковић, мастер инжењер шумарства, успјешно је 
одбранио докторску дисертацију под насловом: „Генетичко-физиолошки 
варијабилитет смрче (Picea аbies Karst.) у тестовима потомства у Босни и 
Херцеговини“.

 Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

1. др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област „Семенарство, расадничар-
ство и пошумљавање“, 

2. др Милан Матаруга, редовни професор Шумарског факултета Универзи-
тета у Бањој Луци, ужа научна област „Шумарска генетика и оснивање 
шума“,

3. др Дргагица Вилотић, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду, ужа научна област „Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање“,

4. др Владан Иветић, ванредни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду, ужа научна област „Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање“,

5. др Саша Орловић, научни савјетник на Институту за низијско шумарство 
и животну средину Универзитета у Новом Саду

Дисертација је урађена под менторством проф. др Мирјане Шијачић-Нико-
лић и проф. др Милана Матаруге. 

Дисерација је имала за циљ да са научног и практичног аспекта истражи 
варијабилност смрче те укаже на могућности њеног коришћења у подизању 
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нових шума кроз дефинисање смјерница за употребу шумског репродуктив-
ног материјала. Пошло се од премисе да смрча представља једну од најваж-
нијих врста четинара у Босни и Херцеговини те да се најчешће користи у 
пошумљавању у БиХ као и да је то врста у чије истраживање је у посљедњих 
пар деценија уложен значајан напор на унапређењу производње и трансфе-
ру шумског репродуктивног материјала. 

У два теста потомства смрче у Дринићу и Сребреници истражена је варија-
билност морфолошких, физолошких и молекуларних маркера на потомству 
поријеклом из 6 популација (36 линија полусродника): Хан Пијесак 1, Хан 
Пијесак 2, Фоча, Потоци, Олово и Кнежево. 

Резултати указују на постојање значајне варијабилности у погледу пре-
живљавања, раста и прираста садница у тестовима потомства те на нивоу 
популација и линија полусродника. У погледу морфометријских параметара, 
популације Потоци и Олово постижу највеће висине у тесту потомства у Дри-
нићу, док су код популације Кнежево забиљежене најмање висине. Највећи 
пречник корјеновог врата постигла је популација Фоча. У тесту потомства у 
Сребреници највеће висине постизале су саднице из популације Потоци и 
Кнежево, а најмање популације Фоча и Хан Пијесак 1. 

Примјетан је пад висинског прираста у 2013. години у односу на 2012. годи-
ну усљед појаве суше, док се утицај суше није одразио на саднице у тесту 
потомства у Дринићу. 

Отварање пупољака се показала као врло варијабилна особина која је зна-
чајна за истраживање са аспекта толерантности на касне прољећне мразе-
ве. Саднице из популације Кнежево су најраније отварале пупољке у оба 
теста потомства, а најкасније отварање пупољака забиљежено је код попу-
лације Фоча. 

Варијабилност утврђена молекуларним маркерима указује на низак степен 
генетичке диференцијације на нивоу популација што указује на несметан 
проток гена међу популацијама. 

Анализа адаптибилности смрче захтијева дугорочне планове истраживања 
репродуктивног материјала. Будући планови треба да се односе на поди-
зање ex situ засада смрче, али и јасније дефинисање in situ мјера заштите 
генфонда смрче.
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Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Владимир Петковић
На Одсјеку за шумарство и обновљиве шумске ресурсе Биотехничког факул-
тета Универзитета у Љубљани, дана 26. фебруара 2019. године ма Влади-
мир Петковић успјешно је одбранио докторску дисертацију под насловом: 
„Оptimization of forest roads network in hilly and mountainous natural forests 
in northern Bosnia and Herzegovina“ (Оптимизација мреже шумских путева у 
брдским и планинским природним шумама сјеверне Босне и Херцеговине).

Комисија за одбрану дисертације била је у саставу:

1. доц. др Јури Маренче, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, 
Одсјек за шумарство и обновљиве шумске ресурсе – предсједник, 

2. проф. др Томислав Поршински (Tomislav Poršinsky), редовни професор 
Шумарског факултета Универзитета у Загребу – члан,

3. проф. др Зоран Говедар, редовни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци - члан.

Дисертација је урађена под менторством проф. др Игора Поточника, редов-
ног професора на Одсјеку за шумарство и обновљиве шумске ресурсе Био-
техничког факултета Универзитета у Љубљани.

Одрживо газдовање шумама захтијева оптимизацију мреже шумских путева 
односно отоврености шума. Оптимизација са становишта коришћења дрве-
та подразумијева одређивање оптималне густине шумских путева и њихов 
оптималан просторни распоред, истовремено узимајући у обзир друштве-
не, културне и заштитне функције шума и управљање простором. У истра-
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живању су посматране државне шуме, а нарочито категорија високих шума 
са природном обновом у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине (БиХ). То су 
шуме које се природно обнављају и зато је за ову категорију шума кориштен 
термин природне шуме. Оне су најважнија категорија шума са становишта 
количине и квалитета дрвне масе који потиче из њих, али и са становишта 
биолошке разноврсности. Тренутна отвореност шума у БИХ није довољна за 
одрживо и интезивно газдовање шумама. Из тога разлога покренут је процес 
планирања шумских путева у природним шумама сјеверне БиХ. Планирање 
шумских путева се састоји од фаза планирања отворености и пројектовања 
нових шумских путева у подручју истраживања. Процес планирања шумских 
путева у овом случају заснован је на примјени савремених аналитичких ме-
тода (Аналитичко Хијерархијски Процес (АХП)) као и алата (Глобални Пози-
циони Сиситем (ГПС), Географско Информациони Сиситем (ГИС)) који омо-
гућавају квалитетну просторну и статистичку анализу података добијених из 
Дигиталног Модела Рељефа (ДМР) и теренских истраживања, а у будућно-
сти примјеном Ласерског скенирања из ваздуха или са земље (LiDAR).

Резултати ове дисертације су значајни јер су показали да се мора радити на 
повећању приступачности како природним тако и шумама уопште, јер оне 
имају потенцијал да се њима интензивно газдује. Поред тога, тема дисерта-
ције је данас веома актуелна са становишта покренутих активности управо 
на изради Мастер плана шумских путева у Републици Српској, а нарочито 
ако се има у виду да су активности око израде дисертације започеле још 
2013. године пријавом и усвајањем теме. 
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ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци је, на својој 34. сједници одржаној 
28.02.2018. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:

1. проф. др Милан Кнежевић, предсједник Комисије,
2. проф. др Михајло Марковић, члан и
3. проф. др Љиљана Дошеновић, члан.

донио Одлуку, број: 02/04-3.409-27/19, да се др Маријана Каповић Соломун  
бира у звање ванредног професора за ужу научну област Силвиекологија.

Др Југослав Брујић, ванредни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 37. сједници одржаној 
30.05.2019. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:

1. проф. др Раде Цвјетићанин, предсједник Комисије,
2. проф. др Сеад Војниковић, члан и
3. проф. др Љиљана Дошеновић, члан.

донио Одлуку, број: 02/04-3.1142-33/19, да се др Југослав Брујић бира у 
звање ванредног професора за ужу научну област Силвиекологија.

Др Бранислав Цвјетковић, доцент
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 41. сједници одржаној 
25.09.2019. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:

1. проф. др  Милан Матаруга, предсједник Комисије,
2. проф. др Мирјана Шијачић-Николић, члан,
3. проф. др Далибор Баллиан, члан,
4. проф. др Саша Орловић, члан и
5. проф. др Владан Иветић, члан.

донио Одлуку, број: 02/04-3.2254-85/19, да се др Бранислав Цвјетковић 
бира у звање доцента за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање 
шума (сјеманарство, расадничарство и пошумљавање).

Др Данијела Петровић, доцент
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 41. сједници одржаној 
25.09.2019. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:

1. проф. др Игор Поточник, предсједник Комисије,
2. проф.др Здравко Поповић, члан и
3. доц. др Дане Марчета, члан.
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донио Одлуку, број: 02/04-3.2254-88/19, да се др Данијела Петровић бира се 
у звање доцента за ужу научну област Коришћење шумских ресурса.

Др Вања Даничић, доцент
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 41. сједници одржаној 
25.09.2019. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:

1. проф. др  Милан Матаруга, предсједник Комисије,
2. проф. др Мирјана Шијачић-Николић, члан,
3. проф. др Далибор Баллиан, члан,
4. др Саша Орловић, члан и
5. проф.др Владан Иветић члан.

донио Одлуку, број: 02/04-3.2254-86/19, да се др Вања Даничић бира у 
звање доцента за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума 
(сјеманарство, расадничарство и пошумљавање).

Др Владимир Петковић, доцент
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 41. сједници одржаној 
25.09.2019. године, а на основу Извјештаја Комисије за избор, у саставу:
1. проф. др Игор Поточник, предсједник Комисије,
2. проф. др Здравко Поповић члан и
3. доц. др Дане Марчета, члан.

донио Одлуку, број: 02/04-3.2254-87/19, да се др Владимир Петковић бира у 
звање доцента за ужу научну област Коришћење шумских ресурса.
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

Редовне публикације Шумарског факултета

Информативни Билтен 26

Информативни Билтен Шумарског факу- 
лтета Универзитета у Бањој Луци је издање 
које представља преглед рада Факултета и 
дешавања током претходне академске го-
дине. 

Од 2002. године до данас, наш Факултет је 
публиковао 2 монографије, за јубиларне го-
дине постојања. Надамо се да ћемо наста-
вити традицију издавања оваквих публика-
ција. 

Гласник Шумарског факултета 28
У 2018. години објављен је 28. број Гласни-
ка, чиме је испоштована периодика. Гласник 
је 2019. године, од стране Комисије за кате-
горизацију научних часописа, сврстан у прву 
категорију са 31 бодом.
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Прираст шума је нови универзитетски уџ-
беник, који излази 7 година наког прве књи-
ге (Маунага, 2012). Ово је прерађено и до-
пуњено издање. Ново поглавље је Модели 
раста шума. Аутори су др Зоран Маунага и 
др Војислав Дукић. 

Уџбеник има 334 странице текста, а садржи 
8 поглавља: 

1. Увод 
2. Физиолошко-еколошке основе раста 

дрвећа
3. Методе истраживања прираста
4. Прираст стабла једнодобне састојине
5. Прираст стабла разнодобне састојине
6. Прираст једнодобне састојине
7. Прираст разнодобне састојине
8. Модели раста шума

Из рецензија издвајамо.

„Рукопис Прираст шума је писан стилски и језички прилично јасно, на јед-
ноставан начин и изложен у прикладној форми која је разумљива читаоцу. 
Материја рукописа је подељена по добро конципираним поглављима, пи-
саним у логичном редоследу и који су у сагласју са исходиштем наставе на 
предмету Прираст шума, што  студентима основних студија омогућава што 
успешније савладавање програма ове наставне дисциплине“ (др Бранко 
Стајић).

