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Предговор

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је током протекле годи-
не наставио да се развија, осмишљава нове активности и сарадњу са на-
учним и стручним институцијама у земљи, а нарочито региону и Европи. 
Захваљујући бољој сарадњи са привредом и даље смо водећа научнo-об-
разовна институција у области шумарства у Републици Српској. Протеклу 
годину су обиљежиле бројне активности усмјерене ка довршетку зграде 
Шумарског факултета, опремању намјештајем, те аудио и видео опремом, 
да би смо у адекватном простору интензивирали активности, обезбиједили 
квалитетнију наставу и научноистраживачке активности. Лабораторије које 
ће служити за реализацију наставе, али и стручних активности и услуга које 
ће Факултет пружати привреди, ће представљати посебну додатну врије- 
дност за запослене, а нарочито наше студенте. У септембру 2022. године, 
прославили смо 30 година рада и постојања организовањем Међународне 
научне конференције под називом, која је окупила 200 учесника из преко 10 
земаља Европе, на којој је прихваћено и презентовано 125 научних радо-
ва. Конференција је организована заједно са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 
а.д. Соколац јер славимо заједнички јубилеј, а уз подршку многоих других 
институција. Факултет је направио и значајан искорак из лоше финансијске 
ситуације у којој се налазио у последњих 10 година, обезбјеђујући средства 
за функционисање али и развој. Набављен је и нов аутомобил који је био 
донација ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац поводом јубилеја. 

Настављена је интензивна сарадња са локалним заједницама, националним 
парковима, али и универзитетима и институтима у Европи са којима су реа-
лизоване бројне активности на заједничким пројектима, размјени наставног 
кадра и студената, те промоцији шумарске науке у наредном периоду.  Од 
Универзитета у Бањој Луци, имамо снажну подршку који препознаје напоре и 
рад који је уложен да би се Факултет унаприједио. Први смо и по броју уписа-
них студената на студијски програм шумарство у цијелој Босни и Херцеговини.

Значајно су модернизовани наставни планови и програми на првом и трећем 
циклусу студија који ће бити актуелни од сљедеће школске године. Са друге 
стране, бројни су и изазови на Шумарском факултету који су постали дио 
наше свакодневнице, али са којима се заједно суочавамо и изналазимо мо-
гућа рјешења, која су некада и непопуларна. Просперитетан и јак Шумарски 
факултет Универзитета у Бањој Луци је императив којем тежим као декан, 
заједно са колегама, јер само тако можемо да оснажимо шумарску струку 
и да коначно будемо препознати и вредновани у струци. Активности које се 
покренуте или реализоване  су препознате од стране бројних институција 
које се свакодневно јављају са жељом да успоставимо или унаприједимо 
постојећу сарадњу.
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Године које су пред нама ће показати колико смо добро радили, а оно што 
је урађено у протеклој години ће бити приказано у овом броју билтена, који 
вам са задовољством представљамо.

Декан

Проф. др Маријана Каповић Соломун
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ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Декан
др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор

Продекан за НИР
др Драган Чомић, ванредни професор

Продекан за наставу
др Бранислав Цвјетковић, доцент

Секретар Факултета
др Дражен Миљић

ЧЛАНОВИ ННВ У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. 
Научно-наставно вијеће Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци у 
2021/2022. академској години чине:

др Зоран Говедар, редовни професор;
др Љиљана Дошеновић, редовни професор;
др Војислав Дукић, редовни професор;
др Жељка Марјановић-Балабан, редовни професор; 
др Милан Матаруга, редовни професор; 
др Зоран Маунага, редовни професор;
др Мира Милић, редовни професор;
др Зоран Станивуковић, редовни професор; 
др Нада Шуматић, редовни професор;
др Југослав Брујић, ванредни професор; 
др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор; 
др Дане Марчета, ванредни професор;
др Владимир Ступар, ванредни професор; 
др Драган Чомић, ванредни професор;
др Вања Даничић, доцент;
др Владимир Петковић, доцент;
др Данијела Петровић, доцент;
др Бранислав Цвјетковић, доцент;
Зорана Хркић Илић, ма, виши асистент;
Ранко Васиљевић, ма, асистент;
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Срђан Билић, дипл.инж, асистент; 
Илија Чигоја, дипл.инж, асистент;

