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Предговор

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је у претходној академској 
години снажно кренуо путем развоја и успостављања нових видова сарадње 
са научним и стручним институцијама, као и са привредом, чиме се додатно 
позиционирао као водећа научнo-образовна институција у области шумар-
ства у Републици Српској.

Протеклу годину су обиљежиле бројне активности усмјерене ка изградњи 
зграде Шумарског факултета, чиме ћемо, након 29 година постојања, ко-
начно имати адекватан простор за наставни и научно-истраживачки рад. У 
оквиру нове зграде Факултета, планиране су и лабораторије које ће служити 
за реализацију наставе, али и стручних активности и услуга које ће Факултет 
пружати привреди. 

Поред наведеног, значајно је истаћи и да је Факултет добио ново руковод-
ство које је, заједно са колегама, интензивирало сарадњу са ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац, ресорним министарствима, али и другим 
институцијама и организацијама попут Ловачког савеза Републике Српске, 
локалних заједница, али и универзитетима и институтима у Европи са који-
ма су дефинисане активности на заједничким пројектима, размјени настав-
ног кадра и студената, те промоцији шумарске науке у наредном периоду. У 
сарадњи са Универзитетом у Бањој Луци, а након дужег времена, кадровски 
смо значајно унапријеђени пријемом два нова сарадника, што ће и даље 
бити приоритет руководства, јер без младих људи активно укључених у на-
ставни и научно-истраживачки процес нема ни развоја. Одржано је и низ 
обука у области љековитог биља и етеричних уља са Медицинским факулте-
том Универзитета у Бањој Луци, као и ловства и ловачке етике у сарадњи са 
Ловачким савезом Републике Српске, али и шумским газдинствима широм 
Републике Српске. Радимо и на издвајању заштићеног подручја заједно са 
општинама Соколац и Пале, реконструкцији зелених површина града Прије-
дора, припрема се дорада планова и програма на првом и трећем циклусу 
студија да  би се одговорило на тражњу привреде за стручним кадром као 
и за унапређење научно-истраживачког рада. Ради се на бројним домаћим 
и међународним пројектима који ће дефинисати стратешке смјернице у шу-
марству и дрвопреради Републике Српске.

Са друге стране, суочавамо се са бројним проблемима у области шумарске 
науке и струке, али заједно са својим партнерима проналазимо начине за 
превазилажење истих, инсистирајући да се уважава наука у свакој од реали-
зованих активности.

Упркос пандемији, успјешно је реализована и теренска настава, одржани 
су бројни семинари и промоције важних публикација, а тако ће надамо се 
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остати и у наредној години када очекујемо усељење у нове просторије и 
један додатни заокрет Шумарског факултета ка напретку и просперитету у 
временима која долазе.

Декан
Проф. др Маријана Каповић Соломун
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ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Декан
др Војислав Дукић, ванредни професор, до 01.03.2021. године
др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор, од 01.03.2021. године

Продекан за НИР
др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор, до 18.03.2021. године 
др Драган Чомић, доцент, од 18.03.2021. године

Продекан за наставу
др Дане Марчета, ванредни професор, до 18.03.2021. године
др Бранислав Цвјетковић, доцент, од 18.03.2021. године

Секретар Факултета
др Дражен Миљић

ЧЛАНОВИ ННВ У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. 
Научно-наставно вијеће Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци у 
2020/2021. академској години чине:

др Зоран Говедар, редовни професор;
др Љиљана Дошеновић, редовни професор;
др Жељка Марјановић-Бала ан, редовни професор; 
др Милан Матаруга, редовни професор; 
др Зоран Маунага, редовни професор;
др Мира Милић, редовни професор;
др Зоран Станивуковић, редовни професор; 
др Нада Шуматић, редовни професор;
др Југослав Брујић, ванредни професор; 
др Војислав Дукић, ванредни професор;
др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор; 
др Дане Марчета, ванредни професор;
др Вања Даничић, доцент;
др Владимир Петковић, доцент;
др Данијела Петровић, доцент;
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др Владимир Ступар, доцент; 
др Бранислав Цвјетковић, доцент;
др Драган Чомић, доцент;
Зорана Хркић Илић, ма, виши асистент;
Стојанка Берић, студент; 
Милица Милошевић, студент;
Драгана Сукњаја, студент;
Марко Ћурко, студент.
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РАДНИЦИ ФАКУЛТЕТА

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

Ненаставно осо ље
др Дражен Миљић
мр Мишел Бувач
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
Сања Радиновић, дипл. економиста  
Снежана Ђаковић 
Бранкица Кајкут
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Огњен Стојнић 
Бранислав Вишекруна 
Драган У овић 
Владо Ристић 
Анђелија Мрђен 
Мирјана Стевић 
Борка Шакић 
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ИЗБОРИ У ЗВАЊА
Др Љиљана Дошеновић, редовни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.10.2020. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Зоран Маунага, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци, предсједник,

2. Др Милан Матаруга, редовни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, члан и

3. Др Јасмина Ризовска Атанасовска, редовни професор Шумарског 
факултета Универзитета у Скопју, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.2463-64/20 да се др Љиљана Дошеновић иза-
бере у звање редовног професора за ужу научну област Урбано шумарство.

Др Дане Марчета, ванредни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.10.2020. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Војислав Дукић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, предсједник,

2. Др Велид Халиловић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Сарајеву, члан и

3. Др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.2463-65/20 да се др Дане Марчета изабере 
у звање ванредног професора за ужу научну област Коришћење шумских 
ресурса.

Срђан Билић, асистент
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.04.2021. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Зоран Маунага, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци, предсједник,

2. Др Војислав Дукић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, члан и

3. Др Бранко Стајић, ванредни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.977-36/21 да се Срђан Билић изабере у звање 
асистента за ужу научну област Планирање газдовања шумама.
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Илија Чигоја, асистент
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 23.09.2021. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, предсједник,

2. Др Оливера Кошанин, ванредни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, члан и

3. Др Југослав Брујић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.1256-64/21 да се Илија Чигоја изабере у звање 
асистента за ужу научну област Силвиекологија.

ОДЛАСЦИ У ПЕНЗИЈУ
проф. др Родољуб Ољача

Поводом одласка у пензију 
Родољуба Ољаче, редовног 
професора, дана 30.09.2021. 
на Шумарском факултету упри-
личено је дружење уз закуску. 
Испратили смо нашег профе-
сора након 19 година које је у 
својству и наставника и проде-
кана за наставу провео на на-
шем факултету.

Професор Родољуб Ољача 
рођен је 1952. године у Гламо-
чанима код Српца. Гимназију 
је завршио у Градишци, 1971. 
године. Дипломирао је 1975. 
године, а магистрирао 1989. 
године на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Са-
рајеву. Докторску дисертацију одбранио је 2000. године на Пољопривред-
ном факултету Универзитета у Бањој Луци. У периоду од 1975. до 2001. годи-
не као радник РО Плантаже Градишка дао је значајан допринос из областу 
воћарства, у унапређењу развоја расадника и воћњака.

Од 2001. бира се прво у звање доцента, затим ванредног и редовног про-
фесора на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. Своју цјело-
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купну научну и стручну активност проф. др Родољуб Ољача акумулисао 
је у веома обимној проблематици Физиологије биљака. Овај веома зна-
чајан и континуиран научни и стручни прилог обухвата преко 80 објавље-
них научних и стручних радова, укупно 7 објављених научних књига укљу-
чујући 2 универзитетска уџбеника, као и менторство великог броја зав-
ршних, магистарских, мастер радова и докторске тезе из области физи-
ологије, исхране и стреса биљака. Од почетка свог запосења професор је 
успоставио и сарадњу са многим научним иснтитуцијама и научницима, 
учествовао у раду стручних семинaра, међународних и националних сим-
позијума, конгреса и конференција. Остваривао је сарадњу и вршио пред-
стављање Шумарског факултета и Универзитета у Бањалуци на високом ни-
воу.

Поред научног, свакако је вриједно споменути и љубав професора према спор-
ту, која се огледа у 40 година проведених у свијету фудбала и наградом за жи-
вотно дјело „Доктор Милан Јелић“ коју му је уручио Фудбалски савез Републике 
Српске, 2018. године. Ова љубав према спорту прелила се и у залагање за спорт-
ске активности и такмичења Савеза студената Шумарског факултета.

Поштовани професоре Ољача,
Својим научним и стручним радом дали сте немјерљив допринос развоју 
Шумарског факултета, а својом енергијом и залагањем за спорт примјер сту-
дентима да израсту у здраве и успјешне људе.

Желимо Вам лијепе дане и свако добро.