„Рукопис Прираст шума аутора др Зорана Маунаге и др Војислава Дукића 
пружа свеобухватан увид у најважније процесе и законитости прираста 
стабала и шумских састојина. За разлику од првог издања књиге „Прираст 
шума“ овај рукопис је обогаћен описима метода (начина) утврђивања и 
представљања законитости раста те параметара структуре састојина новијег 
датума који се у нашем окружењу тек уводе у наставно-научне садржаје“ (др 
Аида Ибрахимспахић).

Уџбеници

Прираст шума
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Монографија аутора Дане Марчете се бави 
проблематиком коришћења биомасе из бу-
кових састојина са више аспеката. У прва сва 
поглавља аутор даје кратак преглед тренут-
но актуелних технологија коришћења шума 
на подручју Републике Српске по питању 
система сјече и израде, као и транспорта 
дрвета и осврће се на степен искоришћења 
биомасе који актуелни начин рада омо-
гућава. Затим говори о букви као једној од 
најважнијих врста дрвета којом се газдује 
у шумарству Републике Српске, наглаша-
вајући потенцијал и производе из букве. У 
поглављу Облици дрвне биомасе за енер-
гију аутор је направио преглед појавних об-
лика производа из дрвета који се користе за 
енергију, почев од традиционалних па све до савремених као што је пелет. У 
поглављу циљеви истраживања каже се да ће се у истраживању упоредити 
две технологије рада са аспекта продуктивности, трошкова, искоришћења 
биомасе и прихватљивости за састојину. Поглавље Преглед истраживања о 
технологијама коришћења шума даје исцрпан приказ истраживања из раз-
личитих дијелова свијета која су се бавила предметном тематиком. Обрађује 
се процес истраживања у шумарству с нагласком на студиј времена и рада 
и калкулацију трошкова. Током представљања резултата, кроз сва поглавља, 
наглашавана је разлика која је утврђена код сортиментног и полудебловног 
метода са коментарима. У поглављу Компарација система рада сублимира-
ни су резултати свих фаза рада и моделовани су за један конкретан случај да 
би се јасно и прегледно показала разлика у продуктивности, искоришћењу 
биомасе и трошковима у искоришћавању букових састојина за два систе-
ма рада. У закључним разматрањима аутор даје препоруке које би требало 
слиједити да би се унаприједиле садашње технологије коришћења букових 
састојина, с посебним освртом на мобилизацију коришћења биомасе за 
производњу енергије.

Извод из рецензије: Ово дјело представља значајан допринос сектору шу-
марства у области коришћења шумских ресурса и може послужити студен-
тима и инжињерима, а и истраживачима као вриједан извор сазнања.

Научна монографија

Технологије коришћења букових састојина
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ, РАЗМЈЕНE И УЧЕШЋА  
НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

Шумарски факултет први пут координатор међународног 
пројекта размјене професора и студената
Међународна комисија је 9. априла ове године прихватила наш приједлог 
CEEPUS мреже која почиње функционисати од школске 2019/2020 године 
под насловом „Managing forests for climate changes“. У припреми апликације 
као партнерске институције учествовали су: Шумарски факултет Универзи-
тета у Сарајеву, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Шумарски фа-
култет Универзитета у Загребу, Шумарски факултет Универзитета у Скопљу, 
Институт за молекуларну генетику и генетички инжењеринг Универзитета у 
Београду, Институт за низијско шумарство и животну средину Универзитета 
у Новом Саду, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду и Био-
технички факултет Универзитета у Љубљани.

Формирана мрежа има за циљ обезбиједити финансијску подршку размје-
ни професора, сарадника и студената међу овим институцијама чиме би се 
значајно унапредила мобилност. Планираном размјеном и сталном кому-
никацијом, прије свега међу наставницима и сарадницима, циљ је унаприје-
дити знања и искустава на веома актуелну тему: значај, улога, газдовање и 
коришћење шума у контексту климатских промјена. Одобрене су квоте од 
стране Комисије за прву школску годину очекујући да ће следеће године 
бити јоше веће са намјером чланова ове мреже да се иста шири укључујући 
заинтересоване институције из других држава (Аустрије, Мађарске, Чешке, 
Словачке, Румуније, Бугарске, итд.).

Доста наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци користе могућно-
сти CEEPUS мрежа, учествују као партнери, али је ово први пут да високошколска 
институција са подручја Босне и Херцеговина координатора рад читаве мреже.

Активности на Шумарском факултету воде: др Милан Матаруга, ред. проф., 
др Вања Даничић, доцент и др Бранислав Цвјетковић, доцент.

др Милан Матаруга

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци у функцији 
партнерске институције, имплементира ERASMUS пројекат под 
називом “Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum 
Development at the Universities of Western Balkan Countriesˮ
Пројекат представља важан допринос унапређењу и модернизацији настав-
них планова и програма у области превенције у борби против поплава и 
бујичних токова. У пројекту учествује девет партнерских институција из укупно 
шест земаља, а Шумарски факултет Универзитета у Београду је координатор. 
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Учешће на међународној конференцији „Шуме Евроазије 
– Јужни Урал“
У периоду од 25.08.-31.08.2019. године у Чељабинску (Русија) у организа-
цији Министарства науке и високог образовања Руске федерације, Главне 
управе за шуме Чељабинске области, Руске академије наука, Чељабинског 
државног универзитета, Московског државног техничког универзитета „Ба-
умана“ и других институција,  одржана је 19. међународна научна коферен-
ција „Шуме Евроазије – Јужни Урал“. Конференција је посвећена јубиларној 
150-тој годишњици рођења професора Евгенија Венедиктовича Алексејева 
и инжењера шумарства Артура Артуровича Крјуденера као и поводом 100 

Пројекат траје 36 мјесеци и предвиђено је низ активности које ће укључива-
ти наставно и административно особље Шумарског факултета Универзитета 
у Бањој Луци, али и инжењере шумарства који ће имати прилику да уче-
ствују у обукама и радионицама усмјереним ка унапређењу њихових ком-
петенција у наведеној области.

 У претходном периоду је реализован kick-off  састанак у Београду (13-
14.12.2018) на којем су учествовали представници свих партнерских инсти-
туција. Такође, координаторица пројекта проф. др Нада Драговић и коорди-
наторица испред Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци као пар-
тнерске институције др Маријана Каповић Соломун су учествовале у састанку 
у Бриселу (28-29.01.2019.) на којем се разговарало о самој имплементацији 
пројекта, те дефинисали приоритети у првој години реализације пројекта.

др Маријана Каповић Соломун
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година постојања Московског шумарскотехничког института. На конферен-
цији је учествовало више од 100 научника и стручњака из Русије, Бјелору-
сије, Казахстана, Пољске, Италије, Мађарске, Шведске, Кине, Киргизије, Ср-
бије, Републике Српске, Таџикистана, Ирана и Њемачке. Географија руских 
учесника је такође импресивна; стигли су представници из цијеле земље: 
Републике Башкортостан, Дагестан, Мари Ел, Татарстан, Удмуртија, Алтај, 
Краснојарск, Краснодар, Новосибирск, Томск, Тјумен, Чељабинск, Сверд-
ловск, Архангелск, Волоград, Брјанск, Москва и други региони. Међу мно-
гобројним учесницима из разних држава Европе и Азије на конференцији 
су учествовали представници из Републике Српске које је организовано уз 
подршку Представништва Републике Српске у Руској Федерацији. Из Репу-
блике Српске учествовали су: Зоран Говедар - професор Шумарског факул-
тета из Бања Луке, Славен Гојковић - в.д. директор ЈПШ . „Шуме Републике 
Српске“, Раденко Лакетић - извршни директор за комерцијалне послове ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“, Срђан Кашић - директор Истраживачко-развојног 
и пројектног центра ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Споменко Стојановић - 
директор ШГ „Маглић“ – Фоча, Драган Ромчевић – директор Националног 
парка „Козара“, Бојан Паприца - шеф одјељења за ловство у ШГ "Маглић" 
– Фоча и  Немања Лазовић - технолог у радној јединици „Заваит“ у  ШГ "Ма-
глић" – Фоча) а из Србије (Милан Медаревић – професор Шумарског факул-
тета из Београда, Милорад Даниловић – професор Шумарског факултета из 
Београда,  Душан Стојнић – виши асистент Шумарског факултета из Београда 
и Ранко Сарић – технолог у ШГ „Панчево“). Програм конференције садржа-
вао је поред презентација научних и стручних радова из области шумарства 
и низ посјета националним парковима и шумским газдинствима. 

др Зоран Говедар
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Пленарно отварање конференције (Чељабински државни универзитет)

У оквиру службеног отварања Конференције уприличена је додјела награда 
учесницима за њихов допринос развоју шумарства и организовању конфе-
ренције. Првог дана конференције учесници из Републике Српске презенто-
вали су пленарни реферат као и радове у оквиру секција:

- Говедар, З., Медаревић, М. – Адаптивно управљање шумама (пленар-
ми реферат)

- Гојковић, С. – Стање шума, организација и газдовање шумама Републи-
ке Српске

- Паприца, Б. – Стање и развој ловства у Републици Српској и у ловишту 
ШГ „Маглић“ – Фоча

- Ромчевић, Д. - Организација и управљање националним парком „Козара“

26. августа 2019. године, на маргинама Међународне конференције младих 
научника «Евроазијске шуме - јужни Урал» у просторијама ректората Чеља-
бинског државног универзитета и присуство ректора профессора Таскајева 
С.В. свечано је потписан споразум о сарадњи, између ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ и Главне управе за шуме Челабинске области.

Документ су потписали в.д. директора ГУ шума Чељабинске области Лавров 
С.А. и в.д.  директор ЈПШ  „Шуме Републике Српске“ Славен Гојковић. Спо-
разумом се посебно предвиђа сарадња у области унапређења управљања 
и газдовања шумама. Стране су се сложиле да спроведу заједнички рад у 
области научног истраживања, размјену научне, регулаторне и техничке ли-
тературе, усавршавање стучног, инжењерског и радног особља.

