
Курс за инжењере шумарства 

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци организује курс Оптимизација секундарне 
отворености примјеном QGIS-а као подршка изради извођачких пројеката у шумарству. 

 

Р.бр. Назив активности Оквирно 
трајање 

1 Презентација резултата досадашњих истраживања из области планирања 
шумских комуникација  примјеном QGIS-а 1 час 

2 Показатељи отворености шума, одређивање апсолутне секундарне 
отворености, вјежба 1 час 

3 Одређивање средње даљине привлачења или средње транспортне 
дистанце, вјежба  1 час 

4 Одређивање релативне секундарне отворености, одређивање омеђене 
површине око шумских комуникација (бафер зоне), вјежба 2 часа 

5 Оптимизација даљине примицања облог техничког дрвета 1 час 

6 Одређивање коефицијента ефикасности секундарних шумских 
комуникација, вјежба 1 час 

7 
Пројектовање нултих линија секундарних шумских комуникација, 
просторна анализа ДТМ-а, анализа достигнуте секундарне отворености, 
вјежба 

2 часа 

8 Додјела сертификата о извршеној обуци По договору 
 

 Напомена: 

• Инструктор задржава право да дјелимичној промјени структуру плана и програма курса 
• Услов за стицање сертификата је присуство обуци. 

 

Вријеме Петак од 9:00 часова 
Термини У договору након пријаве 5 полазника 
Мјесто Бања Лука 
Адреса Просторије Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 

Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78000 Бања Лука 

Инструктори др Владимир Петковић, доц (експерт за отварање шума примјеном GIS-а) 
Проф. др Дане Марчета (експерт за технологије коришћења дрвета) 

Број полазника 5 по групи 
Цијена 234 КМ са ПДВ-ом по полазнику 

 

  



Свеобухватно планирање секундарних шумских комуникација у циљу оптимизације секундарне 
отворености шума подразумијева: успостављање дигиталног катастра секундарних шумских 
комуникација, снимање положаја стоваришта поред шумских путева, затим прикупљање 
неопходних података о дозначеним стаблима па и њихов положај у виду координата снимљених 
помоћу ручног уређаја за глобално позиционирање (ГПС) или неке од апликација за мобилни 
телефон које имају могућност снимања координата и формирање базе података.  
 
Просторном и статистичком анализом свих расположивих података које смо прикупили на терену 
или из привредно-планске документације, а који су похрањени у формираној бази података, 
стварају се предуслови за квалитетну анализу тренутне секундарне отворености одјела, плaнирање 
нових траса секундарних шумских комуникација у подручјима која су недовољно отворена са циљем 
оптимизације секундарне отворености у окружењу географско информационог система (ГИС) типа 
Quantum GIS (QGIS). 
 
Поред анализе и оптимизације секундарне отворености могуће је извршити техничко-технолошку 
категоризацију  терена за извођење радова у шумарству, на основу просторне и статистичке анализе 
дигиталног модела терена (ДТМ-а), као и података добијених теренским истраживањем или из 
привредно-планске документације на основу којих су формиране базе података о састојинским и 
инфраструктурним условима подручја које се посматра (одјела). 
 
Циљеви: 

1. Унапређење израде извођачких пројеката, а прије свега секундарне отворености подручја 
које се посматра примјеном QGIS-a, али и других савремених технологија и метода; 

2. Успостављање дигиталног катастра секундарних шумских комуникација; 
3. Повећање секундарне отворености одјела постизањем изврсне релативне отворености, а то 

значи преко 90% покривености укупне површине одјела секундарним шумским 
комуникацијама за дефинисану даљину примицања; 

4. Оптимизација даљине примицања облог техничког дрвета; 
5. Категоризација услова терена за извођење радова у шумарству – техничко-технолошка 

типизација. 

Услови: 

1. Познавање рада на рачунару (Windows OS); 
2. Познавање рада у GIS-у-завршен почетни курс QGIS-а; 
3. Полазници морају имати свој преносни рачунар. 

Курс је намијењен: 

Инжењерима шумарства који имају основна знања у раду са QGIS-ом или неким другим GIS 
програмским пакетом који желе да унаприједе и поједноставе израду извођачких пројеката 
примјеном QGIS алата за просторну и статистичку анализу у циљу оптимизације секундарне 
отворености у оквиру оптимизације коришћења дозначене количине дрвета. 

 
 

У Бањој Луци, 11.11.2021. године ___________________________ 
  

Проф. др Маријана Каповић Соломун 
 