Стојанка Берић, студент (до 14.02.2022. године);
Милица Милошевић, студент (до 14.02.2022. године);
Драгана Сукњаја, студент (до 14.02.2022. године);
Марко Ћурко, студент (до 14.02.2022. године);

Данијела Латиновић, студент (од 14.02.2022. године);
Јована Живанић, студент (од 14.02.2022. године);
Раде Јањић, студент (од 14.02.2022. године);
Митар Бошњак, студент (од 14.02.2022. године);
Давид Тадић, студент (од 14.02.2022. године).
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РАДНИЦИ ФАКУЛТЕТА

Наставно особље
др Зоран Говедар

др Љиљана Дошеновић

др Војислав Дукић

др Жељка Марјановић-Балабан

др Милан Матаруга

др Зоран Маунага

др Мира Милић

др Зоран Станивуковић

др Нада Шуматић

др Југослав Брујић

др Маријана Каповић Соломун

др Дане Марчета

др Владимир Ступар 

др Драган Чомић 

др Вања Даничић

др Владимир Петковић

др Данијела Петровић

др Бранислав Цвјетковић

Зорана Хркић Илић, ма

Ранко Васиљевић, ма 

Срђан Билић, дипл. инж 

Илија Чигоја, дипл.инж

Ненаставно особље
др Дражен Миљић
мр Мишел Бувач
мр Мирослав Мирковић
Ђорђије Милановић, ма 
Јелена Чучковић, ма
Александра Верхас, дипл. новинар 
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Здравко Ковачевић, дипл. инж. шумарства
Божица Марић, дипл. инж. шумарства
Сања Радиновић, дипл. економиста
Бранислав Вишекруна 
Снежана Ђаковић
Бранкица Кајкут
Мирјана Комљеновић 
Срђан Љевар
Лана Манојловић 
Анђелија Мрђен 
Владо Ристић 
Матеј Сировина
Драган Убовић
Борка Шакић
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ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Др Војислав Дукић, редовни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.09.2022. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Зоран Маунага, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци, предсједник,

2. Др Бранко Стајић, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду, члан и 

3. Др Љиљана Дошеновић, редовни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.1907-97/22 да се др Војислав Дукић изабере 
у звање редовног професора за ужу научну област Планирање газдовања 
шумама.

Др Владимир Ступар, ванредни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 23.12.2021. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Раде Цвјетићанин, редовни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Београду, предсједник,

2. Др Маријана Каповић Соломун, ванредни професор Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, члан и

3. Др Југослав Брујић, ванредни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.2924-38/21 да се др Владимир Ступар изабере 
у звање ванредног професора за ужу научну област Силвиекологија.

Др Драган Чомић, ванредни професор
Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 23.12.2021. године 
на основу Извештаја Комисије за избор у саставу:

1. Др Бранко Главоњић, редовни професор Шумарског факултета Уни-
верзитета у Београду, предсједник,

2. Др Мерсудин Авдибеговић, редовни професор Шумарског факулте-
та Универзитета у Сарајеву, члан и 

3. Др Зоран Говедар, редовни професор Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.2924-3/21 да се др Драган Чомић изабере у 
звање ванредног професора за ужу научну област Економика и организа-
ција у шумарству.
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ОДЛАСЦИ У ПЕНЗИЈУ

