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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ГАЈЕЊЕ ШУМА I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни VI 3П+3В 6 
Наставник Др Зоран Говедар, ванр. проф.
 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Предмети прве и друге године студија, Типологија шума, Еколошке 
основе гајења шума  

Положени испити 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ наставе је да се студенти упознају са основним елементима састојне и њене структуре и овадају 
методама природног обнављања састојина: чиста, оплодна, пребирна сеча и комбиноване методе 
(системи) ових основних облика, затим методама његовања шума, а посебно сјечама као мерама његе 
шума. Циљ наставе је да се студенти овладају техникама извођења узгојних захвата у састојинама у 
складу са одговарајућим системима газдовања шумама.   
Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену узгојних мјера у оквиру 
система газдовања шумама којим се обезбјеђује успјешно природно обнављање састојина, унапређује 
квалитет састојина, побољшава производност и испуњавају општекорисне функције шума.   
Садржај предмета: 
Увод, шума као објекат газдовања, значај шума и шумарства; Општекорисна и привредна улога шуме, 
шумарство и гајење шума; Састојина, састојински и узгојни облици, елементи састојине, циљеви 
газдовања; Природно обнављање шума (услови, значај, циљеви, класификација метода); Основни 
методи природног обнављања шума; Комбиновани методи природног обнављања шума; Прашуме, 
основе природи блиског гајења шума; Њега шума; Животне фазе развоја састојине; Њега шума сјечама 
освјетљавања подмлатка, чишћења, проредама и прогалним сјечама; Прореде, циљеви, врсте прореда, 
класификација стабала; Ниска, висока, француска, данска, Шеделеинова селективна прореда, пребирна 
рореда Боргрева, српска прореда, метод интензивног проређивања, пребирна прореда, шематска 
прореда, селективна прореда, комбинована прореда.; Њега пребирних шума, рационализација мјера 
његе; Класификација стабала, пробна дознака за таксацију шума; Дознака стабала за сјечу, „случајни 
ужици“; Резање грана као мјера његе састојина; План гајења шума и извођачки пројект. Теренска 
настава и пракса: Класификација стабала, дознака стабала, природно обнављање чистих и мјешовитих 
шума, њега састојина проредама 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања и вјежбе (обавезно присуство настави); израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; 
израђен и прихваћен дневник теренске наставеположени предиспитни тестови 
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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.
 