Више информација на http://lesaevrasii.ru/
др Зоран Говедар
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VI Међународна научна конференција “Мониторинг и  
оценка состояния растительного мира” (“Vegetation Moni- 
toring and Assessment»)
На конференцији која је одржана у националном парку „Браславска језера“  
учествовали су студенти, професори са шумарских факултета из Бјелорусије, 
Русије, Украјине и Републике Српске као и инжењери из шумских газдинста-
ва ових држава. Учесници конференције са Шумарског факултета из Бања 
Луке су проф.др Зоран Говедар и студенти Ивић Тихомир и Веселиновић 
Душко а из ЈПШ „Шуме Републике Српске“ (ШГ „Приједор“) дипломирани 
инжењери шумарства Јован Лукић и Драган Спасенић. Ово је била трећа 
конференција са учешћем студената Шумарског факултета из Бања Луке. На 
семинару су презентовани радови о искуствима и праксама у газдовању шу-
мама, општим стањем неких од наших најважнијих типова шума, као и о 
заштићеним природним објектима. Студенти су презентовали радове:

1. Веселиновић Душко: Characteristics of “the fairies’ beech” forests in the 
region of Čajniče – Republic of Srpska

2. Ивић Тихомир: Thinning in forest plantation black pine (Pinus nigra Arn.) on 
the area „Šipovo“ – Republic of Srpska

У току конференције, обављено је и потписивање споразума о сарадњи 
између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Купревичевог 
Института експерименталне ботанике. Овај споразум има за циљ успо-
стављање чврстих веза, размјену научних идеја и мишљења, обављање 
заједничих истраживања и сл.
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Семинар је протекао веома динамично јер су сваког дана посјећивани објек-
ти научно-истраживачког односно експерименталног и производног карак-
тера. Најзанимљивија је била посјета Двинској експерименталној бази, уста-
нови која дјелује у оквиру Националног института за шуме при Академији 
наука Бјелорусије. Двинска база је једна од неколико сличних установа рас-
поређених по читавој територији Бјелорусије. На њеној територији се на-
лази више од 80 научних објеката, банке гена као и огледне површине за 
разраду нових, савремених метода у гајењу и заштити шума. 

Више информација се налази на сајту www.monitoring.basnet.by
др Зоран Говедар

Специјализација из области одрживог управљања зем- 
љишним ресурсима 

UNEP / UNESCO / BMU Међународни курс о земљишту и земљишним ресур-
сима за одрживи развој 

Институција: Центар за међународне постдипломске студије о управљању 
животном средином (CIPSEM) у Дрездену, Њемачка 

Датум: 03. октобар - 13. новембар 2019

UNEP/UNESCO/BMU International Course on Environmental Management for 
Developing Countries - Soil and Land Resources for Sustainable Development (SC78)

Земљиште представља необновљиви природни ресурс и самим тим његово 
одрживо управљање и очување је од великог значаја. Земљиште не добија 
довољно пажње иако са садашњим трендом деградације, за очекивати је да 
ће се будуће генерације суочавати са проблемом производње хране и чисте 
воде. Свјетска популација је у посљедње 4 декаде порасла са 3 на 7.4 милијар-
де људи и очекује се да ће прећи 9 милијарди до 2050. године. Површине под 
пољопривредним земљиштем су у порасту за 8% на свјетском нивоу, а настају 
као посљедица крчења шума. Такође земљиште је под изузетним притиском 
усљед урбанизације и климатских промјена. На међународном нивоу дегра-
дација земљишта је препозната као глобални изазов са којим се потребно 
суочавати кроз стално усавршавање и примјену стечених знања и искустава 
у погледу кориштења и управљања земљиштем на одрживом нивоу. Усавр-
шавање се односи на област земљишта, основних екосистемских функција, 
сигурности хране, а самим тим и животу на Земљи. Усавршавање обухвата 
основне концепте земљишних ресурса, управљања земљиштем и важности 
овог ресурса у циљу осигурања производње хране и осталих добробити за 
људе али и екосистеме. Усавршавање садржи теоријске обуке, те практичне 
тренинге у области одрживог управљања земљиштима, конзумацију воде, 
енергије и сигурности хране. Предавачи са међународним искуством ће 
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учесницима кроз интерактивна предавања, практичну обуку и теренска ис-
траживања представити могућности унапређења управљања земљишним 
ресурсима, у циљу смањења деградације, повећања отпорности екосистема 
почевши од локалног нивоа, преко регионалног до глобалног. Учесници ће се 
интензивно бавити везама између употребе земљишта и кружења хранљивих 
састојака на нивоу слива али и глобалном нивоу, укључујући и управљање от-
падом. Практичне студије случаја и међусекторски дијалог између научника, 
практичара и доносиоца политика оснажиће учеснике да развију нове при-
ступе и вјештине у области управљања земљиштем, те пружа могућности за 
успостављање мреже за сарадњу и послије курса.  Усавршавање је намијење-
но научницима, доносиоцима одлука из области заштите животне средине, а 
посебно земљишних ресурса  и кориштења земљишта (нпр. Пољопривреда, 
шумарство, наука о земљишту, регионално планирање, управљање сливови-
ма). Одабрано је укупно 20 апликаната од 345 пристиглих апликација.

др Маријана Каповић Соломун

Конференција Уједињених нација у Њу Делхију
Проф. др Маријана Каповић Соломун , члан научног тијела UNCCD SPI уче-
ствовала у Конференцији УН, која се одржала 02-13.09.2019. у Њу Делхију, 
Индија

Као именовани експерт УН Конвенције, проф. др Маријана Каповић Со-
ломун је одржала два предавања под називом „Measures to avoid, reduce 
and reverse land degradation„ а у оквиру сесије „Tools and practices to achieve 
multiple benefits through LDN“, затим “Gender and LDN in post conflict 
environment”. 
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Тема Конференције била је деградација земљишта која све више долази у 
фокус земаља свијета, имајући у виду чињеницу да је земљиште најважнији 
медијум производње хране и као такво има незамјењив значај када је ријеч 
о природним ресурсима. Конференцији је присуствовало преко 3.000 учес-
ника из цијелог свијета, гдје научно тијело УНЦЦД Конвенције чији је члан и 
проф. др Маријана Каповић Соломун, има велики значај у креирању пријед-
лога политика, приступа и стратешких корака који ће се предлагати земљама 
потписницама као пут ка достизању неутралности деградације земљишта до 
2030. године на глобалном нивоу.  Дезертификација, деградација земљишта 
и суша су велики изазови, али улагање у земљиште може отворити огромне 
могућности за економију и еколошку одрживост. ЦОП14 има за циљ да по-
могне земљама да постигну неутралност деградације земљишта примјеном 
нових знања, алата и ресурса.

др Маријана Каповић Соломун
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Кратка истраживачка мисија у оквиру COST акције 
Land4Flood. “Forests and floods – public perception of role of 
forests in flood prevention and mitigation” 
Институција:  Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Србија
Датум: 20 септембар –02 октобар, 2019
Циљ истраживања је проширивање постојећих сазнања и разумијевања на 
регионалном нивоу, у области борбе против поплава, те улоге шума у  пре-
венцији овог феомена који је све израженији  у посљедњих 10 година. Ново 
знање и разумијевање регионалног институционалног и политичког окви-
ра, заједно са перцепцијом јавности заинтересованих страна, обезбедиће 
драгоцјену базу података за упоредну анализу улоге шумарског сектора у 
ублажавању поплава у региону Балкана (Србија и БиХ) и идентификовање 
могућности за унапређење постојећег начина газдовања шумама.

др Маријана Каповић Соломун

Семинари на тему „Системи газдовања високим шумама 
букве“
У организацији ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Шумарског факултета и Удру-
жења шумарских инжењера и техничара Републике Српске одржани су је 
30.05.2019. године у Рибнику и 17.10.2019. године у Подградцима семинари 
на тему „Системи газдовања високим шумама букве“. Семинари су одржани 
у оквиру пројекта сарадње Шумарског факултета и ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ на тему „Реализација система газдовања примјеном оплодних сјеча 
у високим шумама букве“.  Домаћини семинара били су ШГ „Рибник“ од-
носно РЈ „Ситница – Заблеће“ и ШГ „Градишка“ односно РЈ „Подградци“. На 
семинару су презентовани радови:
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• Говедар, З., Дукић, В., Опачић, С. „Стање и досадашње газдовање висо-
ким шумама букве у Републици Српској“

• Медаревић, М. „Планирање газдовања високим шумама букве“
• Крстић, М. „Гајење високих шума букве“
• Караџић, Д. „Најчешће паразитске гљиве - узрочници болести букових 

шума“ 
• Говедар, З., Дукић, В., Опачић, С. „Природно обнављање високих шума 

букве оплодним сјечама на малим површинама“
• Медаревић, М. „Савремени аспекти уређивања високих шума букве“
• Крстић, М. „Узгојне потребе и мере у фази природне обнове букве 

адекватне конкретном стању шуме“
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Након презентација радова учесници семинара су на терену (ПЈ „Димитор“, 
одјељење 46 односно одјељењу 101 ПЈ „Козара Врбашка“) имали прилику 
да се на огледним површинама упознају са практичним ефектима газдовања 
високим шумама букве секундарног карактера. На семинару је учествовало 
преко 200 инжењера из шумарске оперативе. Након семинара донесени су 
закључци који упућују на примјену одговарајућих система газдовања висо-
ким шумама букве.

др Зоран Говедар

Међународно савјетовање „Шумско инжењерство југо-
источне Европе - стање и изазови“ 
је одржано од 12. до 14. септембра 2019. године у Хотелу Монумент, на 
подручју Националног парка „Козара“, Босна и Херцеговина у организацији 
Катедре за коришћење шумских ресурса Шумарског факултета Универзите-
та у Бањој Луци. Савјетовање је окупило око 60 учесника, најрелевантнијих 
представника научне и стручне заједнице из региона, а директни учесници 
савјетовања су: Шумарски факултет Универзитета у Београду; Биотехнички 
факултет Универзитета у Љубљани; Шумарски факултет Универзитета у Са-
рајеву; Шумарски факултет Свеучилишта у Загребу; Шумарски факултет Уни-
верзитета »Свети Кирил и Методиј« у Скопљу и Шумарски факултет Универ-
зитета у Бањој Луци.
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Тематске цјелине савјетовања су биле:
- Технике и технологије искоришћавања шума
- Механизација у шумарству
- Шумска биомаса
- Недрвни шумски производи
- Шумска транспортна инфраструктура
- Ергономија у шумарству

Изложени су сљедећи научно-истраживачки радови:
UPOREDNA ANALIZA OTVORENOSTI ŠUMA, DINAMIKE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA 
ŠUMSKIH KAMIONSKIH PUTEVA U FBIH
Aldin Vranović, Dževada Sokolović, Muhamed Bajrić, Jelena Knežević, Velid Halilović

HARVESTING SYSTEM SUITABILITY DECISION SUPPORT IN SELECTION FOREST 
MANAGEMENT IN THE NORTHWEST BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dane Marčeta, Vladimir Petković, Darko Ljubojević, Igor Potočnik

OPTIMIZATION OF FOREST ACCESSIBILITY OF HILLY AND MOUNTAINUS NATURAL 
FORESTS IN NORTHERN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Vladimir Petković, Igor Potočnik, Dane Marčeta, Mihajlo Kosović, Slavko Španjić

IZVOŽENJE DRVA ŠESTOKOTAČNIM ILI OSMOKOTAČNIM FORVARDEROM IZ 
NIZINSKIH ŠUMA – TEŽNJA ZA DJELOTVORNOŠĆU I OKOLIŠNOM POGODNOŠĆU
Tomislav Poršinsky, Dinko Vusić, Andreja Đuka

ANALIZA KAMIONSKIH SKUPOVA ZA PRIJEVOZ DRVA
Marijan Šušnjar, Marin Bačić, Tomislav Horvat, Kruno Lepoglavec, Hrvoje 
Nevečerel, Zdravko Pandur

JE LI MOGUĆA PROFESIONALNA PRIMJENA MOBILNIH APLIKACIJA U ŠUMARSTVU?
Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Marijan Šušnjar
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FITOCENOLOŠKE ZDRUŽBE, KOT INDIKATOR POŠKODOVANOSTI TAL.
(Phytosociology as an indicator of soil damages)
Matevž Mihelič, Jurij Marenče, Igor Potočnik, Anton Poje

ANALYSIS OF ESSENTIAL OIL CONCENTRATION AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES 
IN SELECTED NWFP FROM REPUBLIC OF MACEDONIA
Ljupčo Nestorovski, Zdravko Trajanov

PROIZVODNJA DRVNIH SORTIMENATA U ZASADIMA TOPOLA
Ranko Sarić, Milorad Danilović

UPOREDNA ANALIZA RADA HARVESTERA JOHN DEERE 1470D ECO III I KOMATSU 
951 PRILIKOM SEČE I IZRADE DRVNIH SORTIMENATA U ZASADIMA TOPOLA
Milorad Danilović, Slavica Antonić, Dušan Stojnić

У склопу Савјетовања је одржана и теренска презентација савремених маши-
на које се користе у искоришћавањеу шума, а представили су се и предузећа 
ХИ „Дестилација“ Теслић, ЈасминМ Жепче, Палфингер Кран, Шумоопрема 
д.о.о. Тхор Добој и Грубе д.о.о. Догађај је подржан од стране ЈПШ „Шуме Репу-
блике Српске“ а.д. Соколац, ШПД Херцегбосанске Шуме и НП „Козара“.

