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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ШУМСКЕ МЕЛИОРАЦИЈЕ
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Изборни IV 2П+2В 4 
Наставник Др Зоран Говедар, ванр. проф.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Предмети прве године студија Положени испити
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ модула је да студенти овладају основама принципа и метода мелиорације шума у зависности од 
њиховог, стања, еколошких услова станишта и регенеративне способности дрвећа.  
Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је обезбјеђивање знања и способности студената за: утрђивање критеријума и степена 
деградираности шума и шумског земљишта, самостално пројектовање и извођење радова на 
мелиорацији шума и превођењу у високи узгојни облик, као и за пројектовање и подизање заштитних 
шумских појасева. 
Садржај предмета: 
Увод, дефиниција, карактеристике, потреба, циљ и објекти мелиорација; Теоријске основе припреме 
мелиоративних радова у шумарству; Узроци деградације шума (абиотички, биотички и антропогени); 
Заштитни шумски појасеви; Вегетациони облици деградираних шума; Критеријуми за утврђивање 
степена деградираности шума; Општи принципи мелиорације деградираних и изданачких шума; 
Припремни радови за мелиорацију шума; Стање деградираних шума као фактор мелиорације; 
Мелиорација деградираних изданачких шума; Методи мелиорације деградираних и изданачких шума; 
Избор начина и метода мелиорације деградираних шумских станишта; Практична примјена метода и 
начина мелиорације дегардираних шума. 
Методе наставе и савладавање градива: 
предавања и вјежбе; израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; положене предиспитне обавезе 
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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. 

 