проф. др Нада Шуматић
Рођена 21. 02. 1954. у Хан Пијеску. 
Основну и средњу Медицинску шко-
лу је завршила у Сарајеву. Школске 
1971/72. године уписала је Природ-
но-математички факултет, Одсјек за 
биологију у Сарајеву. Исти факултет 
је завршила 1975. године, mпостди-
пломске студије из хербологије упи-
сала је 1983/84. на Пољопривредном 
факултету у Сарајеву. Ове студије је 
завршила 1985. одбранивши маги-
старски рад под насловом „Испити-
вање регенерације ризома пирике и 
зубаче и утицај екстракта тих ризома на алелопатске односе према неким 
усјевима“. Докторску дисертацију под насловом „Коровска флора и вегета-
ција Сјеверне Босне“ одбранила је 1991. године на Биолошком факултету у 
Београду. Од 1976. до 1983. ради као професор биологије у средњој школи, 
а од 1983. до 1987. на пословима заштите биља. 1987. године запошљава 
се на Природно-математичком факултету (Одсјек за биологију) у Сарајеву, 
као асистент на предмету Методика наставе биологије, а такође је ангажо-
вана и на Фармацеутском факултету на предмету Ботаника. Од 1992. до ав-
густа 1993. године ради у Институту за кукуруз у Земун Пољу као сарадник 
на пројекту „Биљне вакцине“. Од 1993. године запослена је на Универзите-
ту у Бањој Луци на Шумарском, Природно-математичком, Медицинском и 
Пољопривредном факултету као професор на предметима Ботаника и Си-
стематика и филогенија кормофита. Радила је као професор ботанике на 
Фармацеутском факултету у Тузли. Од 2007. редовни је професор, такође из-
води наставу на постдипломским и мастер студијама Природно-математич-
ког, Шумарског и Пољопривредног факултета из области екологије, систе-
матике биљака и заштите биодиверзитета. Обављала је функцију продекана 
за наставу на Шумарском факултету и била је члан Сената Универзитета у 
Бањој Луци. Објавила је 80 научних радова у националним и међународ-
ним часописима, једну монографију, а аутор је и коаутор четири књиге и два 
универзитетска уџбеника. Учествовала је у многим националним и међу-
народним научноистраживачким пројектима као координатор или члан из 
области заштите биодиверзитета, систематике биљака, физиологије биља-
ка, љековитог биља и методике наставе биологије. Учествовала је у изради 
седам докторских дисертација као ментор или члан, тридесет магистарских 
и мастер радова и преко сто дипломских радова. Била је дио тима у изра-
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ди наставних планова и програма за предмет Биологија у основној школи. 
Била је рецензент великог броја универзитетских уџбеника, монографијаи 
уџбеника за основну и средњу школу. Члан је Друштва за заштиту биља БиХ, 
Савјета за борбу против амброзије БиХ, била је члан експертског тима за 
израду Стратегије заштите биодиверзитета БиХ.

ПРИЈЕМ НОВИХ САРАДНИКА
Ранко Васиљевић, асистент

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједни-
ци одржаној 28.10.2021. године на основу 
Извештаја Комисије за избор у саставу:

Др Зоран Станивуковић, редовни профе-
сор Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, предсједник,

Др Слободан Милановић, ванредни про-
фесор Шумарског факултета Универзите-
та у Београду, члан и

Др Иван Миленковић, доцент Шумарског 
факултета Универзитета у Београду, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.2453-42/21 да се Ранко Васиљевић изабере у 
звање асистента за ужу научну област Интегрална заштита шумских екоси-
стема.

Дамир Мрђеновић, ма, виши асистент

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједни-
ци одржаној 28.04.2022. године на основу 
Извештаја Комисије за избор у саставу:

Др Драган Гачић, редовни професор Шу-
марског факултета Универзитета у Бео-
граду, предсједник,

Др Војислав Дукић, ванредни професор 
Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, члан и

Др Бранислав Цвјетковић, доцент Шумар-
ског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, члан

донио је Одлуку број: 02/04-3.851-38/22 да се Дамир Мрђеновић изабере у 
звање вишег асистента за ужу научну област Ловство.
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На изборној сједници Скупштине Ака-
демије наука и умјетности Републике 
Српске одржаној 22. децембра 2021. 
године, у оквиру Одјељења природ-
но-математичких и техничких наука 
за дописног члана у радном саставу 
АНУРС-а изабран је др Зоран Говедар, 
редовни професор Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци. 
Приједлог за избор професора Го-
ведара за дописног члана у радном 
саставу потписали су угледни акаде-
мици националних академија Русије, 
Бјелорусије и Републике Српске:

1. Проф. др Александар Александрович Мартињук, дописни члан Руске 
академије наука, заслужни шумар Руске Федерације, почасни радник у 
шумарству, Одјељење за пољопривредне науке РАН – секција за пољо-
привреду, мелиорацију земљишта, воде и шумарство;

2. Академик Виктор Иванович Парфјонов, редовни члан Националне ака-
демије наука Бјелорусије, доктор биолошких наука, заслужни научник 
Републике Бјелорусије, Одјељење за биолошке науке;

3. Академик Сергеј Анатољевич Родин, редовни члан Руске академије на-
ука, заслужни шумар Руске Федерације, почасни радник у шумарству, 
Одјељење за пољопривредне науке Руске академије наука – секција за 
пољопривреду, мелиорацију земљишта, воде и шумарство;

4. Академик Ново Пржуљ, редовни члан Академије наука и умјетности Ре-
публике Српске, Одјељење природно-математичких и техничких наука, 
научно поље – пољопривредне биљне науке, шумарство и рибарство.