др Дане Марчета

Посјета декана Шумарског факултета Менделовог Универ-
зитета из Брна (Чешка Република)
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, у настојањима да проши-
ри сарадњу са водећим научним и образовним институцијама у Европи у 
области шумарства и прераде дрвета, остварује нове контакте и договара 
реализацију међународних пројеката.

Дана 10.05.2019. године Шумарски факултет је посјетио декан Шумарског 
факултета Менделовог Универзитета из Брна (Чешка Република) проф. др 
Libor Janovský.

Том приликом су декани Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци 
и Шумарског факултета Менделовог Универзитета потписали уговор о са-
радњи. Уговор обухвата питања апликације и реализације заједничких 
пројеката, размјену студената и наставно-научног особља, предавања по 
позиву, организовање теренских настава и тренинг школа у Чешкој (за сту-
денте нашег факултета) и у Републици Српској (за студенте из Чешке).

Прве заједничке активности су већ покренуте и односе се на реализацију 
пројекта из области шумске фитопатологије у сарадњи три Шумарска факул-
тета (Брно, Београд и Бања Лука). Очекујемо у будућности заједничке апли-
кације и реализације пројеката и из других области шумарства.

др Бранислав Цвјетковић
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Посјета мр Давида Сиса са Менделовог универзитета
У оквиру потписаног уговора о сарадњи Шумарског факултета Универзитета 
у Бања Луци и Менделовог универзитета из Брна, Чешка Република, реали-
зоване су прве активности на конкретизацији сарадње. Дана 06. јуна 2019. 
године наш факултет је посјетио мр Давид Сис, координатор за међународ-
ну размјену студената и особља на наведеном универзитету. 

Мр Давид Сис представио је Универзитет у Брну те разговарао са особљем 
факултета: деканом проф. др Војиславом Дукићем, продеканом за НиР проф. 
др Маријаном Каповић и шефом Катедре за шумарску генетику и оснивање 
шума, проф. др Миланом Матаругом о могућностима размјене студената и 
особља као и могућностима да се организује теренска и практична настава 
за наше студенте на Универзитету у Брну и обратно. Имајући у виду исказани 
ентузијазам и жељу за сарадњом, очекујемо да ће се сарадња проширити и 
на поље заједничких апликација на пројекте, заједничких публикација као и 
свих других облика сарадње. 

др Бранислав Цвјетковић
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Презентовање пројектних резултата на Петом Енергетском 
самиту у БиХ
У оквиру Петог Енергетског самита одржаног у Неуму од 16. до 18. априла 
2019. године, који је окупио преко 650 учесника из области енергетике и 
повезаних сектора, и биомаса у Босни и Херцеговини је разматрана као је-
дан од могућих извора топлотне и електричне енергије. Управо о томе је, 
кроз презентације резултата два пројекта, говорио и доц. др Драган Чомић, 
професор Катедре економике и организације Шумарског факултету Универ-
зитета у Бањој Луци. 

У оквиру прве презентације изнесени су резултати пројекта мапирања био-
масе у Босни и Херцеговини реализованог у сарадњи њемачке организације 
за сарадњу ГИЗ, Чешке развојне агенције, Развојног програма Уједињених 
нација УНДП, њемачког института DBFZ и четири национална експерта. У 
оквиру пројекта, процијењени су потенцијали биомасе у Босни и Херцего-
вини из сектора шумарства и пољопривреде, а као посебно важан резултат 
је и израда првог Атласа биомасе на овим просторима (www.http://atlasbm.
bhas.gov.ba/bs/). 

Представљен је и преглед механизама концепта forest governance у Босни 
и Херцеговини, израђен у оквиру пројекта реализованог у сарадњи УНДП 
и Чешке развојне агенције са два национална експерта. Основни циљ овог 
пројекта била је идентификација постојећих процеса и пракси кориштења 
дрвне биомасе у сектору шумарства, њихово поређење са добрим праксама 
из ЕУ, и предлагање конкретних препорука и најбољих пракси примјенљи-
вих у БиХ у циљу унапређења микса инструмената шумарске политике (ме-
ханизама «forest governance»). 
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Циљ свих наведених активности је допринос унапређењу животног стандарда 
локалног становништва,уз истовремено повећање удјела обновљивих изво-
ра у укупној финалној потрошњи енергије, и позитиван утицај на климатске 
промјене путем дугорочног смањења емисија CO2 у Босни и Херцеговини.

др Драган Чомић

Посјета њемачке делегације и нове могућности за студенте 
Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
У оквиру званичне посјете Републици Српској, за делегације представника 
Привредне коморе Источног Бранденбурга и представника Универзитета за 
одрживи развој из Еберсwалда, 30. јула 2019. године организована је посјета 
Шумарском факултету у Бањој Луци. Наставници Шумарског факултета доц. 
др Драган Чомић, др Бранислав Цвјетковић и проф. др Зоран Говедар деле-
гацијама су представили историјат и развој Факултета, али и међународну 
сарадњу Факултета на размјени студената и особља, научно-истраживачком 
раду, као и рад на пројектним активностима. Активном дискусијом разматра-
на је проблематика тренда смањеног броја студената, али и врло актуелног 
питања дуалног образовања. Сви учесници изразили су спремност и заинте-
ресованост за будућу сарадњу, а као један од темељних усмјерења дефини-
сана је активна размјена наставног особља и студената првог, другог и трећег 
циклуса студија. За студенте, сарадња би подразумијевала обезбјеђивање 
могућности за одлазак на студијске праксе у Њемачку, које би поред ангажо-
вања на универзитетима подразумијевала и активан рад у њемачким преду-
зећима из сектора шумарства и прераде дрвета. Тиме би студенти Шумарског 
факултета имали директан увид у добре иностране праксе и начине рада нају-
спјешнијих секторских предузећа. Обезбјеђивање плаћеног учења њемачког 
језика би свакако било један од додатних бенефита за студенте, као и потврда 
од стране њемачког универзитета о резултатима оствареним на пракси.
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Овим и осталим активностима, Шумарски факултет настоји да студентима обе-
збиједи боље услове студирања и, што је најважније, да омогући студентима 
стицање знања и вјештина базираних на најбољим европским праксама, што 
је гарант за добар почетак и успјешан развој њихове професионалне каријере.  

Као наставак започетих активности, најављено је потписивање меморандума 
о сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Универ-
зитета за одрживи развој из Еберсвалда, гдје ће детаљније бити дефинисани 
сви потенцијални облици сарадње између ових високошколских установа. 

др Драган Чомић

Делегација Шумарског факултета на церемонији поводом 
стогодишњице Факултета шумарства и дрвне технологије 
у Брну
Бања Лука, 23.10.2019. године - Делегација Шумарског факултета Универзи-
тета у Бањој Луци, у саставу проф. др Војислав Дукић, проф. др Милан Ма-
таруга, доц. др Бранислав Цвјетковић и доц. др Драган Чомић, учествовала 
је на церемонији поводом обиљежавања 100 година постојања и успјеш-
ног рада Факултета шумарства и дрвне технологије Универзитета Мендел у 
Брну, Република Чешка.

Церемонија поводом стогодишњице одржана је 10. октобра 2019. године 
у свечаној сали Ректората Универзитета у Брну, уз присуство бројних пред-
ставника науке и праксе из сектора шумарства и прераде дрвета, али и оста-
лих повезаних дисциплина.  
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Велику част, признање и мотив за будућу сарадњу колеге са Факултета у 
Брну указали су Шумарском факултету позивом за учешће у званичном дије-
лу церемоније, у оквиру које је истакнута добра сарадња два факултета, а 
декану из Бање Луке обезбијеђено је и мјесто у почасној ложи. Поред тога, 
делегација ШФБЛ обавила је више састанака са представницима различитих 
катедри Факултета и института у Брну, на којима су договорене заједничке 
научноистраживачке активности два факултета, а као једна од првих је са-
радња у оквиру ЕРАСМУС+ програма. Договорена је заједничка апликација, 
која ће потенцијално пружити могућност размјене студената и наставног 
особља од октобра 2020. године. Договорена је сарадња и са представници-
ма других високошколских и научноистраживачких установа из Чешке, али и 
осталих европских земаља, што Шумарском факултету из Бање Луке отвара 
могућности за учешће на многим значајним научноистраживачким и развој-
ним пројектима. Сарадња са чешким установама и институцијама додатно 
добија на значају уколико се узме у обзир чињеница да је Чешка једна од 
водећих европских, али и свјетских, земаља у сектору шумарства.

Иначе, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Факултет шумар-
ства и дрвне технологије Универзитета Мендел из Брна потписали су звани-
чан Споразум о пословно-техничкој сарадњи у јуну ове године, приликом 
посјете декана Лyбора Јанковског Бањој Луци. 

