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У издању Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци публикован је уџ-
беник «Гајење шума посебне намјене» 
аутора др Зорана Говедара и др Милуна 
Крстића. Рецензенти књиге су проф. др 
Љубивоје Стојановић (Шумарски факул-
тет Универзитета у Београду) и проф. др 
Николчо Велковски (Шумарски факултет 
Универзитета у Скопљу). Садржај књиге 
подјељен је у три основна дијела:

1.Шуме посебне намјене – опште карак-
теристике

2.Заштитно-мелиоративне шуме и

3.Шуме посебног значаја.

Основни разлози који су утицали да се аутори опредјеле за писање ове књиге 
су уврштавање предмета „Гајење шума посебне намјене“ у наставне плано-
ве и програме шумарских факултета у Бањој Луци и Београду и чињеница да 
је проблематика газадовања шумама посебне намјене у досадашњем пери-
оду обрађивана парцијално по обиму, приступу проблему и начину презен-
товања. Циљ је био да књига читаоцу пружи и неопходне информације ве-
зане за дефинисање шума посебне намене, њихову категоризацију, правне 
претпоставке (норме) и гајење тих шума у функцији интегралног газдовања 
шумама. Аутори су настојали да књига обимом и садржајем буде базирана 
на основној научној дисциплни Гајење шума, као и другим дисциплинама са 
којима је она повезана и прилагођена наставном програму предмета Гајење 
шума посебне намјене. Наставно-научно вијеће Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци прихватило је позитивну рецензију рукописа, који у 
садржајно-концептуалном погледу одговара уџбенику, а Сенат Универзите-
та у Бањој Луци је донио Одлуку (бр. 02/04-3.3525-76/16 од 24.11.2016.) да 
књига буде публикована као универзитетски уџбеник под истим насловом 
као и назив предмета - “Гајење шума посебне намјене“. 
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U izdanju Šumarskog fakulteta Univer-
ziteta u Banjoj Luci publikovan je 
udžbenik «Gajenje šuma posebne 
namjene» autora dr Zorana Govedara i dr 
Miluna Krstića. Recenzenti knjige su prof. 
dr Ljubivoje Stojanović ( Šumarski fakultet 
Univerziteta u Beogradu) i prof. dr 
Nikolčo Velkovski ( Šumarski fakultet 
Univerziteta u Skoplju). Sadržaj knjige 
podjeljen je u tri osnovna dijela:

1.Šume posebne namjene – opšte karak-
teristike

2.Zaštitno-meliorativne šume i

3.Šume posebnog značaja.

Osnovni razlozi koji su uticali da se autori opredjele za pisanje ove knjige su 
uvrštavanje predmeta „Gajenje šuma posebne namjene“ u nastavne planove i 
programe šumarskih fakulteta u Banjoj Luci i Beogradu i činjenica da je 
problematika gazadovanja šumama posebne namjene u dosadašnjem periodu 
obrađivana parcijalno po obimu, pristupu problemu i načinu prezentovanja. Cilj 
je bio da knjiga čitaocu pruži i neophodne informacije ve-zane za definisanje 
šuma posebne namene, njihovu kategorizaciju, pravne pretpostavke (norme) i 
gajenje tih šuma u funkciji integralnog gazdovanja šumama. Autori su nastojali 
da knjiga obimom i sadržajem bude bazirana na osnovnoj naučnoj disciplni 
Gajenje šuma, kao i drugim disciplinama sa kojima je ona povezana i 
prilagođena nastavnom programu predmeta Gajenje šuma posebne namjene. 
Nastavno-naučno vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 
prihvatilo je pozitivnu recenziju rukopisa, koji u sadržajno-konceptualnom 
pogledu odgovara udžbeniku, a Senat Univerzite-ta u Banjoj Luci je donio 
Odluku (br. 02/04-3.3525-76/16 od 24.11.2016.) da knjiga bude publikovana 
kao univerzitetski udžbenik pod istim naslovom kao i naziv predmeta - “Gajenje 
šuma posebne namjene“. 