Колектив Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

Драгица Михаљчић
Свој радни вијек Драгица Михаљчић завршила је 
30.04.2020. године.

Рођена је у Желину код Кључа 26.12.1956. године. На 
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци била 
је запослена од 1999. године, на радном мјесту рефе-
рент за књиговодствене послове.

Мирјана Стевић
Мирјана Стевић отишла је у пензију 30.10.2020. године.

Рођена је 1955. године у Криваји код Приједора. Свој 
радни вијек завршила је на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Бањој Луци, гдје је била запослена од 1995. 
године на радном мјесту спремачица.
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ПРИЈЕМ НОВИХ САРАДНИКА
Срђан Билић, дипл. инж. шум.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на ос-
нову извјештаја Комисије у саставу:

Др Зоран Маунага, редовни професор 
Шумарског факултета у Бањој Луци, 
предсједник комисије

Др Војислав Дукић, ванредни професор 
Шумарског факултета у Бањој Луци, члан 

Др Бранко Стајић, ванредни професор 
Шумарског факултета у Београду, члан 

на својој 66. сједници одржаној 
29.04.2021. године донио је одлуку (Одлу-
ка број: 02/04-3.977-36/21) о избору Срђана Билића, дипломираног инжење-
ра шумарства 240 ECTS, у звање асистента за ужу научну област ”Планирање 
газдовања шумама”.

Илија Чигоја, дипл. инж. шум.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на осно-
ву Извјештаја Комисије у саставу:

Др Маријана Каповић Соломун, ванред-
ни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, предсједник

Др Оливера Кошанин, ванредни профе-
сор Шумарског факултета Универзитета 
у Београду, члан

Др Југослав Брујић, ванредни професор 
Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, члан

на својој 71. сједници одржаној 23.09.2021. године донио је одлуку (Одлука 
број: 02/04-3.1256-64/21) о избору Илије Чигоје, дипломираног инжењера 
шумарства 240 ECTS, у звање асистента за ужу научну област Силвиекологија.
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

Редовне пу ликације Шумарског факултета

Информативни Билтен 28

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 30
У 2020. години објављен је 30. број Гласника 
Шумарског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, чиме је успјешно настављено изда-
ваштво часописа. Гласник је 2019. године, од 
стране Комисије за категоризацију научних 
часописа, сврстан у прву категорију са 31 бо-
дом.

GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
BULLETIN OF THE FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF BANJA LUKA
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У издању Шумарског факултета Универзите-
та у Бањој Луци, публикована је научна мо-
нографија аутора доц. др Драгана Чомића 
под називом ‘’Економски аспекти шумар-
ства у климатским промјенама’’.
Истраживања, чији су резултати публикова-
ни у овој монографији, иницирана су уоче-
ним проблемом недовољног коришћења 
расположивих потенцијала и могућности 
сектора шумарства у проблематици климат-
ских промјена, са циљем остваривања пози-
тивних економских и финансијских ефеката. 
Сектор шумарства, заједно са осталим пове-
заним секторима (прерада дрвета, енергети-
ка, пољопривреда, туризам, заштићена под-
ручја, екологија и остали), пружа много прилика, а једна од њих се односи и на 
савремене могућности генерисања карбон кредита у засадима брзорастућих 
дрвенастих врста у циљу остваривања економских и финансијских користи. 
Истраживања су вршена на шумским засадима тополе (Populus x euramericana 
(Dode) Guinier klon I-214), којима газдује ЈП „Војводинашумеˮ Нови Сад у са-
радњи и са „Институтом за низијско шумарство и животну срединуˮ из Новог 
Сада. Поред више примијењених научних метода, прикупљање искуствене 
грађе, обрада и анализа прикупљених података вршени су примјеном ме-
тода и техника које су за потребе конкретног истраживања разврстане у три 
основне групе: методе за процјену запремине, сортиментне структуре и 
вриједности састојине; методе за квантитативну процјену количине ускла-
диштеног карбона у шумским екосистемима и методе за економску и фи-
нансијску оцјену активности. 
Кориштењем релевантне литературе и научно утемељених метода и техника, 
овом монографијом представљен је актуелни и свеобухватни преглед разли-
читих аспеката климатских промјена са фокусом на економске аспекте сектора 
шумарства. Монографија садржи тринаест поглавља, од којих су прва четири 
поглавља широко примјењива на све врсте привредних и других дјелатности 
(не само на шумарство). Поред дефинисања теоријског оквира и разраде ре-
гулативног оквира, указивања на економско-финансијске аспекте климатских 
промјена, карбон тржишта и карбон пројекте, наведени су резултати конкретног 
истраживања проведеног са циљем утврђивања метода и финансијске испла-
тивости инвестиције у пројекте генерисања карбон кредита у засадима топола.

Научна монографија

Економски аспекти шумарства у климатским промјенама
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У августу 2021. године Шумарски факултет 
Универзитета у Бањој Луци публиковао 
је научну монографију “Васкуларна фло-
ра Републике Српске”, аутора Владимира 
Ступара, Ђорђија Милановића и Југослава 
Брујића, у којој је по први пут представљен 
инвентар флоре виших биљака Републике 
Српске. Заснована је на литературним по-
дацима публикованим кроз више од 170 
година истраживања флоре и вегетације 
Босне и Херцеговине и Републике Српске, 
који су допуњени резултатима непублико-
ваних ауторских истраживања проведених 
у посљедњих 20 година.
Флора Српске је произашла из дигиталне 
базе података „ГИС база васкуларне флоре 
Републике Српске”, на којој су аутори радили од 2011. године у склопу три 
пројекта суфинансирана од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде и Mинистарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво (Stupar et al., 2017, 2018). У ову базу 
је унесено близу 400.000 података о налазима таксона васкуларне флоре 
БиХ који су у сљедећем кораку геореференцирани, након чега су издвојени 
налази који просторно припадају Републици Српској (191.280 података).
Укупан број регистрованих биљака (на нивоу врсте и подврсте) износи 3692 
(131 таксон се први пут помиње за територију РС, док је 16 нових за БиХ).
Списак таксона је на нивоу фамилија и виших систематских јединица дат 
филогенетским редослиједом, уважавајући резултате савремених истражи-
вања: папрати према радној групи за филогенију пречица и папрати (PPG 
I, 2016), а цвјетнице према радној групи за филогенију цвјетница (APG IV, 
2016). С друге стране, у оквиру фамилија, родови и врсте су поредани алфа-
бетски. За сваки таксон наведено је важеће име, номенклатурна референца, 
синонимика преузета из Euro+Med базе, као и први навод са локалитетом, 
референцом и оригиналним именом. Коначни таксономско-номенклатурни 
концепт са синонимиком прати онлајн базу Euro+Med.
Важан пратећи ресурс ове публикације представља веб апликација „Флора 
Српске“ (доступна на http://florasrpske.rs.ba), у којој су, поред материјала на-
веденог у књизи, за сваку врсту дате и карте распрострањења у Републици 
Српској, те комплетна листа референци које се односе на дату врсту.

Научна монографија

Васкуларна флора Репу лике Српске
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Производња сјемена и садног материјала, 
пошумљавање и газдовање шумским кул-
турама представља веома значајан сегмент 
шумарства Републике Српске. Крајем про-
шлог и почетком 21. вијека овој проблема-
тици се није посвећивало довољно пажње 
што је утицало на поремећаје односа између 
сјеменско-расадничарске производње и по-
шумљавања као и све израженије проблеме 
газдовања шумским културама. Усклађе-
ност производње и потреба за сјеменом и 
садним материјалом, као и правилно газ-
довање шумским културама представљају 
основни предуслов остварења циљева газ-
довања у релативно дугом продукционом 
периоду. Због тога се указала потреба да се посебно размотри стање, а у вези 
с тим и обавезе, у циљу унапређења сјеменско-расадничарске производње, 
пошумљавања и газдовања шумским културама. Министарство пољопривре-
де, шумарства и водопривреде Републике Српске је због унапређења сје-
менско-расадничарске производње и пошумљавања, као и стања и функција 
шумских култура, из средстава посебне намјене за шуме, финансирало проје-
кат “Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике 
Српске” са циљем да се дефинишу основни плански елементи који се односе 
на вјештачко оснивање нових шума и газдовање шумским културама. Израда 
Мастер плана повјерена је Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, 
а при реализацији пројекта велику помоћ је пружило ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” и све његове организационе јединице. Као резултат пројекта урађе-
на је ова монографија која на свеобухватан начин по тематским цјелинама 
приказује проблематику пошумљавања и газдовања шумским културама. 
Монографија на основу многобројних домаћих и страних литературних изво-
ра представља синтезу стручних и научних сазнања о пошумљавању и газдо-
вању шумским културама а садржај монографије обухвата следећа поглавља: 
1. Eколошке основе пошумљавања; 2. Сјеменско-расадничка производња и 
пошумљавање; 3. Угроженост култура шумским пожарима; 4. Шумскоузгојни 
план газдовања шумским културама; 5. План коришћења шумских култура; 6. 
Класификација шумских култура и анализа поузданости података о шумским 
културама као основе за планирање газдовања; 7. Економско-финансијска 
анализа мастер плана пошумљавања. 