Више информација о прослави стогодишњице Факултета шумарства и дрвне 
технологије Универзитета Мендел из Брна може бити виђено на линку:

https://www.ldf.mendelu.cz/31887n-slova-dekana-ke-100.-vyroci-zalozeni-
fakulty

др Драган Чомић

Шумарски факултет Универзитета у Београду угостио сту-
денте нашег факултета
Студенти друге године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци сту-
дијског програма Прерада дрвета, као и одређен број студената студијског 
програма Шумарство, уз финансијску подршку фабрике намјештаја Стан-
дард а.д. из Прњавора и Мега Дрво д.о.о. из Бијељине, у пратњи сарадника 
др Данијеле Петровић и мр Вање Даничић, посјетили су 09.11.2018. године 
Шумарски факултет Универзитета у Београду, гдје су топло дочекани. До-
маћин им је био проф. др Небојша Тодоровић, који је студенте упознао са 
историјом и развојем овог факултета. Студенти су имали прилику обићи За-
вод за контролу квалитета намјештаја, као и друге лабораторије на факул-
тету које су опремљене уређајима и машинама за испитивања различитих 
својстава дрвета, а које су поготово значајне за студенте студијског програма 
Прерада дрвета.
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Поред тога, такође у комплексу Шумарског факултета, налази се арборетум 
и расадник у које су закорачили и наши студенти, гдје су имали прилику да 
виде велики број аутохтоних и алохтоних врста дрвећа и жбуња.

др Данијела Петровић
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Студенти у посјети 56. Међународном сајму намјештаја и 
56. Међународном сајму машина и алата за дрвну инду-
стрију у Београду
Дана 09.11.2018. године, студенти Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци са студијских програма Прерада дрвета и Шумарство, уз финан-
сијску подршку фабрике намјештаја Стандард а.д. из Прњавора и Мега Дрво 
д.о.о. из Бијељине, у пратњи др Данијеле Петровић и мр Вање Даничић, по-
сјетили су 56. Међународни сајам намјештаја у Београду који је најбитнији 
догађај у региону и Југоисточној Европи у области дизајна и производње 
намјештаја. Студенти су имали прилику видјети најбоља, најсавременија 
достигнућа и ријешења у области индустрије намјештаја.
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Сва љепота и гламур намјештаја и све остало што намјештај са собом носи, 
могли су пробудити у нашим студентима неке нове идеје, креације као и 
технолошка рјешења.

Догађај је још упорпунио и 56. Међународни сајам машина и алата за дрвну 
индустрију, гдје је изложен велики број производа и репроматеријала за из-
раду намештаја, површинску обраду и спајање, окова и украса, као и најсав-
ременије машине које омогућавају високу прецизност обраде дрвета, изра-
де и завршне обраде. Студенти су добили прилику видјети већину машина и 
алата, које изучавају на својим стручим предметима.

Посјета споменутим сајмовима била је занимљиво искуство нашим студен-
тима, гдје су проширили своја знања и сазнали која најсавременија достиг-
нућа дрвна индустрија све може досегнути.

др Данијела Петровић
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА

Прва година

Наставни предмет: Геодезија и картографија
Теренска настава је одржана у периоду од 23. и 24. 5. 2019. год. у трајању од 
8 часова са студентима 1. године, под стручним вођством проф. др Јелене 
Гучевић и ма Владимира Петковића. Студенти су упознати са техникама мје-
рења висинских разлика, хоризонталних углова, магнетских азимута и дужи-
на помоћу нивелира, бусоле и пантљике.

др Владимир Петковић

Наставни предмети: Дендрологија, Ботаника II – комбинована 
настава
Датум: 10.05.2019., једнодневни излет - СИТНИЦА

Теренска настава имала је за циљ упознавање са врстама дендрофлоре и 
шумске флоре у прољећном аспекту, уз прикупљање хербарског материјала. 
Наставу је изводио др Владимир Ступар. Вријеме је било лијепо и сунчано.

Са упознавањем флоре и дендрофлоре кањона и клисура студенти су запо-
чели у мјесту Рекавице, гдје су прошетали до изузетно атрактивног геомор-
фолошког феномена – Камени Мост. 

Други локалитет на којем је вршено ботанизирање била је четинарска 
парк-шума (јеле и смрче) надомак Ситнице, на платоу Змијања. Студенти 
су имали прилику да се упознају са многим бореалним врстама биљака, са 
ацидофилнијих и хладнијих станишта.

09. Terenska nastava.indd   50 12/13/2019   5:59:53 PM



51

Информативни билтен 27

Друга година
Наставни предмет: Шумске комуникације
Теренска настава из Шумских комуникација одржана је на локалитету Тра-
писти, Бања Лука, у трајању од 24 часа од 20. до 22. 05. 2019. год., уз стручнo 
вођство мa Владимира Петковића, виши асистент. 

Студенти 2. године су упознати са основама директне методе пројектовања 
шумских путева и то:

• Постављање нулте линије;
• Исправљање исте;
• Обиљежавање елемената хоризонталних кривина;
• Снимања уздужног профила;
• Снимања попречних профила;

Трећи локалитет био је на Мањачи, код ловачке куће, окружене буковим 
шумама, гдје су студенти могли да упознају прољетнице и дендрофлору ме-
зофилно-неутрофилног карактера, карактеристичну за ове шуме.

Настава је обављена планираном динамиком и обимом.
др Југослав Брујић

Наставни предмет: Ботаника II

Теренска настава је одржана 05.06.2019. на локалитету Црни врх-Старчевица 
(Бања Лука). Наставу је водила Зорана Хркић Илић, ма биолог. На изабраном 
локалитету студенти су се упознали са различитим врстама из група ливад-
ских, шумских зељастих, жбунастих и дрвенастих врста. Циљ теренске наста-
ве је скупљање биљних врста и формирање хербара за предмет Ботаника 2.

Зорана Хркић-Илић, ма
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• Прикупљање података помоћу GPS-а;

Студенти су на основу прикупљених података израдили пројекат шумског 
пута.

др Владимир Петковић
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Наставни предмет: Фитоценологија 
Датум: 29.03.2019., двочас теренске наставе – СТАРЧЕВИЦА

Настава су водили др Владимир Ступар и Ђорђије Милановић, дипл.инж.шум. 
Циљ наставе је био овладавање техником прављења фитоценолошког снимка.

Фитоценолошки снимак бр. 1
Објекат: одјел 21 (Трешњик, слив Ситарског потока)
Фитоценоза: Polysticho setiferi-Fagetum
Земљиште: еутрични камбисол на карбонатном флишу

др Југослав Брујић

Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 31.05.2019., једнодневни излет - КОЗАРА

Настава је извођена у двије групе, које су водили др Југослав Брујић и др 
Владимир Ступар. На три објекта су урађена 3 фитоценолошка снимка. До-
маћин је био ШГ Градишка, односно ШУ Подграци, које су заступали ин-
жињери шумарства Михајло Косовић и Ненад Хајдер.

Фитоценолошки снимак бр. 2
Први објекат: приватни гај у Врбашкој (Лијевче).
Фитоценоза: Frangulo-Quercetum roboris
Земљиште: равничарски псеудоглеј на делувијалним глинама

Фитоценолошки снимак бр. 3
Други објекат: одјел 107, Палеж, у сливу рјечице Врбашке
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Фитоценоза: Abieti-Fagetum praepannonicum
Земљиште: еутрични камбисол на еоценским пјешчарима
Занимљив је податак да су ово најнижи снимци шуме букве и јеле на ширем 
простору (300 m н.в.).

Фитоценолошки снимак бр. 4
Трећи објекат: одјел 166, Подић, у сливу рјечице Врбашке
Фитоценоза: Potentillo micranthae-Quercetum petraeae
Земљиште: дистрични камбисол на еоценском флишу

др Југослав Брујић
Наставни предмет: Фитоценологија 
Датум: 03.06.2019., једнодневни излет - МАЊАЧА

Наставу је водио др Југослав Брујић. На два објекта су урађена 2 фитоце-
нолошка снимка. Домаћин је био ШГ Бања Лука, тачније - управник рејона 
Мањача Александар Хајдер, дипл.инж.шум. и Дарко Остић, дипл.инж.шум., 
који су претставили своју шумарију и са сарадницима организовали ручак за 
све учеснике у Ловачкој кући.

Фитоценолошки снимак бр. 5
Први објекат: одјел 57, Рàвнице
Фитоценоза: Piceetum montanum inversum
Земљиште: калкокамбисол на једром доломиту
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Фитоценолошки снимак бр. 6
Други објекат: одјел 48, Врла Страна
Фитоценоза: Dentario savensis-Fagetum
Земљиште: калкокамбисол на једром кречњаку

др Југослав Брујић

Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 13.06.2019., једнодневни излет - ДРИНИЋ

Наставу су водили др Југослав Брујић и др Владимир Ступар. На два објекта 
су урађена два фитоценолошка снимка. Домаћин је био ШГ Петровац-Дри-
нић; Јован Кубурић, дипл.инж.шум. је претставио своју организацију и са са-
радницима организовао ручак за све учеснике.

Фитоценолошки снимак бр. 7
Први објекат: приватни гај, Бравско, Јасеновац
Фитоценоза: Fraxino orni-Quercetum cerridis
Земљиште: калкокамбисол на кречњаку

Фитоценолошки снимак бр. 8
Други објекат: одјел 110, Свињарице
Фитоценоза: Piceo-Abieti-Fagetum illyricum
Земљиште: калкониз на једрим мезозојским кречњацима

др Југослав Брујић
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Наставни предмет: Фитоценологија
ДДатум: 14.06.2019., једнодневни излет - ПРИБИНИЋ

Наставу су водили др Југослав Брујић и др Владимир Ступар. На два објекта 
су урађена два фитоценолошка снимка. Домаћин је био ШГ Теслић, ради-
лиште Прибинић, Лука Радоњић, дипл.инж.шум. је претставио своју органи-
зацију и са сарадницима организовао ручак за све учеснике у ловачкој кући 
поред потока Миљаковац.

Фитоценолошки снимак бр. 9
Први објекат: одјел 114, Хајдучке воде
Фитоценоза: Abieti-Fagetum serpentinicum
Земљиште: еутрични ранкер на перидотиту
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Фитоценолошки снимак бр. 10
Други објекат: Миљаковац поток
Фитоценоза: Erico-Pinetum nigrae serpentinicum
Земљиште: еутрични ранкер на перидотиту

др Југослав Брујић

Трећа година
Наставни предмет: Типологија шума
Датум: 10.06.2019., излет - СТАРЧЕВИЦА

Наставу је изводио др Југослав Брујић.

Настава Типологије је изведена на Бањ Брду, у одјелима 21 и 20. Први пут су 
на теренској настави из овог предмета коришћени припремљени обрасци, са 
прилозима који представљају теренски приручник. Обрађена су три објекта.

Први објекат: зрела култура црног бора на станишту панонске шуме китњака 
са грабовима и вепринама, дио парк-шуме Старчевица.
Локалитет: Трешњик, Ситарски поток, стаза за Рајнерово врело.
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Други објекат: припанонски буквик, дио парк-шуме Старчевица.
Локалитет: Рајнерово врело

Трећи објекат: липик сребрне липе са костриком, дио парк-шуме Старчевица.
Локалитет: стаза Српске Топлице-Бањ Брдо.