Комисију за писање реферата за избор кандидата проф. др Зорана Говедара 
за дописног члана у радном саставу АНУРС чинили су, такође, угледни ре-
довни чланови националних академија:

1. Академик Игор Анић, Хрватска академија знаности и умјетности, пред-
сједник;

2. Академик Владимир Беус, Академија наука и умјетности Босне и Херце-
говине, члан;

3. Академик Ново Пржуљ, Академија наука и умјетности Републике Српске, 
члан. 

АКАДЕМИК СА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ
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У извјештају Комисије наводи се да проф. др Зоран Говедар има значајно 
научноистраживачко искуство, чији су радови допринијели развоју науке 
у области шумарства Републике Српске, образовању шумарских кадрова и 
унапређењу струке. Његова отвореност за сарадњу, инвентивност, преду-
зимљивост, коректан однос са колегама, принципијелност и високе органи-
заторске способности обезбиједили су му посебан статус и углед у шумар-
ству Републике Српске.

Чланови Комисије у извјештају истичу да су Академији наука и умјетности 
Републике Српске потребни научници из области шумарства као једној од 
најважнијих грана привреде Републике Српске. Досадашњи рад и постиг-
нути резултати проф. др Зорана Говедара, његова дугогодишња сарадња са 
бројним наставницима, сарадницима и стручњацима у области шумарства, 
као и професионалан однос према шумарској науци и образовању утицали 
су на то да Скупштина АНУРС-а на изборној сједници одржаној 22. 12. 2021. 
године изабере проф. др Зорана Говедара, редовног професора Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, за дописног члана Академије наука и 
умјетности Републике Српске. 
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

Редовне публикације Шумарског факултета

Информативни Билтен 29

Информативни Билтен Шумарског факу- 
лтета Универзитета у Бањој Луци је издање 
које представља преглед рада Факултета и 
дешавања током претходне академске го-
дине. 

Од 2002. године до данас, наш Факултет је 
публиковао 3 монографије, за јубиларне го-
дине постојања. Надамо се да ћемо наста-
вити традицију издавања оваквих публика-
ција. 

Гласник Шумарског факултета 31
У 2021. години објављен је 31. број Гласника 
Шумарског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, чиме је успјешно настављено изда-
ваштво часописа. Гласник је 2019. године, од 
стране Комисије за категоризацију научних 
часописа, сврстан у прву категорију са 31 бо-
дом.

АКАДЕМСКА  2020/2021.  ГОДИНА 

29 
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Поводом 30 година рада Шумар-
ског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, публикована је „Монографија 
- 30 година Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци“. Моно-
графија прати рад Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, 
од његовог оснивања до данас, кроз 
119 страница текста и фотографија.

У монографији, након уводне рије-
чи декана, дат je историјски преглед 
развоја факултета. Посебан акце-
нат стављен је на чињенице које су 
афирмисале наш факултет, а то је да је у протеклих 10 година Шумарски фа-
култет из својих редова имао проректора и ректора Универзитета, затим да 
је у Академију наука и умјетности Републике Српске изабран наш наставник, 
те да се приводи крају капиталан пројекат, изградња зграде Шумарског фа-
култета Универзитета у Бањој Луци, која треба да пружи боље услове за на-
учни и образовни рад на факултету. 

На пољу научноистраживачког рада, приказани су национални и међународ-
ни пројекти на којима је факултет учествовао, публикације, међународни и 
национални скупови којi су организовани на Шумарском факултету Универ-
зитета у Бањој Луци, као и преглед домаћих и међународних инстутуција са 
којима Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци сарађује. 

На пољу образовног рада приказани су наставни планови и програми, који 
су актуелни у посљедњих 10 година, наведена су имена свих дипломаца на 
сва три циклуса студија од постанка факултета до данас, те су приказане ак-
тивности на оснивању прве наставно-научне базе факултета. 

Монографија 30 година Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци 
даје преглед свих свих запослених наставика и сарадника од оснивања Шу-
марског факултета Универзитета у Бањој Луци, а детаљнији преглед са био-
графијом и одабраном библиографијом је дат за академско особље у стал-
ном радном односу на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
Монографија садржи преглед административног особља Шумарског факул-
тета Универзитета у Бањој Луци. 