Научна монографија

План пошумљавања голети и газдовања шумским 
културама Репу лике Српске

ПЛАН ПОШУМЉАВАЊА 
ГОЛЕТИ И ГАЗДОВАЊА 

ШУМСКИМ КУЛТУРАМА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, 2021
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Аутори: проф. др Војислав Дукић и доц. др 
Данијелa Петровић
Рецензенти: проф. др Бранко Стајић и проф. 
др Зоран Маунага
Број страна: 390
Број табела: 29
Број слика: 247
Број литературних извора: 348
ПОГЛАВЉА:
1. Увод
2. Основни принципи у дендрохронологији
3. Историја дендрохронологије
4. Раст и грађа дрвета
5. Клима и климатске промјене
6. Материјал за дендрохронолошке студије
7. Опрема за припрему узорака и мјерење
8. Прираштајно сврдло
9. Густина дрвета и стабилни изотопи 
10. Математичко-статистичке методе за обраду хронологије
11. Развој хронологије
12. Рачунарски програми, дигиталне архиве и формати дендрохронолош-

ких података
13. Анализа раста стабла и одређивање старости методом 14ц
14. Дендрохронолошке лабораторије
 Литература

Дендрохронологија је наука релативно новијег датума и поред чињенице да 
посматрања структуре годова (прстенова прираста) стабала имају дугу исто-
рију. У 15. вијеку Леонардо да Винчи је констатовао годишњу природу годова 
и препознао однос између ширине годова и падавина. Дендрохнололошка 

Уџ еници

Дендрохронологија

Сматрамо да ће ова монографија дати значајан допринос шумарској опе-
ративи у практичном раду, публиковању научних и стручних радова и бити 
од користи за израду стратешких планских докумената. Захваљујемо се Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
свим организационим јединицама ЈПШ “Шуме Републике Српске” и коле-
гама шумарима који су нам помогли у реализацији пројекта и публиковању 
монографије.
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техника је развијена током прве половине 20. вијека, првобитно од стране 
астронома Ендру Еликот Дагласа у Сједињеним Америчким Државама.
Увођењем предмета Дендрохронологија у наставни план на Шумарском фа-
култету у Бањој Луци јавила се потреба за адекватном литературом. Сенат 
Универзитета у Бањој Луци на 62. сједници одржаној 24.12.2020. године до-
нио је Одлуку (број: 02/04-3.2931-100/20) да се рукопис књиге под називом 
„Дендрохронологија“ аутора др Војислава Дукића и др Данијеле Петровић 
објави као универзитетска наставна литература.
Осим студената шумарских факултета овај уџбеник могу да користе и студен-
ти студијских програма (на Природно-математичком и Рударско-геолошком 
факултету) на којима се изучава климатологија, односно палеоклиматоло-
гија, као и студенти Одсјека за археологију.
Књига је првенствено намјењена студентима, али може бити корисна и сви-
ма онима које интересује наука која нам омогућава читање прошлости на 
основу података који су „скривени“ у годовима.
Ово је први уџбеник из предмета Дендрохронологија на српском говорном 
подручју и просторима бивше Југославије.

У сарадњи са Агенцијом за заштиту животне 
средине Црне Горе Шумарски факултет Уни-
верзитета у Бањој Луци у септембру 2021. го-
дине публиковао је Приручник за идентифи-
кацију типова станишта Црне Горе од значаја 
за Европску унију са обрађеним главним ин-
дикаторским врстама, чији су аутори: Ђорђије 
Милановић, Данка Цаковић, Сеад Хаџиабла-
ховић, Снежана Вуксановић, Весна Мачић, 
Данијела Стешевић, Милица Станишић-Вуја-
чић, Вера Биберџић и Дмитар Лакушић. 
Књига је настала ка резултат вишегодишње 
сарадње ове двије институције кроз конти-
нуирани рад на инвентаризацији и карти-
рању типова станишта Црне Горе, коју прати 

Књиге

Приручник за идентификацију типова станишта Црне 
Горе од значаја за Европску унију са о рађеним главним 
индикаторским врстама

обука стручног младог кадра за самостални теренски рад на овом пољу. У 
Приручнику се на 394 стране обрађује 88 типова станишта и 977 индикатор-
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ских биљних врста, приказаних текстуелно и фотографски, како би се типови 
станишта и њихови главни индикатори могли препознати и правилно ин-
терпретирати. Иако је тематиком везана за територију Црне Горе, ова књига 
је тако конципирана да је могу користити и све државе западног Балкана, 
које врше сличну инвентаризацију типова станишта. Популаризацији и еду-
кативном карактеру публикације доприносе 1402 оригиналне ауторске фо-
тографије, тако да књига може послужити афирмисаним ботаничарима и 
фитоценолозима, студентима, почетницима и рекреативцима. 
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НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Награде Министарства за научнотехнолошки развој, високо образо-
вање и информационо друштво у току 2020. године
На Kонкурсу за подстицање научне продуктивности у међународним рефе-
рентним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2020. го-
дине, који је расписало Министарство за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво, награђено је 35% од укупно запос-
леног наставног особља Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Награђени су: проф. др Маријана Каповић Соломун у првој категорији, др 
Бранислав Цвјетковић у другој категорији, и у трећој категорији проф. др  
Жељка Марјановић-Балабан, проф. др Милан Матаруга, проф. др Зоран Го-
ведар и др Вања Даничић.

Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часо-
писима  подразумијева финансијска средства која издваја Министарство за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво за 
публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation 
Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics), 
тј. у неком од Web of Science индекса.

Награда за научна достигнућа у развоју науке додјељује се научницима и 
истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Награде Универзитета у Бањој Луци
На основу Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Бањој Луци 
и Правилника о додјели признања и награда, Универзитет у Бањој Луци је 
расписао Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадници-
ма Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у науч-
но-истраживачком и образовном раду за 2020. годину.

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, од двадесет и два 
стално запослена наставника и сарадника, награђена су четири и то проф. 
др Маријана Каповић Соломун као руководилац Еразмус + пројекта, а за 
објављивање индексираног научног рада у престижним часописима проф. 
др Маријана Каповић-Соломун, проф. др Жељка Марјановић-Балабан,  
проф. др Дане Марчета и ма Зорана Хркић-Илић.
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НОВА ЗГРАДА ФАКУЛТЕТА
Уз пуну подршку Владе Републике Српске, подршку Ректора Универзитета 
у Бањој Луци, проф. др Радослава Гајанина и уз међусобно разумијевање и 
добросусједски договор два факултета који се налазе у скоро истој, незавид-
ној позицији по питању простора, почео је завршетак радова на новој згради 
коју ће дијелити Шумарски факултет и Архитектонско-грађевинско-геодет-
ски факултет Универзитета у Бањој Луци. Средства за завршетак радова на 
изградњи и опремању зграде обезбиједила је Влада Републике Српске, а 
након проведеног тендера, конзорцијум фирми окупљених око фирме „Тек-
тон“ започео је радове на згради коју треба да користе два наведена факул-
тета. 

Нова, модерна зграда, пројектована је по највишим еколошким стандар-
дима. Укупна површина зграде износи 7.200 метара квадратних. Зграда се 
налази у пријатном амбијенту зеленила у склопу Универзитетског града у 
Бањој Луци, некадашњој касарни „Врбас“, са свим доступним елементима 
неопходним за квалитетан рад и одмор студената. Зграда је пројектована 
тако да ефикасно штеди и оптимално троши енергију за потребе гријања и 
хлађења. У току 2021. године започети су груби радови на санацији објекта 
те су започети завршни радови на објекту.

Изглед зграде споља
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Студентима нашег али и других факултета ће бити на располагању библио-
тека на два нивоа, један велики амфитеатар са преко 150 мјеста и три мала 
амфитеатра са по 56 мјеста, преко 20 учионица и вјежбаоница, лаборато-
рије, скриптарница, хербаријум, соба са ловачким трофејима, кафе бар за 
пријатно дружење током пауза. Замишљен је модеран приступ студентским 
службама кроз иновативна софтверска рјешења. Поред тога студентима су 
лако и брзо доступни студентски дом, студентска менза, спортски терени, 
базени, ботаничка башта, продавнице, итд. 