др Југослав Брујић

Наставни предмет: Гајење шума 1
Теренска настава односно пракса организована је у Српским Топлицама, 
Трапистима код Бања Луке и у прашуми Јањ (11.06.2019). Наставне јединице 
су се односиле на опис, елементе и структуру састојина. Поред тога, циљ 
теренске наставе је био практични рад студената у вези класификације ста-
бала код извођења прореда у шумским културама и изданачким буковим 
шумама као и дознака стабала за сјечу. Теренске мануале студенти су у раду 
по групама попуњавали на основу података са огледних површина. У прашу-
ми Јањ студенти су имали прилику да се упознају са развојним фазама пра-
шуме, њеном структуром и природним подмлађивањем. Посебна пажња је 
посвећена регенерацији у специфичним микохабитатима. Након прикупље-
них теренских података обрада је вршена током наставе (вјежби).

др Зоран Говедар

Наставни предмети: Гајење шума + Типологија шума – комби-
нована настава
Датум: 11.06.2019., једнодневни излет – РАВНА ГОРА (Шипово)

Наставу су изводили др Зоран Говедар и др Југослав Брујић. Домаћин је 
био ШГ Горица – Шипово, РЈ Равна Гора, уз сарадњу директора Јове Дакића 
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и управника радилишта Равна Гора Славише Вракеље, дипломираних ин-
жењера шумарства. Умјесто планирана три, обрађен је само један објекат, 
на другом смо се задржали кратко, без детаљне обраде предвиђене мето-
диком, јер је мрак већ падао.

Објекат: прашума букве, јеле и смрче на дубоком калкокамбисолу на доло-
миту, дио прашумског резервата Јањ.
Локалитет: одјел 14, Столоваш

Настава није реализована у предвиђеном обиму, због проблема са превоз-
ником, који је каснио са поласком из Бање Луке, долазећи са минибусом 
недовољног капацитета, те укључујући други минибус, за који је су и возач 
и власник знали да је технички неисправан. Након срдачног дочека у ШГ 
Горица и договора са директором око превоза, други комби је продужио у 
погрешном правцу (према Купресу), и - остао у квару. Два возача истог пре-
возника чак нису размјенили телефонске бројеве, тако да смо за гурање ми-
нибуса од стране студената сазнали од њих самих. Уз огромно пожртвовање 
возача ШГ Горица, који је одвезао студенте на први локалитет (прашума Јањ, 
сада на тентативној листи УНЕСКО свјетске баштине) у три туре, студенти су 
ипак имали врло квалитетну наставу из два предмета. На ручак смо стигли 
на радилиште Равна Гора тек у 19h, a кући у Бања Луку (опет уз помоћ ШГ 
Горица), који минут прије поноћи.

др Југослав Брујић
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Наставни предмет: Шумско сјеменарство и расадничарство

Једнодневна теренска настава из предмета Шумско сјеменарство и расад-
ничарство, за студенте треће године нашег факултета, одржана је  маја 2016. 
године у Добоју, у Центру за сјеменско-расадничку производњу. Студенти 
су посјетили два расадника: Усора и Станови. Теренску наставу водили су 
др Милан Матаруга, ред. проф., др Вања Даничић, виши асистент и др Бра-
нислав Цвјетковић, виши асистент. Кроз програм теренске наставе су нас во-
дили технички директор Раде Софренић, дипл. инж. Жељана Maрковић  и 
дипл. инж Драгана Тодић.

У расаднику „Усора“ студенти су имали прилику да се упознају са орагниза-
ционом структуром Центра за сјеменско-расадничку производњу, са асор-
тиманом садног материјала, стањем на тржишту и системима дистрибуције 
садног материјала. Такође, студенти су упознати са  производњом садница 
у Дунеман лејама, тј., припремом Дунеман леја, методама засјењивања, на-
водњавања, заштите садница, итд. Такође, студенти су упознати са метода-
ма ожиљавања хортикултурног садног материјала.
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У расаднику „Станови“ програм теренске наставе обуватио је више сегеме-
ната сјеменско-расадничке производње. Непосредно по доласку у расадник 
„Станови“, студенти су се упознали са производњом садног материјала бо-
рова у растилишту, а након тога са клонским тестом топола за биомасу које 
је основао Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са ЈП 
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и ОЈ „Центар за сјеменско-расаднич-
ку производњу“ Добој.

Теренска настава настављена је кроз упознавање са производњом садница 
смрче те са проблемима са којима се сусрећу расадничари у пракси. Након 
тога, домаћини су студетима приказали опрему за сакупљање шишарица, 
плодова и сјемена те их упознали са једним од најмодернијих система за 
дораду шишарица, плодова и сјемена шведске компаније „BCC“.

Студенти су имали прилику на дјелу видјети рад тракторског система „Rath“ 
те се упознати са сјеменском плантажом бијелог бора.

Као последњу тачку програма и врхунац теренске наставе, домаћини су при-
премили упознавање наших студената са најмодернијом линијом за контеј-
нерску производњу садног материјала Шведске фирме „BCC“. 

Након наставног дијела теренске наставе домаћини су припремили пријат-
но дружење у кругу расадника „Станови“.

Овом приликом посебно желимо да се захвалимо особљу ЈП „Шуме Репу-
блике Српске“ а.д. Соколац, Центру за сјеменско-расадничку производњу 
Добој на несебичном преношењу знања на наше студенте.

др Бранислав Цвјетковић
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Трећа и четврта година
Наставни предмети: Дендрометрија, Инвентура шума и Уређи-
вање шума I i II – комбинована настава
Датум: 04.06.2019., једнодневни излет – Траписти
Наставу су организовали и изводили: др Војислав Дукић и др Ненад Петро-
вић.

др Војислав Дукић
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Наставни предмети: Дендрометрија, Инвентура шума и Уређи-
вање шума I i II, Ловство, Заштита шума, – комбинована настава
Датум: 05.06.2019., једнодневни излет - Потоци, Источни Дрвар
Наставу су организовали и изводили: др Војислав Дукић, др Драган Гачић, 
др Зоран Станивуковић и др Ненад Петровић. 
Домаћин је било Шумско газдинство Клековача - Потоци, чији су инжињери 
пружили помоћ у извођењу теренске наставе. За организацију теренске на-
ставе посебну захвалност дугујемо директору Милану Кецману, дипл.инж.
шум. Након обављене наставе домаћини су организовали ручак за све учес-
нике.

др Војислав Дукић

09. Terenska nastava.indd   63 12/13/2019   6:00:15 PM



64

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Наставни предмети: Шумски генетички ресурси, Шумско сјеме-
нарство и расадничарство и Оснивање шума и плантажа
Теренска настава из предмета: Шумски генетички ресурси, Шумско сјеме-
нарство и расадничарство и Оснивање шума и плантажа традиционално  је 
одржана је у ШГ „Приједор“, ШУ „Козарска Дубица“. Теренску наставу су во-
дили: др Милан Матаруга, ред. проф, др Вања Даничић, виши асистент и др 
Бранислав Цвјетковић, виши асистент.
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Прва стајна тачка за студнте треће годние нашег факултета била је огледна 
повшина храста лужњака на подручју ШГ „Градишка“, ШУ „Подградци“. До-
маћин нам је био управник Славко Шпањић, дипл. инж. шумарства. Студен-
ти су обишли оглед који је представља провенијенични тест 4 хрватске и 4 
босанско-херцеговачке провенијенције храста лужњака.

Након тога пут је настављен и у ШГ „Приједор“, ШУ „Козарска Дубица“, сту-
денти су посјетили сјеменску састојину храста китањака у којој су проведе-
не генетичко-мелиоративне мјере на уређењу састојине. Током теренске 
наставе говорило се о стању храстових шума и сјеменских објеката храста 
китњака те о значају и радовима у очувању и унапређењу стања у сјемен-
ским састојинама са аспекта очувања генетичког потенцијала састојине, мо-
гућности сакупљања сјемена, гајења и уређивања.

У практичном дијелу теренске наставе, студенти су у мањим групама уради-
ли пробно бонитирање у сјеменској састојини.

Велику захвалност на успјешно организованој теренској настави дугујемо 
колегама који су се посебно ангажовали и исказали интерес да студенти по-
сјете показне површине: дипл. инж. шум. Влади Каурину и дипл. инж. шум. 
Славку Шањићу као и запосленима у ШУ „Козарска Дубица“ и ШУ“ Подград-
ци“.

др Бранислав Цвјетковић
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Наставни предмети: Шумски генетички ресурси, Шумско сјеме-
нарство и расадничарство и Оснивање шума и плантажа
Студенти четврте године нашег факултета, као и њихове колеге из претход-
них генерација, вриједно „заврну рукаве“ и раде на пошумљавању или не-
кој другој активности унутар организационих јединица ЈП „Шуме Републике 
Српске“ а.д. Соколац у циљу обезбјеђивања средстава за теренску наставу 
која се реализује у Србији. 

Ове године, наши студенти су радили у Центру за сјеменско-расадничку про-
изводњу Добој на вађењу и класирању садница смрче старости двије годи-
не. Кратку обуку је спровео колега мр Илија Милијевић, шеф РЈ „Станови“, а 
наши студенти су прионули на посао. Извађене су саднице смрче из три леје 
дужине преко 120 метара, а дио садница је класиран.

Захваљујемо се ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ОЈ „Центар за 
сјеменско-расадничарску производњу“ на ангажовању наших студената у 
производном процесу. Зарађена средства студентима добро дођу за финан-
сирање путовања на теренску наставу у Нови Сад и Сремску Митровицу, а 
уједно стичу нова знања и искуства.

др Бранислав Цвјетковић
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Четврта година
Наставни предмет: Политика и организација у шумарству
У оквиру теренске наставе из предмета Политика и организација у шумарству, 
студенти IV године су 17.06.2019. године, заједно са предметним наставником 
доц. др Драганом Чомићем, посјетили ШГ ‘’Рибник’’ из Рибника. Уз велику љу-
базност директора Жељка Вишекруне и његових сарадника, студенти су има-
ли прилику да дискутују о конкретним организационим, економско-финан-
сијским и законодавним темама у вези са функционисањем шумских газдин-
става из пословног система ЈПШ ‘’Шуме РС’’ а.д. Дискусија је, између осталог, 
била усмјерена на проблематику успостављања и функционисања организа-
ционе структуре, материјалне основе рада, економског положаја радника у 
шумарству, финансирања рада шумског газдинства и газдовања шумама, про-
блема централизације и децентрализације, производњом и реализацијом 
шумских дрвних сортимената, сарадњом са дрвопрерађивачким сектором и 
локалном заједницом, законодавни оквир и слично. Након четворосатне дис-
кусије, извршен је обилазак свих служби у оквиру шумског газдинства, гдје су 
директни извршиоци послова упознали студенте са дјелатностима свих служ-
би, систематизацијом радних мјеста, документацијом и софтверима који се 
користе, као и потенцијалним радним мјестима за њих као будуће инжењере.

др Драган Чомић
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Наставни предмет: Оснивање шума и плантажа 
Дводневна теренска настава из предмета Оснивање шума и плантажа за 
студенте четврте године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 
одржана је у Србији, а домаћини су нам, као и претходних година били „Ин-
ститут за низијско шумарство и животну средину“ Нови Сад и ЈП „Војводина 
шуме“, а.д., ШГ „Сремска Митровица“. Теренску наставу су водили проф. др 
Милан Матаруга и Бранислав Цвјетковић, виши асистент.