Посебно поглавље посвећено је студентима. У монографији је приказан 
преглед рада Савеза студената Шумарског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, од оснивања Савеза до данас.

Монографија 30 година Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци
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У издању Шумарског факултета Универзи-
тета у Бањој Луци, публикована је научна 
монографија аутора проф. др Маријане Ка-
повић Соломун и проф. др Михајла Марко-
вића под називом ‘’Земљишта Републике 
Српске’’. 

Земљиште представља један од најваж-
нијих природних ресурса којима распола-
жемо. Сама чињеница да се више од 90% 
хране за становништво планете Земље 
производи из земљишта довољан је пока-
затељ његовог значаја како за човјечанство 
на Земљи тако и за становништво у Репу-
блици Српској. У складу са наведеним, без 
имало скромности, може се констатовати 
да земљиште представља основни извор 
опстанка људске популације, али и остатка живог свијета, настанка, по-
стојања и опстанка биодиверзитета и живота на нашој планети. Републи-
ка Српска има веома хетероген земљишни покривач, различит по начину 
формирања, дубини, физичким, хемијским и биолошким карактеристикама, 
плодности, класификацијској припадности, али и по производном капаци-
тету. Поред наведеног, карактерише је и хетероген климат, као и вегетација. 
Поред општих података о административној организацији Босне и Херцего-
вине, у овој монографији представљене су сљедеће цјелине: историјат раз-
воја науке о земљишту, главне еколошке регије у Републици Српској, фак-
тори генезе земљишта с нагласком на матичне материјале, климу, рељеф, 
хидрографију, вегетацију, вријеме, утицај човјека; затим и педогенетички 
процеси, означавање, дефиниција и кратак опис дијагностичких хоризоната 
земљишта, историја класификације земљишта код нас, актуелна класифи-
кација земљишта која се користи у Републици Српској. Типови земљишта 
детаљно су описани у посебном поглављу, које је најопсежније, а уједно и 
главни дио ове публикације. Поред локалног назива који се користи за сва-
ки тип земљишта, објашњено је и поријекло назива, затим критеријуми на 
основу којих је сваки тип подијељен на хијерархијски ниже класификацијске 
јединице, генеза, укључујући природни вегетацијски покривач и распоред 
земљишних хоризоната, његову распрострањеност у Републици Српској, 
главна физичка и хемијска својства, продуктивност, као и предложене мјере 
за унапређење плодности и продуктивности. 

Научна монографија

Земљишта Републике Српске
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Монографијом „Земљишта Републике Српске” представљен је земљишни 
покривач, дате најважније информације о факторима који утичу на распро-
страњеност појединих типова, те окарактерисан сваки тип земљишта тако 
да читаоци добију потребна сазнања релевантна за рад у областима шу-
марства, пољопривреде, водопривреде, али и других сектора у Републици 
Српској.



20

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

РАДОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Радови публиковани у часописима или зборницима:
Aleksić, J., Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetković, B., Milanović, Đ., Vendramin, 
G.G., Avanzi, C., Piotti, A. (2022). High pollen immigration but no gene flow via-
seed into a Genetic Conservation Unit of the endangered Picea omorika after 
disturbance, Forest Ecology and Management, Volume 510, 15 April 2022, 
120115 https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120115.

Alizoti, P., Bastien, J.-C., Chakraborty, D., Klisz, M.M., Kroon, J., Neophytou, C., 
Schueler, S., Loo, M.v., Westergren, M., Konnert, M., Andonovski, V., Andreassen, 
K., Brang, P., Brus, R., Cvjetković, B., Đodan, M., Fernández, M., Frýdl, J., 
Karlsson, B., Keserű, Z., Kormutak, A., Lavnyy, V., Maaten, T., Mason, B., Mihai, G., 
Monteverdi, C., Perić, S., Petkova, K., Popov, E.B., Rousi, M., Stojnić, S., Tsvetkov, 
I. (2022). Non-Native Forest Tree Species in Europe: The Question of Seed Origin 
in Afforestation. Forests 13, 273. https://doi.org/10.3390/f13020273

Bajrić, M., Čaluk, A., Vranović, A., & Petković, P. (2021). Uticaj planinskih 
vodotoka na traktorske puteve/vlake, studija slučaja. Glasnik Šumarskog fakulteta 
Univerziteta u Banjoj Luci, 31, 41-53. 

