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

модела развоја једнодо них састојина... Посе ан квалитет књиге је што је 
цитиран изузетно велики рој истраживача шума храста китњака из Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Ср ије, Њемачке и неких других земаља, што је 
омогућило критичко сагледавање до ијених резултата истраживања и мо-
гућности њихове примјене... (проф. др Милош Копривица, Институт за шу-
марство у Београду).

...Књига је до ро структурирана, а наслов сажето су лимира њезин садржај. 
Написана је у модерном стилу, јасним и разумљивим језиком. У књизи су 
дате ројне нове информације о садашњем стању шума храста китњака у 
Репу лици Српској. Разрађени су оптимални модели развоја једнодо них 
састојина храста китњака који могу ити основа унапређења удућег газдо-
вања (проф. др Зоран Маунага, Шумарски факултет  Бања Лука). 



...Моделовање оптималне изграђености састојина, омогућило је "ду ин-
ско" сагледавање сложених система какви су шумске састојине и развијање 
различитих сценарија, односно из ор најповољнијих решења са шумско
-привредног аспекта. Чињеница да су модели засновани на веома итним 
продукционим параметрима, али и параметрима који имају поред продук-
ционе и јасно изражену еко-физиолошку димензију, показује да сачињени 
модели нису одраз једностраног виђења концепта шуме, већ да њихови до-
мети превазилазе оквире класичног шумарства, и може се сло одно рећи 
да дотичу и подручје примењене екологије (проф. др Миливој Вучковић, 
Шумарски факултет Београд). 
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Knjiga je o ima 285 stranica sa 5 karto-
grafskih prikaza u prilogu. Materija je 
izložena u šest poglavlja: 1. Uvod, 2. Stanje 
šuma hrasta kitnjaka, 3. Metod rada, 4. 
Objekat istraživanja, 5. Rezultati i diskusija, 
6. Zaključna razmatranja.

Izvodi iz recenzija

...Sva poglavlja su metodski dobro odabrana 
i čine logički i stručno povezanu i za-
okruženu cjelinu o šumama hrasta kitnjaka u 
Republici Srpskoj. Knjiga je napisana jasnim 
stilom i razumljivim jezikom. Radilo se o 
obimnom i kompleksnom istraživanju šuma 
hrasta kitnjaka, s posebnim akcentom na 
utvrđivanju sadašnjeg stanja ovih šuma i 
konstrukciji optimalnih  modela razvoja

 jednodobnih sastojina... Poseban kvalitet knjige je što je citiran izuzetno veliki 
broj istraživača šuma hrasta kitnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, 
Njemačke i nekih drugih zemalja, što je omogućilo kritičko sagledavanje 
dobijenih rezultata istraživanja i mogućnosti njihove primjene... (prof. dr Miloš 
Koprivica, Institut za šumarstvo u Beogradu).

...Knjiga je dobro strukturirana, a naslov sažeto su limira njezin sadržaj. 
Napisana je u modernom stilu, jasnim i razumljivim jezikom. U knjizi su date 
brojne nove informacije o sadašnjem stanju šuma hrasta kitnjaka u Republici 
Srpskoj. Razrađeni su optimalni modeli razvoja jednodo nih sastojina hrasta 
kitnjaka koji mogu biti osnova unapređenja budućeg gazdovanja (prof. dr Zoran 
Maunaga, Šumarski fakultet  Banja Luka). 



...Modelovanje optimalne izgrađenosti sastojina, omogućilo je "dubinsko" 
sagledavanje složenih sistema kakvi su šumske sastojine i razvijanje različitih 
scenarija, odnosno izbor najpovoljnijih rešenja sa šumsko-privrednog aspekta. 
Činjenica da su modeli zasnovani na veoma bitnim produkcionim parametrima, 
ali i parametrima koji imaju pored produkcione i jasno izraženu ekofiziološku 
dimenziju, pokazuje da sačinjeni modeli nisu odraz jednostranog viđenja 
koncepta šume, već da njihovi dometi prevazilaze okvire klasičnog šumarstva, i 
može se slobodno reći da dotiču i područje primenjene ekologije (prof. dr 
Milivoj Vučković, Šumarski fakultet Beograd). 