Радови у току
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САРАДЊА

Посјета предсједника Републике Српске, ресорних министара 
и ректора Универзитета
По први пут у историји Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, фа-
култет је посјетила делегација сачињена од најважнијих носилаца власти Ре-
публике Српске. Предсједница Републике Српске, госпођа Жељка Цвијановић, 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Борис Пашалић 
и министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информаци-
оно друштво мр Срђан Рајчевић, заједно са ректором Универзитета проф. др 
Радославом Гајанином, посјетили су Шумарски факултет Универзитета у Бањој 
Луци 31.05.2021. године гдје су се састали са руководством нашег факултета.

Разговарано је о неколико тема значајних за Шумарски факултет Универзитета 
у Бањој Луци и за сектор шумарства. Предсједица и министри су упознати са ак-
тивностима које се одвијају на нашем факултету, а које се односе на интензивну 
међународу сарадњу, пријем нових сарадника, сарадњом са привредном која 
се одвија кроз бројне заједничке пројекте као и активностима на повећању 
атрактивности студирања на нашем факултету. Посебан акценат је стављен на 
проблематику нелојалне кокуренције у високом образовању манифестовану 
кроз појаву диплома са неакредитованих факултета из Брчко дистрикта.  

Предсједница Републике Српске, заједно са ресорним министрима, нагласила 
је да ће институције Републике Српске уважити потребу која се односи на до-
датно унапређење сарадње Шумарског факултета и привреде, те да ће бити у 
функцији стварања бољег амбијента и материјалних претпоставки за наш фа-
култет и Универзитет у Бањој Луци. Наглашено је да је Шумарство кључна грана 
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за економски развој Републике Српске, те да је од есенцијалног значаја образо-
вати квалитетан кадар и да подршка научном раду од стране институција мора 
бити адекватна. Током разговора, такође је закључено да је, ради унапређења 
стања у сектору, потребно изградити центар за подршку дрвопрерађивачкој ин-
дустрији, као грани која се директно наслања на сектор шумарства.

Истраживања прашума Републике Српске у сарадњи са 
Универзитетом у Торину

Дужи временски период, односно од 2006. године, у сарадњи са професо-
ром Мотом (Renzo Motta) са Универзитета у Торину, Катедра за планирање 
газдовања шумама истражује прашумске резервате у Републици Српској. 
Истраживања су резултирала објавом више радова у престижним међуна-
родним часописима (Canadian Journal of Forest Research, Silva Fennica, Annals 
of Forest Science...).

У периоду од 18. до 20. септембра 2021. године у прашумском резервату Пе-
рућица, у истраживањима на сталној огледној површини, поред истражива-
ча са Универзитета у Торину и Бањoj Луци, учествовали су и истраживачи са 
Универзитета у Удинама и Молисеу односно на једном мјесту, у заједничком 
истраживању, истраживачи са четири Универзитета. Кориштена је најсавре-
менија опрема за истраживања овог типа (Field map, дрон, LAI-2200C Plant 
Canopy Analyzer, Лидар...).

Са Шумарског факултету у Бањој Луци у истраживањима су учествовали 
проф. др Војислав Дукић и асистент Срђан Билић који ће свој будући научни 
рад усмјерити на истраживање динамике и структуре прашума.
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Шумарски факултет покренуо ГИС о уке за инжењере 
шумарства

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци покренуо је ГИС обуке за за 
инжењере шумарства у Републици Српској. Током обуке, полазници имају 
прилику да се упознају са QGIS софтвером те да примјене овај алат у пракси 
у оквиру својих пословних активности.

QGIS 3 (Quantum GIS) је једна од најпопуларнијих ГИС апликација за рад са 
просторним подацима која омогућује визуализацију, управљање, уређи-
вање, анализирање и израду карата. С обзиром на доступност (open source), 
QGIS има све већу примјену у шумарству и другим дјелатностима у свијету.

Основни циљ обуке је упознавање полазника са основама ГИС-а те практич-
но оспособљавање за конкретну примјену QGIS апликације у шумарству. На-
кон обуке полазници владају вјештинама за израду различитих врста карата 
за потребе шумарства, као што су основне и радне карте, карте шумских пу-
тева, карте за извођачке пројекте, карте ловишта, карте угрожености шума 
од пожара и слично.

Руководилац обуке је Срђан Билић, дипл. инж. шум., асистент на катедри 
Планирање газдовања шумама.  ГИС обуке одржаване су у Бањој Луци, Фочи 
и Мркоњић Граду. Укупно је одржано четири обуке. ГИС обуке су одржаване 
дводневно или тродневно. Сертификате је примило 46 полазника, од тога је 
42 дипломираних инжењера шумарства, три мастер инжењера шумарства, 
један дипломирани геодетски инжењер и један дипломирани еколог.
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Учешће на пројектима

ЕRASMUS Capacity Buiding in Higher Education K2 “Soil Erosion and Torrential 
Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan 
Countries - SETOF), 2018-2021. Пројект координатор испред Универзитета у 
Бањој Луци - Маријана Каповић Соломун, Шумарски факултет. 

Асортиман садног материјала за газдинства ЈПШ „Шуме РС“ 2020-2050 годи-
на. Пројект координатор: Проф. др Милан Матаруга. Финансијер: Министар-
ство пољипривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Стратегија подизања климатски адаптираних шума у различитим екоси-
стемским условима. Пројект координатор: Др Бранислав Цвјетковић, доц. 
Финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образо-
вање и информационо друштво Републике Српске

Утицај пожара на стање и особине земљишних ресурса Републике Српске, 
2021. Финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо обра-
зовање и информационо друштво Републике Српске.

Подршка имплементацији Cost Action Natural Flood Retention on Private 
Land, 2021. Финансијер Министарство цивилних послова Босне и Херцего-
вине. Пројект координатор: Маријана Каповић Соломун.

Смјернице за систематизацију, стандардизацију и  калкулацију трошкова 
шумскоузгојних радова. Финансијер: ЈПШ ‘’Шуме Републике Српске’’ а.д. 
Соколац, 2021. Пројект координатор: Драган Чомић, Шумарски факултет.

Истраживање флоре и вегетације за издвајање заштићеног подручја Црве-
не стијене на Романији. Финансијери: општина Соколац и општина Пале. 
Пројект координатор: Маријана Каповић Соломун.
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА
Прва година
Наставни предмет: Ботаника II, Дендрологија – комбинована 
настава
Овогодишња теренска настава из предмета Ботаника II и Дендрологија одр-
жана је накнадно, почетком септембра (10.09.2021. године). Наставу која је 
трајала један дан, изводили су ма Зорана Хркић Илић, др Владимир Ступар 
и др Југослав Брујић, а присуствовало је 13 студената прве године, студијског 
програма Шумарство. За извођење наставе изабрани су локалитети на рела-
цији Бања Лука – Рекавице (Камени мост) – Мркоњић Град – Ситница – Стри-
чићи – Мањача. Иако је јесен метеоролошки већ почела, што је показало 
и прохладно јутро, циљ извођења теренске наставе је био да се студенти 
упознају са зељастим биљним врстама листопадних шума и ливада. Студен-
тима је најзанимљивији био први локалитет на улазу у Крупску котлину гдје 
су уз пријатну шетњу, посматрајући зељасте биљке у јесењем аспекту, могли 
да виде природни геоморфолошки облик тзв. „прераст“ Камени мост код 
заселка Ковачићи, недалеко од Крупе на Врбасу. Већина врста које смо про-
нашли биле су у фази плодоношења, мањи број још увијек у фази цвјетања, 
неке од њих су студенти прикупили за своје хербаре. Слична ситуација  је 
била и на другим локалитетима које смо обишли, а закључак је да је ове 
академске године настава успјешно одржана.

Зорана Хркић-Илић, ма
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Друга година
Наставни предмет: Шумске комуникације
Теренска настава одржана је 31.05.2021. год. којој су присуствовали су сту-
денти 2. године, уз стручнo вођство доцента Владимира Петковића. 

Студенти 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;
• Прикупљање података помоћу GPS-а;
• Пројектовања шумских путева помоћу RoadEng програмског пакета

др Владимир Петковић
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Наставни предмет: Фитоценологија 
Датум: 29.04.2021., двочас теренске наставе – СТАРЧЕВИЦА

Уводни час, превасходно посвећен техници узимања фитоценолошког сним-
ка, обављен је на локалитету Ситарски поток на Бањ-брду, у одјељењу [21]. 
Огледиште је било унутар колинске шуме са веприном (Rusco hypoglossi-
Fagetum), на калкокамбисолу, на карбонатном флишу. Наставу су држали др 
Владимир Ступар и др Југослав Брујић.

