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Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ЕКОЛОШКЕ ОСНОВЕ ГАЈЕЊА ШУМА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова
 Обавезни V 3П+2В 5 
Наставник Др Зоран Говедар, ванр. проф.
 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Предмети прве и друге године студија  Положени испити 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ модула је да се студенти упознају са дефиницијом и природом шуме, међусобним интерактивним 
односима шуме и еколошких чиниоца у шуми, еколошким основама гајења шума и специфичном 
значају појединачних еколошких чиниоца у њиховој практичној примјени код гајења шума.  
Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је обезбјеђивање способности студената за примјену знања о комплементарним 
еколошким односима у шуми за успјешну примјену савремених метода обнављања и његе шума и 
примјену знања за испуњавање еколошких функција шума.  
Садржај предмета: 
Увод, дефиниције, карактеристике, значај, историја шума; Шума као екосистем и гајење шума; 
Морфологија и структура шуме, основе географије шума; Постанак шуме и елементи шуме; Динамика 
шуме, филогенетски и онтогенетски развој шуме Климатски чиниоци, међусобни утицаји и значај за 
гајење шума; Услови земљишта, међусобни утицаји и значај за гајење шума 
Орографски чиниоци, међусобни утицаји и значај за гајење шума; Биотички чиниоци, међусобни 
утицаји и значај за гајење шума; Историјски чиниоци и шума; Комплексно дјеловање еколошких 
чиниоца и шуме; Живот и развој дрвећа у шуми; Еколошке функције шума; Дефинисање услова 
средине; Обрада климе по методу Thornthwait – Matter; Стационарна изохелска метода, Режим 
свјетлости и степен склопа у шуми; Обрада и анализа еколошких чиниоца за потребе развоја, природног 
обнављања и његе шума; Анализа биоеколошких карактеристика шумског дрвећа Теренска настава и 
пракса: Еколошки чиниоци и природно обнављање шума 
Методе наставе и савладавање градива: 
предавања и вјежбе, израђен и прихваћен елаборат на крају семестра, израђен и прихваћен дневник 
теренске наставе, положене предиспитне обавезе 
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Облици провјере знања Оцјењивање 

Активност у току наставе 10 бод. 
Колоквијум 1 20 бод. 

Завршни испит 50 бод. 
Колоквијум 2 20 бод.

Посебна назнака за предмет:  
 
Име и презиме наставника који је припремио податке:. Др Зоран Говедар, ванр. проф
 
 
 
 


