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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета УРЕЂИВАЊЕ ШУМА I 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни VII 3П+3В 6 
Наставници Др Милан Ј. Медаревић, ред. проф. 

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Дендрометрија Положен испит  
Циљеви изучавања предмета: 
Овладавање основним знањима из планирања газдовања шумама. 
Исходи учења (стечена знања): 
Знања неопходна за оперативно планирање у шумарској пракси, као и за наставак даљег 
школовања на мастер и докторским студијама 
Садржај предмета: 
Теоријска настав: Увод. Појам плана и планирања, Основе планирања - карактеристике, 
задаци, проблеми и предмети планирања. Задаци планирања у шумарству. Карактеристике 
шумских екосистема са аспекта планирања газдовања шумама, фактори ризика. Циљеви, 
конфликти циљева и операционалност циљева. Простор као елемент од значаја за 
планирање. Време као елеменат при планирању. Састојина. Основне карактеристике 
сасатојина. Трајност и рационалност, појам и дефиниција. Савремено схватање 
(функционалне)  трајности. Одрживи развој. Нормално стање као основ  за обезбеђивање 
трајности. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Састојина као основна планска јединица - приказ стања, анализа и оцена, планирање радова, 
евиденција извршења и контрола. Методи и начини одређивања приноса. Информациони 
подсистем уређивања шума и ГИС у планирању газдовања шумама. Шумске тематске карте 
и врсте карата. 
Методе наставе и савладавање градива:
Настава се изводи путем предавања, вежби. Теоријска излагања се комбинују са видео 
презентацијама, демонстрацијама и дискусијом. Вежбе из овог предмета су највећим делом 
лабораторијског карактера. 
Литература:  

1. Медаревић Милан (2006): Планирање газдовања шумама, Београд 
2. Милетић, Жарко (1954): "Уређивање шума I", Београд 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 
 

Активност у току наставе 10 бод. Семинарски рад 20 бод. Завршни испит 50 бод. Колоквијум 20 бод.
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Милан Ј. Медаревић, ред. проф. 

 