др Југослав Брујић

Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 12-17.07.2021., ТЈЕНТИШТЕ

Овогодишња теренска настава предмета Фитоценологија одржана је нак-
надно, средином јула (12-17.). По свему, по датуму, организацији и по са-
држају је била другачија, у односу на претходних 25 генерација Факултета. 
Наставу су изводили др Југослав Брујић, др Владимир Ступар и Ђорђије Ми-
лановић, сарадник катедре Сивиекологије. Поред студената друге године, 
настави се придружило неколико студентата треће године (са модула еколо-
гије), који су прошле године остали ускраћени за теренску наставу из пред-
мета Фитоценологија.

Смјештај је био у депандансу хотела „Младост“, у Тјентишту; исхрана је 
такође била хотелска. По доласку (понедјељак, 12.7.), директор НП Сутје-
ска Александар Ковач нас је поздравио и задржао у дужем разговору о са-
дашњости и будућности реномираног националног парка.

У уторак (13.7.) нас је минибус ШГ „Маглић“ одвезао на Пријевор, познати 
видиковац под врховима Маглића. Након уводног часа о географији, геоло-
гији, хидрографији и клими овог дијела наше отаџбине, попели смо се изнад 
катуна, преко расцвјетаних планинских ливада, увукли у комплекс клекови-
не на локалитету Језерине, раздвојили у три групе и направили први фито-
ценолошки снимак (уствари 4-ти, након теренских настава око Бањалуке) у 
фитоценози Homogyne-Pinetum mugo, на опсидиан-андезиту, на земљишту 
андосолу, на ~1750 m н.в. То су највише коте на којој су студенти нашег фа-
култета икада на настави били, и ово је била прва генерација која је имала 
прилику да ради у клековини кривуља, највишем појасу шумске зоналне 
вегетације. Успут, студенти су се упознали и са интразоналним, нешумским 
типовима вегетације (високе зелени, планинске рудине, стјењаци). Други 
снимак рађен је у нижем појасу, испод Црвених Прљага у субалпијској шуми 
букве (Ranunculo platanifolii-Fagetum), такође у три групе. Овај снимак био 
је на 1600-1700 m н.в., на кречњацима, калкокамбисолу. Путем кроз чувену 
прашуму студенти су имали прилике да виде заједнице букве-јеле-смрче. 
На Драгош-седлу су се упознали са шумама црног бора на доломитима и 
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кречњацима (Laserpitio-Pinetum nigrae), не пропуштајући прилику да баце 
поглед са познатог видиковца на водопад Скакавац.

У сриједу (14.7.) минибусом НП-а смо се одвезли уз ријеку Сутјеску. У рејо-
ну Нинковића (јужна граница НП) смо прешли брвном Сутјеску, да бисмо 
ушли у састојину сиве врбе (Salicetum incanae), на шљунковитом наносу. 
Затим смо се попели на падине клисуре, и у три групе направили снимке 
на флишу (800-850 m н.в.) у изузетно квалитетним састојинама китњака-це-
ра (Quercetum petraeae-cerridis). Мало смо се вратили минибусом, и пред 
кањоном Вратар освјежили на хладној Сутјесци, јер је дан био веома топао. 
Затим смо прошетали кроз кањон Вратар, гдје су студенти имали прилике да 
виде чувене стеноендеме Сутјеске (Edraianthus sutjeskae, Daphne malyana), 
као и кањонске састојине црног граба, племенитих лишћара и др.

Четвртак (15.7.) смо искористили за шетње по Тјентишту и околини. Поно-
во смо сишли на Сутјеску, испод новог ресторана Комлен, гдје смо напра-
вили заједнички фитоценолошки снимак у пространој састојини бијеле и 
крте врбе (Salicetum albae-fragilis) на флувисолу (580 m н.в.). Послије кафе 
у Комлену, попели смо се до главног споменика, задржали на платоу код 
спомен-костурнице, са називима бригада које су учествовале у офанзиви на 
Сутјесци, чиме је наш терен добио и један историјски час. Затим смо проду-
жили узбрдо, на косу у правцу Савиног гроба., пролазећи кроз ацидофилне 
шуме китњака на југоисточној падини. Заједнички фитоценолошки снимак 
направљен је у ацидофилној шуми букве (Luzulo-Fagetum), на дистрокамби-
солу на глинцима, на 740 m н.в., на сјевероисточној страни.
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Петак (16.7.) је био дан повратка. У договору са превозником, ишли смо 
према југу (Гацко, Билећа, Требиње). Застали смо код залива Чепелица Би-
лећког језера (420 m н.в.), да би се студенти упознали са врстама зоналне 
вегетације субмедитерана (Querco pubescentis-Carpinetum orientalis). Након 
сата паузе у херцеговачком туристичком бисеру – Требињу, посљедњи на-
ставни час је посвећен еумедитеранском климаксу – макији црнике (Orno-
Quercetum ilicis) на тера-роси, у Дражин-долу код манастира Тврдош, на 280 
m н.в. Послије њега слиједила је дуга вожња кући.

Ова екскурзија несумњиво је била најсадржајнија и најбоље организована 
теренска настава из Фитоценологије од постанка факултета. Студенти упи-
сани 2019. збиља су имали лијепу прилику да се упознају са богатим це-
нодиверзитетом, од клековине до макије, од хигрофилне до ксеротермне 
вегетације.

др Југослав Брујић
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Трећа година
Наставни предмет: Типологија шума
Датум: 04.06.2021., СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ

Користећи посебне теренске мануале, студенти су испунили два снимачка 
листа:

1. локалитет: култура црног бора на станишту шуме сребрне липе са костри-
ком, на колувијуму на доломиту, парк-шума

2. локалитет: парк-шума сребрне липе са костриком, на колувијуму на до-
ломиту.

Наставу је водио др Југослав Брујић.
др Југослав Брујић

Наставни предмет: Типологија шума
Датум: 04.06.2021., СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ

Користећи посебне теренске мануале, студенти су обрадили два типолошка 
случаја:

1. локалитет: одјељење 69, одсјек а,  парк-шума китњака и граба на дубо-
ком псеудоглеју

2. локалитет: одсјек  b, колинска шума букве са веприном, на дистричном 
камбисолу на дијабаз-рожњачкој формацији.

Наставу је водио др Југослав Брујић.
др Југослав Брујић
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Наставни предмети: Гајење шума + Типологија шума – комби-
нована настава
Датум: 21.09.2021., РИБНИК-ПОТОЦИ

Комбинована настава два предмета на трећој години је обављена на огле-
диштима у ШПП Рибничко и ШПП Дрварско. Наставу су водили др Зоран Го-
ведар и др Југослав Брујић.

1. локалитет: Драгорај, култура б. и ц. бора, на станишту субмонтане буко-
ве шуме и китњака са грабом, на дубоком дистричном камбисолу

2. локалитет: Вучја пољана, одјељење 11, шума букве-јеле-смрче на доло-
митизираном кречњаку, на акрисолу

3. локалитет: СС Вршак-Увала, састојина јеле и смрче на калконизу. У ства-
ри, студенти и професори су направили дужу шетњу од пута за Потоке, 
код Вршка, до Доње Увале.

Планирана је била још једна теренска настава из ових предмета (прашума 
Јањ), али је отказана, због лоших временских услова.

др Југослав Брујић

Наставни предмет: Шумско сјеменарство и расадничарство

Теренска настава из предмета Шумско сјеменарство и расадничарство кроз 
коју су се специфичне теме обрадили и други, блиски предмети који се из-
учавају на нашем факултету (Шумски генетички ресурси и Оснивање шума 
и плантажа) традиционално, десету, јубиларну годину за редом, одржана је 
у ШГ „Приједор“, ШУ „Козарска Дубица“. Поред ШГ „Приједор“, ШУ „Козар-
ска Дубица“, теренска настава се одржава и  ШГ „Градишка“ Градишка, на 
подручју ШУ „Подградци“ . Теренску наставу су водили: др Милан Матаруга, 
ред. проф. и др Бранислав Цвјетковић, доц.

Прва стајна тачка за студeнте треће године нашег факултета, по први пут, 
била је огледна повшина на којој је подигнут компаративни тест евроаме-
ричких топола на површинама којима газдује ШГ „Градишка“ Градишка. 
Наши студенти су имали прилику да од радника из праксе сазнају све о по-
дизању и одржавању површина под засадима брзорастућих клонова топо-
ла. Након тога, студенти су обишли оглед храста лужњака на подручју ШГ 
„Градишка“, ШУ „Подградци“. Студенти су обишли оглед који је представља 
провенијенични тест 4 хрватске и 4 босанско-херцеговачке провенијенције 
храста лужњака. Домаћин нам је био директор Славко Шпањић, дипл. инж. 
шумарства са сарадницима.

