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Уџ еник је конципиран према актуел-
ности теме и гло алним активностима 
на очувању и усмјереном коришћењу 
шумских генетичких ресурса, као и 
према наставном програму предмета 
„Шумски генетички ресурси“ основног 

студија, те „Упраљање шумским генетичким ресурсима“ на мастер студију. 
Уз чињеницу да је у основи намјењен студентима шумарских факултета, исти 
представља одличну литературу свим заинтересованим за очување шум-
ских ресурса кроз низ интердисиплинарних активности у којима учествују 
експерти из о ласти природних, пољопривредних, шумарских, правних и 
економских наука.
Текст је писан у два формата. За студенте на основном студију се препоручу-
је текст крупнијег стила, док се за студенте на мастер и докторском студију, 
као и за све оне који хоће и траже више информација и детаља, текст мањег 
(ситнијег) фонта.
Уџ еник је подијељен у 10 поглавља:  
1. Увод
2. Шумски генетички ресурси у међународном и домаћем контексту
3. Пријетње шумским генетичким ресурсима
4. Генетика популације, еволуције и шумски генетички ресурси
5. Генетичка истраживања, алати и примјена у очувању шумских генетичких
ресурса
6. Стратегије очувања шумских генетичких ресурса
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Udžbenik je koncipiran prema aktuelnosti
teme i globalnim aktivnostima na 
očuvanju i usmjerenom korišćenju 
šumskih genetičkih resursa, kao i prema
 nastavnom programu predmeta 
„Šumski genetički resursi“ osnovnog 

studija, te „Upraljanje šumskim genetičkim resursima“ na master studiju. Uz 
činjenicu da je u osnovi namjenjen studentima šumarskih fakulteta, isti 
predstavlja odličnu literaturu svim zainteresovanim za očuvanje šumskih 
resursa kroz niz interdisiplinarnih aktivnosti u kojima učestvuju eksperti iz 
oblasti prirodnih, poljoprivrednih, šumarskih, pravnih i ekonomskih nauka.

Tekst je pisan u dva formata. Za studente na osnovnom studiju se preporučuje 
tekst krupnijeg stila, dok se za studente na master i doktorskom studiju, kao i za 
sve one koji hoće i traže više informacija i detalja, tekst manjeg (sitnijeg) fonta.

Udžbenik je podijeljen u 10 poglavlja:  

1. Uvod

2. Šumski genetički resursi u međunarodnom i domaćem kontekstu

3. Prijetnje šumskim genetičkim resursima

4. Genetika populacije, evolucije i šumski genetički resursi

5. Genetička istraživanja, alati i primjena u očuvanju šumskih genetičkih
resursa

6. Strategije očuvanja šumskih genetičkih resursa
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7. Očuvanje genetičkih resursa u njihovom prirodnom okruženju (in situ)

8. Еx situ očuvanje i korišćenje šumskih genetičkih resursa

9. Šumski genetički resursi i oplemenjivanje šumskog drveća

10. Upravljanje šumskim genetičkim resursima kroz šumarske politike i
zajednički pristup



7. Очување генетичких ресурса у њиховом природном окружењу (in situ)
8. Еx situ очување и коришћење шумских генетичких ресурса
9. Шумски генетички ресурси и оплемењивање шумског дрвећа
10. Управљање шумским генетичким ресурсима кроз шумарске политике и
заједнички приступ