Bogunovic, I., Kljak, K., Dugan, I., Grbeša, D., Telak, LJ., Duvnjak, M., Kisic, 
I., Kapović Solomun, M., Pereira, P. Grassland Management Impact on Soil 
Degradation and Herbage Nutritional Value in a Temperate Humid Environment.  
Agriculture. 2022; 12(7):921. https://doi.org/10.3390/agriculture12070921

Čomić, D. R. (2021). Regression models of carbon and CO2 sequestration 
of hybrid poplar plantations in northern Serbia. Canadian Journal of Forest 
Research, 51(12), 1859-1874.

Došenović, Lj., Trkulja, T., Čekić S. (2022). Unapređenje vizuelne atraktivnosti 
prostora primjenom sistema vertikalnog ozelenjavanja, Zbornik radova XI 
međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju, XI međunarodna 
konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje, pp., 74-87.

Дукић, В., Билић, С., Петровић, Д., Маунага, З. (2021). Примјена индекса 
обраста састојине према Рајнекеу за процјену и контролу обраста 
једнодобних састојина у Босни и Херцеговини. Гласник Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци број 31, 5-16.

Dukić, V., Mirković, M., Stajić, B., Petrović, D., Kazimirović, M., Bilić, S. (2022).
Comparative analysis of the influence of climate factors on the radial growth 
of autochthonous pine species (Pinus spp.) in central Bosnia and Herzegovina. 
Šumarski list, Zagreb, 7–8, 319–331.

Dukić, V., Petrović, D., Jović, G. (2022). Spatial Structure of Uneven-Aged Stands 
of Fir and Beech on the Borja Mountain (Bosnia and Herzegovina). The 2nd 



21

Информативни билтен 30

International Electronic Conference on Forests—Sustainable Forests: Ecology, 
Management, Products and Trade, Online, 1–15 September 2021, Environmental 
Sciences Proceedings 13(1), MDPI, Basel, Switzerland.

Дукић, В., Стајић, Б., Петровић, Д. (2021). Хомогеност и просторна структура 
зрелих састојина храста китњака у Босни и Херцеговини. Гласник Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци број 31, 17-29.

Fernandez-Anez, N., Krasovskiy, A., Müller, M., Vacik, H., Baetens, J., Hukić, E., 
Kapović Solomun, M., Atanassova, I.,..., Cerda, A. (2021). Current wildland fire 
patterns and challenges in Europe: A synthesis of national perspectives. Air, Soil 
and Water Research, 14, https://doi.org/10.1177/11786221211028185 

Finger, D.C., Draghici, C., Perniu, D., Smederevac-Lalic, M., Halbac-
Cotoara-Zamfir, R., Sehic, A., Kapović Solomun, M. 2021. The Importance 
of International Collaboration to Enhance Education for Environmental 
Citizenship. Sustainability 2021, 13, 10326. https://doi.org/10.3390/su131810326 

Gojković Cvjetković V., Grujić, R., Marjanović-Balaban, Ž., & Kalaba, V. (2021). 
Investigation of different extraction conditions on the efficiency of gliadin 
extraction and determination by ELISA method. Advanced technologies, 10, 9–13.

Gojković Cvjetković V., Grujić, R. & Marjanović-Balaban, Ž. (2022). The effect of 
the duration of separation and wavelengths of absorbance′s measurement on 
the effectiveness of electrophoretic separation of gliadins by GCE. Journal of 
Hygienic Engineering and Design, 38, 75–82.

Hrkić Ilić, Z., Borišev, M., Zorić, L., Arsenov, D., & Luković, J. (2022). Assessment 
of differences in anatomical and hydraulic properties of the root and xylem of 
three willow (Salix L.) clones during phytostabilization after exposure to elevated 
cadmium. Archives of Biological Sciences Belgrade, 74 (2), 169-180.

Hyka, I., Hysa, A., Dervishi, S., Kapovic Solomun, M., Kuriqi, A., Vishwakarma, DK., 
Sestras, P. Spatiotemporal Dynamics of Landscape Transformation in Western 
Balkans Metropolitan Areas. Land. 2022; 11(11):1892. https://doi.org/10.3390/
land11111892 

Kalaba, V., Ilić, V., & Marjanović-Balaban, Ž. (2021). Antimicrobial propertis of 
essential oils against Escherichia coli. XII International Scientific Agricultural 
Symposium Agrosym 2021 - Congress Proceedings, 975–982.