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

Након завршене теренске наставе, студенти су имали прилику обићи мана-
стир Моштаницу, упознати се са бурном историјом манастира и народа који 
је живио у том крају, а на крају је у комплексу манастира је организован 
ручак од стране колега из ШУ „Козарска Дубица“. 

Велику захвалност на успјешно организованој теренској настави дугујемо 
колегама Славку Шпањићу, директору ШГ „Градишка“ Градишка и Влади 
Каурину, управнику ШУ „Козарска Дубица“ који посебно ангажовали и ис-
казали интерес да студенти посјете показне површине. Такође, захваљујемо 
се колегама који су били са студентима на терену и дијелили своје знање а 
то су: Александра Обрадовић и Богосав Ђурић у ШГ „Градишка“ Градишка, 
и колеге Момчило Гавриловић и Живко Гога у ШГ „Приједор“ ШУ „Козарска 
Дубица. 

др Бранислав Цвјетковић

Наставни предмет: Шумско сјеменарство и расадничарство

Једнодневна теренска настава из предмета Шумско сјеменарство и расадни-
чарство, за студенте треће године нашег факултета, одржана је 29.09.2021. 
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. и др Бранислав Цвјетковић, доцент. Кроз 
програм теренске наставе су нас водили технички директор Љубица Лукач, 
дипл. инж. Жељана Maрковић, дипл. инж Драгана Тодић и дипл. инж. Бојан 
Тодић.

У расаднику „Усора“ студенти су имали прилику да се упознају са организа-
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, вегетативним размножавање хорикултурних 
тасона, итд. 

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 смр-
че у контејнерима, на отвореном.

Теренска настава настављена је кроз упознавање са производњом садница 
борова те са проблемима са којима се сусрећу расадничари у пракси а ак-
ценат је стављен на проблем дуготрајне суше, односно, ефекта климатских 
промјена. Након тога студенти су имали прилику да виде механизацију и 
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прикључне машине која се користи у производњи садног материјала. Сту-
денти су затим упознати са најмодернијом линијом за контејнерску про-
изводњу садног материјала Шведске фирме „BCC“ инсталирану прије пар 
година и која се користи већ пар година. Опрема за сакупљање и дораду 
шишарица и шумског сјемена истог произвођача је била наредна „станица“. 
Студентима је демонстриран процес дораде сјемена. Након тога, студенти 
су обишли хладњачу за складиштење сјемена и садница. 

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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Наставни предмети: Дендрометрија и Инвентура шума

Датум: 05.06.2019., једнодневни излет - Потоци, Источни Дрвар

Теренска настава из предмета Дендрометрија и Инвентура шума одржана 
је у ШГ „Бања Лука“, на локалитету Траписти у мају 2021. године. Теренску 
наставу су водили: Проф. др Војислав Дукић и Срђан Билић, асистент.

Студенти су се упознали са методиком и инструментима који се користе у 
инвентури шума у Републици Српској. У практичном дијелу теренске наста-
ве, студенти су у мањим групама урадили премјере на пробним круговима 
који се користе у премјеру државних и приватних шума.

др Војислав Дукић

Четврта година
Наставни предмет: Политика и организација у шумарству
У оквиру теренске наставе из предмета Политика и организација у шумар-
ству, студенти IV године, заједно са предметним наставником доц. др Дра-
ганом Чомићем, су 24.09.2021. године посјетили ШГ “Горица“ Шипово. Уз 
велику љубазност директора Јове Дакића, дипл. инж. шумарства, и његових 
сарадника, омогућена је посјета просторијама управе ШГ “Горица“, радној 
јединици “Родуша“ и ловачкој кући на Драгнић Подовима.

Студенти су имали прилику унаприједити стечена теоријска знања, а иску-
ства из праксе пренијели су директор Дакић и технички директор Дарко Ла-
ловић, дипл. инж. шумарства, али и одговорни инжењери који оперативно 
дјелују на терену, првенствено руководилац РЈ “Родуша“ Младен Вујнић, 
дипл. инж. шумарства. У десетом одјелу РЈ “Родуша“ извршен је директан 
увид у процес сјече, израде, извоза и отпреме шумских дрвних сортимената, 
са детаљним појашњењем начина израде пратеће документације. Дирек-
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тор, одговорни инжењери и остали радници преносили су своја искуства, са 
истицањем изазова и предности које очекују будуће инжењере.

Након тога, студенти су имали прилику посјетити ловачку кућу на Драгнић 
Подовима, која је саграђена у току прошле године, упоредо са свим про-
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блемима изазваних пандемијом Корона вируса. Поред диверзификације 
дјелатности и додатних извора прихода за газдинство путем јачања еко-ту-
ристичких потенцијала, порука коју су жељели послати је да “Живот није 
стао!”, истиче Дакић.

Приликом посјете просторијама Дирекције ШГ “Горица“, студенти су има-
ли прилику да дискутују о конкретним организационим, економско-финан-
сијским и законодавним темама у вези са функционисањем шумских газ-
динстава из пословног система ЈПШ “Шуме РС“ а.д. Дискусија је, између 
осталог, била усмјерена на проблематику успостављања и функционисања 
организационе структуре, материјалне основе рада, економског положаја 
радника у шумарству, финансирања рада шумског газдинства и газдовања 
шумама, проблема централизације и децентрализације, сарадњу са дрво-
прерађивачким сектором и локалном заједницом, законодавни оквир и 
слично. Извршен је обилазак свих служби у оквиру шумског газдинства, са 
указивањем на потенцијална радна мјеста инжењера шумарства. У складу 
са тренутном епидемиолошком ситуацијом, обилазак просторија Дирекције 
газдинства уприличен је након завршетка радног времена, а у пратњи ди-
ректора Дакића.

др Драган Чомић
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1. Алиша Сандро
2. Бајић Саша  
3. Бањац Драган  
4. Врањеш Љу омир  
5. Вуковић Немања 
6. Вуцеља Зоран  
7. Вучић Зорана  
8. Делић Ахмед  
9. Деспот Филип  
10. Драгановић Бењамин 
11. Ђукарић Никола  
12. Илишевић Милка 
13. Јокић Бојан  

14. Ловрић Мирјана 
15. Марковић Милан  
16. Мацановић Богдан 
17. Моравац Јована  
18. Павлић Лука  
19. Павловић Ђорђе 
20. Петраковић Дали ор 
21. Рађен Јован  
22. Софренић Стефан 
23. Срдић Божидар  
24. Топић Срђан 
25. Чавић Данило  
26. Шиканић Лука

УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"
Прва година

1. Ба ић Миле
2. Берић Стојанка
3. Бојанић Немања
4. Бртан Антонио
5. Вукелић Анђела
6. Гавришић Илија
7. Гра овац Никола
8. Ђурић Сандра
9. Јањић Раде
10. Крстић Жељана

11. Марковић Ана
12. Мишић Жељко
13. Савковић Јована
14. Стојановић Марко
15. Сукур Милан
16. Тадић Давид
17. Тошић Божана
18. Ћелић Вања
19. Хргић Душанка

Друга година

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

1. Борковић Стефан
2. Боснић Миладин
3. Васић Новка
4. Гајић Ђорђо
5. Дељак Франциска
6. Живанић Јована
7. Живковић Јелена
8. Зу ац Алекса
9. Јукић Фрањо
10. Кољанин Драган

11. Латиновић Данијела
12. Максимовић Стефан
13. Мандић Марина
14. Милошевић Мартина
15. Милошевић Милица
16. Проле Никола
17. Са љић Татјана
18. Савковић Давид
19. Столица Александра
20. Ћурлић Вања

Трећа година

1. Аврам Мирко
2. Билаковић Зоран
3. Божић Бориша
4. Гашић Данијела
5. Делић Лазар
6. Дувњак Милица
7. Ђурђевић Не ојша
8. Јовановић Данијела
9. Караћ Цвијо
10. Кељалић Јасмин
11. Кењало Михајло

12. Лукић Бранка
13. Милаковић Ненад
14. Миловац Милован
15. Мрђа Биљана
16. Радић Бранка
17. Симић Жељко
18. Софрић Драган
19. Стругало Огњен
20. Сужњевић Момчило
21. Сукњаја Драгана
22. Ћурко Марко

