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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ГАЈЕЊЕ ШУМА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова
 Изборни VII 2П+2В 4 
Наставник Др Зоран Говедар, ванр. проф.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Гајење шума I  Положен испит 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ изучавања је да се студенти оспособе и стекну знања о узгојним мјерама у шумама посебне 
намјене на основу утврђеног стања и узгојних потреба са основним циљем развоја општекорисних 
функција шума. 
Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену неопходних узгојних 
мјера да, на основу стечених знања, могу самостално да стварају услове за одржавање и повећање 
отпорности, квалитета, продукције као и остваривање свих осталих функција шума посебне намјене. 
Садржај предмета: 
Увод, потреба, значај, циљ, дефиниција, карактеристике, међународни критерији; Класификација и 
категоризација шума посебне намјене; Стање шума посебне намјене, циљеви гајења; Узгојне потребе 
и мјере у шумама посебне намјене (посебно угожене шуме у екстремно неповољним условима 
станишта; Шуме на горњој граници вегетације, угрожене неповољним климатским утицајима; 
Заштитне шуме; Шуме у националним парковима и заштићеним природним добрима; Шуме у 
ловиштима и сточарским крајевима; Излетничке шуме (приградске шуме, парк шуме); Шуме у 
намјенским културама и засадима; Сjеменске састојине; Шуме за научна истраживања); 
Класификација шума и шумског земљишта према намјени; Критерији издвајања шума посебне 
намјене; Функције шума, циљеви и мјере гајења; Вредновање функција шума и шумског земљишта;  
Методе наставе и савладавање градива: 
предавања и вјежбе (обавезно присуство настави); израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; 
положени 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. 

 