Теренска настава започела је у НП „Фрушка Гора“ на биоиндикацијској тач-
ки 2 коју је поставио и прати „Институт за низијско шумарство и животну 
средину“ у Новом Саду који нам је уједно и традиционално домаћин првог 
дана теренске наставе. Студенте је поздравио проф. др Саша Орловић, ди-
ректор Института са сарадницима. На биоиндикацијској тачки било је гово-
ра о праћењу стања шума на биоиндикацијским тачкама.

У наставку програма првог дана теренске наставе, студенти су посјетили 
имање Инситута на подручју Каћа. Студенти су имали прилику да се на те-
рену упознају са модерним аспектима производње брзорастућих клонова 
топола. Обухваћена је комплетна проблематика производње почевши од 
оплемењивања топола, расадничке производње, избора станишта са педо-
лошког и климатског аспекта, прираста и приноса топола, свих аспеката за-
штите топлола, гајења, коришћења, итд.

Други дан имали смо прилику да посјетимо ШГ „Сремска Митровица“. Први 
објекат који смо обишли био је компаративни тест клонва тополе у Босуту 
гдје је колега из ШГ „Сремска Митровица“ Вид Рађевић, инжењер ШГ „Срем-
ска Митровица“ упознао студенте нашег факултета са истраживањима на 
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тополама која се врше у Војводини и на самој огледној површини коју су 
студенти посјетили. Помоћ су му пружали колеге инжењери Стева Дабић и 
Никола Николић.

Након тога, студенти су имали прилике да се упознају са начинима сакупљања 
урода као и модерним технологијама дораде сјемена храста лужњака. По-
сјетили смо и центар за дораду и чување сјемена храста лужњака. 

Такође, студенти су имали прилику да обиђу шуме лужњака у различитим 
фазама обнове и да тако, све оно што су научили кроз теоријска предавања 
о обнови храстових шума, уживо виде и на  терену. О проблематици рада у 
храстовим шумама „од сјетве до жетве“  студентима је говорио је колега Вид 
Рађевић. Своје богато искуство у раду са храстом лужњаком, кроз одлично 
осмишљен једнодневни програм теренске наставе, колега Рађевић је једно-
ставно и брзо преносио на наше студенте.
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Након ручка и пријатног дружења са колегама из ШГ „Сремска Митровица“, 
наставили смо пут према Бања Луци.

Овом приликом желимо, да се у име Шумарског факултета Универзитета у  
Бања Луци и Катедре шумарске генетике и оснивања шума, захвалимо проф. 
др Саша Орловићу, директору Инстутута за низијско шумарство и животну 
средину на личном ангажману, као и на ангажману комплетног особља Ин-
ститута које је било у служби дијељења њиховог знања са нашим студенти-
ма као и колегама из Дирекције ЈП „Војводина Шуме“ и руководиоцима и 
колегама из ШГ „Сремска Митровица“ који су нам били одлични домаћини 
и проширили видике знања нашим студентима.

др Бранислав Цвјетковић
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1. Бојанић Немања  
2. Болић Исмар  
3. Боци Стефан  
4. Будимир Бранко  
5. Вујић Јован  
6. Вукелић Анђела  
7. Вучић Илија  
8. Добраш Ђорђе  
9. Драгојевић Милан  
10. Ђурђевић Славиша  
11. Зубац Алекса  
12. Јаковљевић Никола 
13. Калабић Немања  
14. Кољанин Драган 
15. Копања Рада  
16. Максимовић Стефан 
17. Малић Младен  

18. Мандић Марина  
19. Марјановић Дарио 
20. Милетић Славко 
21. Милишић Марко  
22. Милошевић Милица 
23. Проле Никола  
24. Сабљић Татјана 
25. Савановић Божо  
26. Свичић Иван  
27. Сеизовић Алекса  
28. Стакић Дејан  
29. Столица Александра 
30. Тадић Давид 
31. Тошић Божана  
32. Тривковић Дражана 
33. Ћелић Вања  
34. Ћурлић Вања  

УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 
I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

Прва година

1. Божић Бојан
2. Боснић Миладин
3. Веселиновић Душко
4. Дувњак Милица
5. Живанић Јована
6. Живковић Јелена
7. Јовановић Данијела
8. Кељалић Јасмин
9. Лукић Бранка
10. Милаковић Ненад
11. Миловац Милан

12. Мрђа Биљана
13. Папић Миљана
14. Савковић Давид
15. Софрић Драган
16. Сукњаја Драгана
17. Танасковић Далибор
18. Шарац Нинослав
19. Борковић Стефан
20. Врањеш Марко
21. Граховац Борис

Друга година

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"
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I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

1. Аврам Мирко
2. Аћимовић Јовица
3. Благојевић Милош
4. Братић Филип
5. Брујић Срђан
6. Гавранић Драгана
7. Гашић Данијела
8. Делић Лазар
9. Драговић Маја
10. Јеличић Бојана
11. Ковачевић Зоран

12. Куриџа Биљана
13. Марјановић Александра
14. Мрђа Сања
15. Николић Новица
16. Перић Драган
17. Сужњевић Момчило
18. Ћетковић Горан
19. Ћурко Марко
20. Хргић Петар
21. Чигоја Милош

Трећа година

1. Василић Александра
2. Јокић Анђела
3. Малиновић Стефан

4. Радановић Немања
5. Самарџић Младен
6. Црепуља Мирко

Друга година

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Гајић Госпава
2. Остић Драган

3. Трнинић Александар
4. Пауковић Маринко

Трећа година 3+2

1. Абазовић Дајана
2. Алексић Немања
3. Билић Срђан
4. Боровчанин Невена
5. Бранковић Бобан
6. Бурсаћ Ивана
7. Васиљевић Никола
8. Вранић Никола

9. Вукелић Томислав
10. Даљевић Ђуро
11. Илић Душко
12. Јосиповић Срђан
13. Кајтез Слободан
14. Кнежевић Наташа
15. Мајсторовић Јована
16. Матерић Марко

Четврта година
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1. Билак Илија
2. Булајић Ђорђе
3. Васиљевић Миленко
4. Драгојевић Бранка
5. Ђурић Сандра
6. Ивић Тихомир
7. Каурин Горан
8. Кецман Рајко
9. Кнежевић Александар
10. Кукавица Александар

11. Лукић Радислав
12. Миловац Дејан
13. Црепуља Александар
14. Чутура Жељко
15. Перић Стефан
16. Вокић Огњен
17. Вучен Огњен
18. Гаврић Добрица
19. Јевђенић Тања
20. Јовичић Слађана

1. Каралић Милан
2. Ковач Весна

3. Савић Марија

Апсолвенти

Апсолвенти 3+2

1. Бабић Миле
2. Бралић Драгана
3. Гавришић Илија
4. Грабовац Никола
5. Дринић Андреј
6. Јовић Александар
7. Кајтез Игор
8. Каран Срђан

9. Ковачевић Огњен
10. Комљеновић Јована
11. Корда Душко
12. Кузмановић Данислав
13. Латиновић Данијела
14. Лугоња Драган
15. Малетић Срђан
16. Миланковић Даринка

Обнова прве године

17. Милиновић Немања
18. Мрђа Драгослав
19. Нинић Немања
20. Попадић Марина
21. Поповић Марко
22. Равњаковић Јована
23. Ратковић Милош

24. Солдо Срђан
25. Ступар Миладин
26. Ћосић Марко
27. Ћулибрк Милош
28. Ханданагић Зејна
29. Новаковић Стефан

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"
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1. Јошиковић Дејан 2. Томић Ђуро

17. Пиљић Давид
18. Радић Рајко
19. Радуловић Радослав
20. Савковић  Јована
21. Станковић Дејан
22. Тодић Милан

23. Тривић Павле
24. Ченагџија Саша
25. Стевановић Предраг
26. Ћурковић Душан
27. Рајак Јовица

1. Билаковић Зоран
2. Богданић Зоран
3. Божић Бориша
4. Васић Новка
5. Гајић Ђорђо
6. Гвозден Стојан
7. Дељак Франциска
8. Ђурђевић Небојша
9. Јукић Фрањо
10. Караћ Цвијо
11. Кењало Михајло
12. Ковачевић Огњен

13. Мацура Перо
14. Међед Павле
15. Милошевић Ања
16. Милошевић Мартина
17. Ненадић Зоран
18. Пецељ Милан
19. Радић Бранка
20. Радовановић Анђела
21. Симић Жељко
22. Стојановић Бошко
23. Теиновић Станимир

Обнова друге године

1. Грбић Бошко
2. Ђекић Ђорђе
3. Кајганић Биљана
4. Симић Синиша
5. Глигурић Маркица
6. Лимић Драгојле

7. Богданић Горан
8. Крејић Ђорђе
9. Љољић Стево
10. Жарић Радислав
11. Кецман Слободан

Обнова друге године 3+2

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

Обнова прве године

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"
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1. Боровчанин Милица
2. Лукић Огњен

3. Петровић Немања

1. Ђукарић Горан
2. Кустурић Срђан

3. Мршић Горан

Обнова - апсолвенти

Обнова - апсолвенти 3+2

1. Јуран Каменко
2. Лакета Александар
3. Новаковић Наташа

4. Стругало Огњен
5. Тодоровић Александар

Обнова треће године

1. Миодраговић Душан
2. Ристић Владан
3. Калајџић Милан

4. Трчић Жељко
5. Голић Сузана

Обнова - апсолвенти - стари НПП
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УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 
II циклус студија

Прва година
Студијски програм: Шумарство 60 ects

Друга година
Студијски програм: Шумарство 120 ects

Апсолвенти
Студијски програм: Шумарство 60 ects

Студијски програм: Шумарство 120 ects 

1. Алибеговић Амир
2. Бунић Ервин
3. Делић Емир
4. Емруловић Салем

5. Жоља Озрен
6. Карабеговић Армин
7. Марјановић Васо

1. Ахметовић Мидхат
2. Бабајић Семир
3. Бјелић Диана
4. Благојевић Наташа
5. Козаревић Расим

6. Козаревић Хамдија
7. Мушановић Адмир
8. Чутура Гордана

1. Ступар Мирослав

1. Ковач Маријан
2. Машиновић Армина

3. Первиз Азра
4. Седић Амра

Студијски програм: Шумарство 120 ects

1. Благојевић Богољуб
2. Марковић Слађана

3. Аникић Немања
4. Ћосић Ђана

Обнова прве године
Студијски програм: Шумарство 120 ects

1. Нарић Деан
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МАСТЕРИ ШУМАРСТВА

19

Ћосић /Изет/ Ђана
Датум одбране: 29.03.2019.

Тема: Планирање и реализација сортиментне структуре 
у искоришћавању шума на подручју Шумарије ‘’Горњи 
Вакуф – Ускопње’’
20

Первиз /Осман/ Азра
Датум одбране: 08.04.2019.