Kalaba, V., Marjanović-Balaban, Ž., Kalaba, D., & Gojković Cvjetković V. (2021). 
Antibacterial activity of essential oil of Larix decidua L. 14th Symposium with 
international partipation Novel Technologies and Economic Development - 
Congress Proceedings, 9–17.

Kapović Solomun, M., Ferreira, C. S. S., Zupanc, V., Ristić, R., Drobnjak, A., 
Kalantari, Z. (2021). Flood legislation and land policy framework of EU and non-



22

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

EU countries in Southern Europe. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water  https://
doi.org/10.1002/wat2.1566    

Kiedrzyński, M., Zielińska, K. M., Jedrzejczyk, I., Kiedrzyńska, E., Tomczyk, P. 
P., Rewicz, A., Rewers, M., Indreica, A., Bednarska, I., Stupar, V., Roleček, J., & 
Šmarda, P. (2021). Tetraploids expanded beyond the mountain niche of their 
diploid ancestors in the mixed-ploidy grass Festuca amethystina L. Scientific 
Reports, 11(1), 18735. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97767-6

Malanson, G. P., Pansing, E. R., Testolin, R., Abdulhak, S., Bergamini, A., 
Ćušterevska, R., Marceno, C., Kuzmanović, N., Milanović, Đ., Ruprecht, E., Šibik, 
J., Vassilev, K., Willner, W., Jimenez-Alfaro, B. (2022). Explanation of beta diversity 
in European alpine grasslandschanges with scale. Ecosphere, 13(5), (published 
online 12 May 2022). DOI: 10.1002/ecs2.4066.

Marjanović-Balaban, Ž., Gojković Cvjetković V., & Grujić, R. (2021). Gliadin 
proteins from wheat flour: the optimal determination conditions by ELISA. Foods 
and Raw Materials, 9, 364–370.

Maslo, S., Milanović, Đ. (2022). New records of two grass species of the tribe 
Andropogoneae (Poaceae) in Bosnia and Herzegovina. Phytologia Balcanica, 
28(1), 69–74. DOI: 10.7546/PhB.28.2022.6

Milanović, Đ., Maslo, S., Šarić, Š. (2021). Two species of genus Carex sect. 
Spirostachyae (Cyperaceae) new to Bosnia and Herzegovina. Works of the Faculty 
of Forestry University of Sarajevo, 49(2), 21–26. DOI: 10.54652/RSF.2019.V49.I2.32.

Milanović, Đ., Stupar, V. (2021). Checklist of vegetation classes of Bosnia and 
Herzegovina: how much do we know? Works of the Faculty of Forestry University 
of Sarajevo, 49(2), 9–20. DOI: 10.54652/RSF.2019.V49.I2.31. 

Milanović, Đ., Stupar, V., Šabanović, E., Djordjević, V., Brujić, J., Boškailo, A., 
& Ranđelović, V. (2022). On the distribution and conservation status of some 
rare orchid taxa (Orchidaceae) in Bosnia and Herzegovina (Western Balkans). 
Hacquetia, 21(2), 327–346. https://doi.org/10.2478/hacq-2022-0005

Novák, P., Stupar, V., & Kalníková, V. (2021). Carpinus orientalis forests in Georgian 
Colchis: First insights. Tuexenia, 41, 37–51. https://doi.org/10.14471/2021.41.012

Popović V., Daničić, V., Milovanović, J., Lučić, A., Rakonjac LJ,,  Mladenović Drinić, S., 
Ristić D. (2022). Genetic structure of sessil oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl) from 
the area of outstanding natural beauty “Avala“. Genetika, Vol 54, No 2, 841-856.