Четврта година

1. Јокић Анђела
2. Малиновић Стефан

3. Црепуља Мирко

Трећа година

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"
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1. Аћимовић Јовица
2. Ба ић Марко
3. Батковић – Томић Драгана
4. Бијелић Стеван
5. Благојевић Милош
6. Братић Филип
7. Брујић Срђан
8. Вракеља Славиша
9. Врачар Не ојша
10. Вуковић Марио
11. Гавранић Драгана
12. Гајић Драган
13. Драговић Маја
14. Ђукарић Владимир
15. Јеличић Бојана
16. Каповић Павле
17. Ковачевић Зоран
18. Кузмановић Бранко
19. Кузмановић Раде
20. Куриџа Биљана

21. Лакета Александар
22. Марјановић Александра
23. Мацановић Бранко
24. Митрић Недељко
25. Мрђа Сања
26. Мршић Горан
27. Николић Новица
28. Пена Марко
29. Са љић Здравко
30. Савичић Немања
31. Станишић Станка
32. Стојаковић Саво
33. Тодоровић Александар
34. Трнинић Гордана
35. Ћетковић Горан
36. Хргић Петар
37. Цвијетић Стефан
38. Чигоја Милош
39. Шакотић Бранислав
40. Шолаја Владан

Апсолвенти

1. Василић Александра
2. Радановић Немања

3. Самарџић Младен

Четврта година

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Симић Синиша
2. Гр ић Бошко

3. Ковачевић Огњен

Апсолвенти 3+2
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1. Алексић Немања
2. Билић Срђан
3. Боровчанин Невена
4. Бранковић Бо ан
5. Вранић Никола
6. Вукелић Томислав
7. Даљевић Ђуро
8. Илић Душко
9. Кајтез Сло одан

10. Кнежевић Наташа
11. Мајсторовић Јована
12. Милиновић Немања
13. Мрђа Драгослав
14. Нинић Немања
15. Новаковић Стефан
16. Попадић Марина
17. Поповић Марко
18. Ратковић Милош

О нова - апсолвенти

1. Врањеш Марко 2. Новаковић Наташа

О нова треће године

1. Томић Ђуро

1. Божић Бојан
2. Веселиновић Душко
3. Вучић Илија
4. Малетић Срђан

5. Међед Павле
6. Стојановић Бошко
7. Теиновић Станимир

О нова друге године

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

О нова прве године
I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Кузмановић Данислав
2. Кутлача Драгана
3. Марјановић Дарио
4. Петровић Давид

5. Сеизовић Алекса
6. Средојевић Мирослав
7. Тодић Милан
8. Трнинић Рајко – Рајо

О нова прве године

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"
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1. Гајић Госпава
2. Остић Драган

3. Перић Драган
4. Трнинић Александар

О нова - апсолвенти 3+2

19. Солдо Срђан
20. Ћосић Марко

21. Ћули рк Милош

УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
II циклус студија

Прва година
Студијски програм: Шумарство 60 ECTS

Студијски програм: Шумарство 120 ECTS 

1. Марко Матерић
2. Ермина Пехаџић
3. Зејна Ханданагић
4. Срђан Јосиповић
5. Горан Каурин

6. Никола Васиљевић
7. Стефан Перић
8. Бранка Тодоровић
9. Ехлимана Османчевић
10. Амил Зукановић

1. Небојша Јовичић
2. Немања Шуматић
3. Дарио Башић
4. Теодор Глишић
5. Дарко Вуковић
6. Иван Драгишић

7. Славиша Кајкут
8. Мирсад Ахметовић
9. Един Шувалић
10. Јосип Маглица
11. Бојан Чорокало
12. Бузаџић Свјетлана

О нова прве године

1. Сенаид Ханџић

Друга година
Студијски програм: Шумарство 120 ECTS

1. Диана Бјелић
2. Зоран Бозало
3. Златан Зукић

4. Коста Ловре
5. Аднан Шљивар
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Апсолвенти
Студијски програм: Шумарство 60 ECTS

1. Огњен Лукић
2. Дарко Новичић

3. Дражена Пуцар-Киза
4. Ђорђе Топић

Студијски програм: Шумарство 120 ECTS

1. Ајла Бешо
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МАСТЕРИ ШУМАРСТВА

25

Слађана /Мирослав/ Лончина 
Датум од ране: 06.11.2020.
Тема: Структура и стање шума храста китњака (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl) у привредној јединици «Новске 
шуме»
26

Салем /Шемсудин/ Емруловић 
Датум од ране: 27.11.2020.
Тема: Оптимизација секундарне отворености коришће-
њем савремених технологија

27

Џениса /Сафет/ Хаџалић 
Датум од ране: 24.12.2020.
Тема: Утјецај извођења радова класичним и савременим 
технологијама на орове културе

28

Ирена /Васо/ Врањеш 
Датум од ране: 22.04.2021.
Тема: Структура и прираст састојина дуглазије (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) у до ојско-дервентском шум-
скопривредном подручју
29

Горан /Сло одан/ Чолић 
Датум од ране: 31.05.2021.
Тема: Утицај режима свјетлости и склопа на прираст 
подмлатка укве, јеле и смрче на подручју Лисине
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30

Никола /Сло одан/ Пећанац 
Датум од ране: 23.06.2021.
Тема: Међупопулациони варија илитет храста лужњака 
(Quercus robur L.) у функцији  реинтродукције врсте

31

Мирко /Ратко/ Мајсторовић 
Датум од ране: 28.09.2021.
Тема: Процјена запремине састојина укве у "Доње-
дринском" шумскопривредном подручју

32

Сања /Миломир/ Станишић 
Датум од ране: 26.10.2021.
Тема: Узгојне осо ине састојина укве, јеле и смрче 
прашумског и привредног типа на подручју Хан Пијеска
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ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
По новом наставном плану (Болоња)
180 ECTS и 240 ECTS

240

Милиновић /Душко/ Немања
Тема: Утицај храстове стјенице (Corythucha arcuata Say, 
1832) на виталност стабала храста и квалитет сјемена
Датум од ране: 25.11.2020.

241

Солдо /Радивоје/ Срђан
Тема: Здравствено стање дрвенастих врста у парк 
шуми Траписти
Датум од ране: 30.11.2020.

242

Црепуља /Зоран/ Александар
Тема: Рекреативна функција шума као елемент 
ур аног планирања у процесу развоја Шипова
Датум од ране: 30.11.2020.

243

Кузмановић /Веселинко/ Бранко
Тема: Планирана и остварена сортиментна структура 
на подручју Ш.У. ‘’Прњавор’’ у 2019. години
Датум од ране: 04.12.2020.
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244

Стојановић /До рина/ Данијел
Тема: Структура и природно обнављање састојине 
храста китњака на подручју Слатине – ШГ ‘’Бања Лука’’
Датум од ране: 16.12.2020.

245

Даљевић /Рајко/ Ђуро
Тема: Природно обнављање сјеменске састојине 
бијелог бора на подручју П.Ј. ‘’Клековача – Дринић’’
Датум од ране: 23.12.2020.

246

Васиљевић /Блаже/ Миленко
Тема: Интензитет појаве храстове мрежасте стјенице 
(Corythucha arcuata Say.) на подручју Котор Вароша
Датум од ране: 29.12.2020.

247

Билић /Драган/ Срђан
Тема: Примјена структурних индекса за анализу 
просторне структуре састојине укве прашумског типа
Датум од ране: 30.12.2020.
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248

Братић /Светислав/ Филип
Тема: Проредни захвати у вјештачки основаним 
састојинама црног ора (Pinus nigra Arn.) на подручју 
Бањалуке у Репу лици Српској
Датум од ране: 10.02.2021.

249

Мрђа /Милорад/ Драгослав
Тема: Употреба акустичног томографа за недеструк-
тивно испитивање дрвета
Датум од ране: 11.02.2021.

250

Поповић /Весо/ Марко
Тема: Могућност коришћења томографа при процјени 
здравственог стања дрвенастих врста на о али Вр аса
Датум од ране: 17.02.2021.

251

Остић /Љу одраг/ Драган
Тема: Могућности и потенцијали зелене и иоеко-
номије у шумарству Репу лике Српске
Датум од ране: 26.02.2021.
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252

Нинић /Жељко/ Немања
Тема: Основне шумскоузгојне карактеристике укових 
шума прашумског типа на подручју Димитора
Датум од ране: 23.04.2021.

253

Вукелић /Витомир/ Томислав
Тема: Ђу рива у производњи шумског садног 
материјала – некад и данас
Датум од ране: 11.05.2021.

254

Боровчанин /Зоран/ Невена
Тема: Етерична уља као недрвни шумски производ – 
актуелно стање и изазови
Датум од ране: 28.05.2021.

255

Бранковић /Мирко/ Јована
Тема: Поређење JUS-a и европског стандарда за о ло 
дрво
Датум од ране: 16.06.2021.
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256

Бранковић /Живко/ Бо ан
Тема: Варија илност морфометријских својстава 
жира храста китњака (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 
на подручју Босне и Херцеговине
Датум од ране: 21.06.2021.