Тема: Анализа прореда у изданачким састојинама букве 
на подручју Лупина – ШПД ''Унско – Санске шуме''

21

Хрњица /Селим/ Суад
Датум одбране: 14.05.2019.

Тема: Стање и ограничења у легислативи за промет дрвета 
из приватних шума на подручју Унско-санског кантона''

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

По старом наставном плану и програму (240 ECTS)
587

Ристић /Радомир/ Владан
Тема: Динамика оживљавања и раста седам 
италијанских клонова топола намијењених за 
продукцију биомасе у расаднику ''Станови'' у Добоју

Датум дипломирања: 15.11.2019.
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По новом наставном плану (Болоња)
180 ECTS и 240 ECTS

189

Чутура /Вељко/ Жељко
Тема: Прореде у шумској култури боровца (Pinus strobus 
L.) на подручју Рибника

Датум одбране: 03.12.2018.

190

Томић  /Витомир/ Станка
Тема: Шумскоузгопјне карактеристике високих буко- 
вих шума на подриучју ШПП ''Борја'' - Теслић

Датум одбране: 04.12.2018.

191

Лукић /Милан/ Огњен
Тема: Избор врста у санацији клизишта на Старчевици 
(Бања Лука)

Датум одбране: 21.12.2018.

192

Ђурић /Младен/ Немања
Тема: Сушење храста на Озрену

Датум одбране: 25.12.2018.
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193

Јевђенић /Љубомир/ Тања
Тема: Природно подмлађивање на малим површинама 
у чистој састојини букве на подручју ''Гозне'' Челинац

Датум одбране: 26.12.2018.

194

Гаврић /Борислав/ Добрица
Тема: Узгојне карактеристике изданачких шума букве 
и храста китњака на подручју шумске управе Србац

Датум одбране: 26.12.2018.

195

Вучен /Мирослав/ Огњен
Тема: Дознака стабала за сјечу код извођења високих 
селективних прореда у шумској култури бијелог бора 
на подручју Шипова

Датум одбране: 26.12.2018.

196

Прдић /Радован/ Јелена
Тема: Организациона структура ШГ ‘’Чемерница’’ Кне-
жево

Датум одбране: 26.12.2018.
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197

Милаковић /Миленко/ Божидар
Тема: Тренд промјене климе и утицај на шумске еко-
системе у Републици Српској

Датум одбране: 31.12.2018.

198

Имамовић /Фериз/ Ена
Тема: Урбано зеленило у структури града Јајца

Датум одбране: 07.02.2019.

199

Кузмановић /Божо/ Раде
Тема: Анализа газдовања ловиштем ''Јаворова''

Датум одбране: 18.02.2019.

200

Врсајковић /Ранко/ Драган
Тема: Утицај склопа састојине на природно об-
нављање храста китњака на подручју Ш.У. ‘’Србац’’

Датум одбране: 22.02.2019.
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201

Тодорић /Зоран/ Владимир
Тема: Дендрофлора дијела насеља ''Нова Варош'' У 
Бањој Луци

Датум одбране: 27.02.2019.

202

Шкорић /Љубан/ Срђан
Тема: Утицај склопа састојине на природно обнављање 
у високим шумама букве на подручју сјеверозападног 
дијела Републике Српске

Датум одбране: 05.03.2019.

203

Добраш /Миленко/ Вања
Тема: Природно обнављање јеле и смрче у прашуми 
''Јањ''

Датум одбране: 02.04.2019.

204

Јовић /Предраг/ Дејан
Тема: Зелени коридори приобаља ријеке Босне у 
процесу развоја града Добоја

Датум одбране: 20.05.2019.
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205

Кузман /Младинко/ Марко
Тема: Процес развоја и трансформације споменика 
парковске архитектуре ''Универзитетски град'' – Бања 
Лука

Датум одбране: 05.06.2019.

206

Кајкут /Миле/ Славиша
Тема: Дрвна залиха и прираст у ужој категорији шума 
3200

Датум одбране: 04.07.2019.

207

Вребац /Бошко/ Радислав
Тема: Индуциране мутације и њихова примјена у 
оплемењивању дрвенастих врста

Датум одбране: 08.07.2019.

208

Ђукарић /Стојан/ Горан
Тема: Анализа газдовања ловиштем ‘’Омар’’ Угодно-
вић

Датум одбране: 11.07.2019.
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209

Малиновић /Предраг/ Весна
Тема: Стање високих букових шума на подручју ШУ 
''Модрича'' и приједлог узгојних мјера

Датум одбране: 15.07.2019.

210

Булајић /Здравко/ Ђорђе
Тема: Хомогеност газдинских класа у ужој категорији 
шума 1200 у Рибнишком шумскопривредном подручју

Датум одбране: 17.09.2019.

211

Мршић /Милорад/ Горан
Тема: Стање шумских култура на подручју Кнежева и 
приједлог узгојних мјера

Датум одбране: 17.09.2019.

212

Боровчанин /Ненад/ Милица
Тема: Значај шума и шумарства у процесу климатских 
промјена

Датум одбране: 20.09.2019.
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213

Бурсаћ /Саво/ Ивана
Тема: Интензитет појаве храстове пепелнице 
(Microsphaera alphitoides Grif. & Maubl.) на подмлатку 
храста на подручју Новог Града

Датум одбране: 26.09.2019.

214

Билак /Драшко/ Илија
Тема: Анализа газдовања ловиштем ‘’Бобија’’ Рибник

Датум одбране: 30.09.2019.

215

Ћосовић /Предраг/ Павле
Тема: Шумски генетички ресурси кроз специјски 
диверзитет флоре града Бања Луке

Датум одбране: 06.11.2019.

216

Руњо /Весо/ Марко 
Тема: Очување трајног склопа газдинске јединице Ја-
довник са аспекта водо-заштитне функције

Датум одбране: 06.11.2019.
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217

Гогић /Хамдо/ Надир
Тема: Стање и узгојне потребе шумских култура смрче 
(Picea abies L.) у ШПП «Коњух» - Кладањ

Датум одбране: 08.11.2019.

218

Савић Брборовић /Славко/ Марија 
Тема: Варијабилност садница јеле (Abies alba Mill.) 1+0 
на нивоу линија полусродника из сјеменске састојине 
у Хан Пијеску

Датум одбране: 15.11.2019.

СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗАШТИТЕ ШУМА
1

Ступар /Илија/ Славко
Тема: ''Штете од снијега у шумским културама унутар 
ШПП-а ''Пјесачко'' ШГ ''Височник'' Хан Пијесак

Датум одбране: 12.11.2012.
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НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Прва година

Попара Марко
Број индекса: 2703

Укупан број освојених бодова на квалификационом 
испиту 89,78

Друга година

Максимовић Стефан
Број индекса: 2664

Просјечна оцјена у току студија: 8,67

Укупно положено испита: 12

Трећа година

Самарџић Младен
Број индекса: 15

Просјечна оцјена у току студија: 8,44

Укупно положено испита: 18

Четврта година

Братић Филип
Број индекса: 2558

Просјечна оцјена у току студија: 9,37

Укупно положено испита: 35
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НАЈБОЉИ ПрОМОвИСАНИ ДИПлОМИрАНИ СТУДЕНТИ

Први циклус

лукић Огњен
Просјечна оцјена у току студија: 8,83.

Одбранио дипломски рад: 21.12.2018.

Други циклус

Хрњица Суад
Просјечна оцјена у току студија: 9,5.

Одбранио мастер рад: 14.05.2019.
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САВЕЗ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
Као и претходних година, традиција успјешног рада ССШФ-а 
наставила се и у току 2018/2019. године. И ове године ССШФ 
је својим радом показао да заслужује повјерење студената. 
Ова студентска организација иницира и води доста актив-
ности које су усмјерене како на рјешавање студентских пи-
тања (поштовање Закона о високом образовању, заштите 

права студената, осавремењавање и побољшање квалитета наставе), тако и 
организовањем разних манифестација битних за студенте, јер им проширују 
видике, како у науци коју изучавају, тако и у приватном животу.

У протеклој академској години студенти Шумарског факултета су били ве-
ома активни. Учествовали су на разним манифестацијама, такмичењима, 
акцијама, дружењима и др. Једна од акција, јесте учешће у оснивању дрво-
реда у Бања Луци, под називом „1000 садница за љепшу Бања Луку“ . Акција 
је спроведена у новембру мјесецу, гдје су студенти Шумарског факултета са 
представницима градске управе засадили неколико десетина садница пла-
тана.

У прољетним мјесецима наши студенти су такође учествовали на многоброј-
ним акцијама пошумљавања, које су имале вишеструке користи како за газ-
динства у којима су вршена пошумљавања тако и за саме студенте. 
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Такође, важно је споменути Студентске спортске игре које се одржавају сва-
ке године у априлу мјесецу. Треба истаћи да су на поменутом такмичењу 
наши студенти освојили 1. мјесто у малом фудбалу.

Традиционално окупљање и дружење студената тзв. „Агрономијада“ ове 
академске године је одржано на Црногорском приморју (Будва). Осим скла-
пања нових пријатељстава, размјене научних искустава и доброг провода, 
наши студенти су постигли и одређене резултате у спортским такмичењима. 
Том приликом освојили су 2. мјесто у одбојци и  3. мјесто у малом фудбалу.
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Да су студенти Шумарског факултета били активни у научноистраживачким 
активностима показује њихово учешће на међународном шумарском такми-
чењу за младе у Русији. Такмичење је одржано од 28. до 31. октобра 2019. 
године у руском граду Вороњеж под покровитељством руског Министарства 
природних ресурса и Федералне агенције за шумарство. Ове године такми-
чење је окупило 34 учесника из 21 земље Европе, Азије, Африке, Сјеверне и 
Јужне Америке.

Студенти и средњошколци су презентовали своје научно-истраживачке ра-
дове у шумарским областима као што су дендрологија, гајење шума, еколо-
гија шумских биљака и животиња те дијелили знања и практична искуства. 
Међународни жири састављен од водећих научника и шумарских стручњака 
из Русије, Киргистана, Србије, Кине, Пољске, стручњака из Организације за 
храну и пољопривреду (FAO), Евроазијске економске комисије оцијенио је 
ниво вјештине, релевантности и практичног значаја истраживања.

Делегацију Босне и Херцеговине чинили су Срђан Билић и Зејна Ханданагић, 
апсолвенти Шумарског факултета у Бањој Луци у пратњи мр Горана Зубића, 
помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републи-
ке Српске. Студенти су презентовали свој научни рад ”Мониторинг састоји-
не прашумског типа букве у Дубичкој Гори примјеном Field-Map техноло-
гије”. Научни рад је урађен под менторством проф. др Зорана Говедара и 
представља почетну фазу мониторинга оваквих типова шума у Републици 
Српској примјеном Field-Map технологије. Рад је награђен са специјалном 
наградом жирија.
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