257

Алексић /Перица/ Александар
Тема: Интензитет појаве орове имеле (Viscum album 
ssp. austriacum Wiesb.) у културама ијелог ора на 
подручју Дрвара
Датум од ране: 25.06.2021.

258

Гајић /Бранко/ Госпава
Тема: О рачун ПДВ – а у ЈПШ ''Шуме Репу лике 
Српске'' а.д. Соколац
Датум од ране: 25.06.2021.

259

Шакотић /Брано/ Бранислав
Тема: Међуиндивидуална варија илност елемената 
раста и виталност ста ала панчићеве оморике из 
природне популације ''Стругови''
Датум од ране: 06.07.2021.
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260

Пашалић /Маринко/ Жељко
Тема: Стање шума храста китњака на подручју Озрена 
и приједлог узгојних мјера
Датум од ране: 08.09.2021.

261

Лакета / Драго/ Александар
Тема: Анализа наги а откопних и насипних косина на 
шумском путу
Датум од ране: 10.09.2021.

262

Врачар /Драшко/ Не ојша
Тема: Примјена информационих технологија у 
визуелизацији шумских комуникација
Датум од ране: 30.09.2021.

263

Ћетковић /Мирко/ Горан
Тема: Анализа газдовања ловиштем ''Чемерница''
Датум од ране: 08.10.2021.
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264

Јеличић /Драган/ Бојана
Тема: Анализа газдовања ловиштем ''Лом''
Датум од ране: 08.10.2021.

265

Ковачевић /Милорад/ Зоран
Тема: Газдовање популацијом срне у ловишту ''Срндаћ 
32'' Босански Петровац
Датум од ране: 08.10.2021.
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НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Списак студената генерације уписаних у академској 2021/22. 
години са нај ољим оствареним успјехом у академској 2020/21. 
години и списак нај ољих дипломаца на I и II циклусу студија на 
промоцији дипломаца академске 2020/21. године

Прва година

Старчевић Маја
Број индекса: 2781
Укупан рој освојених одова на квалификационом 
испиту 91,56

Друга година

Моравац Јована
Број индекса: 2763
Просјечна оцјена у току студија: 9.50
Укупно положено испита: 10

Трећа година

Берић Стојанка
Број индекса: 2685
Просјечна оцјена у току студија: 9,32
Укупно положено испита: 22

Четврта година

Кољанин Драган
Број индекса: 2647
Просјечна оцјена у току студија: 8,62
Укупно положено испита: 34
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Нај ољи дипломирани студент I циклуса студија на 
промоцији дипломаца академске 2018/19. године

Братић Филип
Просјечна оцјена у току студија: 9,33. Дипломирао 10. 
фе руара 2021. године

Нај ољи дипломирани студент II циклуса студија на 
промоцији дипломаца академске 2018/19. године

Пећанац Никола
Просјечна оцјена у току студија: 10,00. Од ранио мастер 
рад 23. јуна 2021 године
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IN MEMORIAM
Проф. др Чедомир Бурлица (1934–2020)

Рођен је у Сарајеву 02.02.1934. године.  Чет-
ворогодишњу основну школу почео је у Са-
рајеву, а завршио у Ужицу, гдје је потом за-
почео средњешколско образовање –  гимна-
зију. Два наредна разреда ниже гимназије 
(други и трећи) завршио је у Сарајеву, и ту 
почиње школовање  у  средњој  шумарској  
школи, коју завршава у Бањој Луци 1949. 
године. На Шумарском факултету Универ-
зитета у Сарајеву дипломирао је 1959. годи-
не, гдје је 1973. године одбранио докторску 
тезу.  Програме специјализације из физике 
земљишта обавио је на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду, Швајцарској, Њемачкој и Чехословачкој.

Чедомир Бурлица је започео свој радни вијек 1950. године у ПДИ „Себешић” 
Травник, као дрвно-индустријски техничар погонa пилане у Новој Били. То-
ком студија повремено ради на пословима из области уређивања шума, а 
по дипломирању у Предузећу за пројектовање у шумарству „Шумаплан” 
Сарајево. За асистента на предмету Шумарска педологија изабран је 1961. 
године на Шумарском факултету у Сарајеву, гдје је биран и у наставничка 
звања (доцента 1973, ванредног 1978. и редовног професора 1985. године).

На почетку рата напушта Сарајево.  Радио је у Центру за мултидисциплинар-
не студије Универзитета у Београду (1992–2000.), затим у ЈПШ „Србијашу-
ме” (1994–1998) и Институту за шумарство (1998–2000) у Београду. Од 2000. 
године до 31.10.2002. године ради на Шумарском факултету Универзитета 
у Бањој Луци, када је пензионисан, и гдје је остао да живи. Руководио  је  
израдом  научноистраживачких пројеката и студија, координирао рад на 
пројектима, обављао дужност шефа катедре (Сарајево и Београд), продека-
на (Сарајево) и декана (Бања Лука), а за СИЗ науке СР БиХ обављао послове 
рецензента под шифром. Учествовао је у изради просторних планова (СР 
БиХ 1989. и Републике Српске 2007). Вијеће ЕЗ га је 2001. именовало у групу 
при УН (УН FAO/ECE/ILO Тим стручњака за приправност на катастрофе у шу-
марству) као представника БиХ.

У своме раду проучавао је шумско земљиште (генезу,  картографију,  продук-
тивност  и  загађење), а посебан допринос у развоју науке и праксе на нашим 
просторима дао је у области физике земљишта (водно-ваздушни режим) и 
типологије шума (типолошки системи, издвајање и карактерисање типова 
шума и картирање). Објавио је 12 монографија, 10 прегледних радова, 51 



66

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

научни и 33 стручна рада, те урадио 10 студија и 50 елабората. Учествовао је 
на 15 научних скупова. Као ментор водио је 3 специјалистичка рада, 2 маги-
старска (+4 као коментор) и једну докторску тезу. 

Учествовао је у раду научних скупова у земљи и иностранству, био члан орга-
низационих и (или) научних одбора неколико скупова. Био је члан комисија 
за усвајање, оцјену и одбрану магистарских и докторских теза, а у неким 
случајевима обављао је и дужност ментора (коментора).

Проф. др Чедомир Бурлица, преминуо је 09. децембра 2020. године у Бео-
граду, у 86. години.

Проф. др Милош Копривица (1948–2021)

Милош Копривица рођен је 20.09.1948. го-
дине у Недајном, општина Плужине, Црна 
Гора. Средњу шумарску школу у Сарајеву 
завршио је 1967. године, Шумарски фа-
култет у Сарајеву је завршио 1972. године, 
магистрирао је 1977. године а докторирао 
1985. године на Шумарском факултету у Са-
рајеву на области Уређивање шума.  

Радио је у Институту за шумарство у Сараје-
ву, у Пословном удружењу шумарства и 
дрвне индустрије Црне Горе у Титограду, а 
од 1974. године ради на Шумарском факул-
тету у Сарајеву на предмету Шумарска биометрика у звању асистента, вишег 
асистента и доцента док  је 1992. године изабран је у звање ванредног про-
фесора на предмету Дендрометрија.

После избијања ратних дејстава одлази у Београд и ради на Институту за 
шумарство у периоду 1992-2013. година гдје је обављао низ руководећих 
функција укључујући и позицију директора. 

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци био је ангажован на 
предметима Шумарска биометрика и Дендрометрија у периоду 2000-2010. 
година. У 2007. години изабран је за редовног професора на предметима 
Шумарска биометрика и Дендрометрија. 

У свом радном вијеку радио је у најзначајнијим научноистраживачким и 
образовним институцијама  шумарства БиХ, Србије и Црне Горе на рјеша-
вању проблема струке и науке, а дао је значајан допринос Другој државној 
инвентури шума на великим површинама у БиХ (2006-2009). Био је учесник 
многобројних међународних и домаћих научних и стручних скупова, рецен-
зент међународних и домаћих часописа и других научних дјела, члан коми-
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сија за оцјене и одбране магистарских и докторских теза. Овјавио је око 150 
научних и стручних радова, 20 монографских цјелина и уџбеник Шумарска 
биометрика. 

Пензионисан је 2013. године. Током 2015. године објавио је уџбеник Шу-
марска статистика на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.  По-
сљедња, аутобиографска, књига професора Милоша Копривице под насло-
вом „Моја сјећања“ објављена је 2020. године у Београду.

Проф. др Милош Копривица преминуо је 29.10.2021. године у Београду у 74. 
години.
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