Preislerová, Z., Jiménez-Alfaro, B., Mucina, L., Berg, C., Bonari, G., Kuzemko, 
A., Landucci, F., Marcenò, C., Monteiro-Henriques, T., Novák, P., Vynokurov, D., 
Bergmeier, E., Dengler, J., Apostolova, I., Bioret, F., Biurrun, I., Campos, J. A., 
Capelo, J., Čarni, A., Çoban, S., Csiky, J., Ćuk, M., Ćušterevska, R., Daniëls, F.J.A., 
De Sanctis, M., Didukh, Y., Dítě, D., Fanelli, G., Golovanov, Y., Golub, V., Guarino, 
R., Hájek, M., Iakushenko, D., Indreica, A., Jansen, F., Jaškova, A., Jiroušek, 



23

Информативни билтен 30

M., Kalníková, V., Kavgaci, A., Kucherov, I., Küzmič, F., Lebedeva, M., Loidi, J., 
Lososová, Z., Lysenko, T., Milanović, Đ., Onyshchenko, V., Perrin, G., Peterka, 
T., Rašomavičius, V., Pilar Rodríguez-Rojo, M., Rodwell, J.S., Rūsiņa, S., Sánchez-
Mata, D., Schaminée, J.H.J., Semenishchenkov, Y., Shevchenko, N., Šibik, J., Škvorc, 
Ž., Smagin, V., Stešević, D., Stupar, V., Šumberova, K., Theurillat, J-P., Tikhonova, 
E., Tzonev, R., Valachovič, M., Vassilev, K., Willner, W., Yamalov, S., Večeřa, M., 
Chytrý, M. (2022). Distribution maps of vegetation alliances in Europe. Applied 
Vegetation Science, 25(1), e12642. https://doi.org/10.1111/avsc.12642

Rahmati, O., Kalantari, Z., Ferreira, C., Chen, W., Soleimanpour, S., Kapović 
Solomun, M., Seifollahi-Aghmiuni, S., Ghajarnia, N., Kazemabady, N. 2022. 
Contribution of physical and anthropogenic factors to gully erosion initiation, 
CATENA, Volume 210, 2022, 105925, ISSN 0341-8162, https://doi.org/10.1016/j.
catena.2021.105925.

Raška, P., Bezak, N., Ferreira, C., Kalantari, Z., Banasik, K., Bertola, M., Bourke, M., 
Cerdà, A., Davids, P., Madruga de Brito, M., Evans, R., Finger, D., Halbac-Cotoara-
Zamfir, R., Housh, M., Hysa, A., Jakubínský, J., Kapović Solomun, M., Kaufmann, M., 
Keesstra, S., Keles, E., Kohnová, S., Pezzagno, M., Potočki, K., Rufat, S., Seifollahi-
Aghmiuni, S., Schindelegger, A., Šraj, M., Stankunavicius, G., Stolte, J., Stričevic, 
R., Szolgay, J., Zupanc, V., Slavíková, L., Hartmann, T. 2022. Identifying barriers for 
nature-based solutions in flood risk management: an interdisciplinary overview 
using expert community approach, Journal of environmental management. 
Volume 310, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114725 

Rodríguez-González, P. M., Abraham, E., Aguiar, F., Andreoli, A., Baležentienė, L., 
Berisha, N., Bernez, I., Bruen, M., Bruno, D., Camporeale, C., Čarni, A., Chilikova-
Lubomirova, M., Corenblit, D., Ćušterevska, R., Doody, T., England, J., Evette, A., 
Francis, R., Garófano-Gómez, V., … Dufour, S. (2022). Bringing the margin to the 
focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. WIREs 
Water, 9(5), e1604. https://doi.org/10.1002/wat2.1604

Stešević, D., Milanović, Đ., Stanišić-Vujačić, M., Šilc, U. (2022). New records of 
Salicornia s.l. in Montenegro and Bosnia and Herzegovina. Acta Botanica Croatica, 
81(1), 117–120. DOI: 10.37427/botcro-2022-004

Šabanović, E., Djordjević, V., Milanović, Đ., Boškailo, A., Šarić, Š., Huseinović, S., 
& Randjelović, V. (2021). Checklist of Orchidaceae of Bosnia and Herzegovina. 
Phyton, 61, 83–95 (published online 15 December 2021). DOI: 10.12905/0380.
phyton61-2021-0083.

Trkulja, T., Došenović, Lj., Rodić, N. (2022). Improvement of the urban green matrix 
through urban regulation and arrangement of undeveloped spaces - case study 
of Laush settlement in Banjaluka, Proceedings of International conference on 
Contemporary Theory and Practice in Construction XV, International conference 
on Contemporary Theory and Practice in Construction XV, pp., 205-218, Banja Luka



24

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Trkulja, T., Došenović, Lj., Uljarević, Z. (2022). Unapređenje zelene matrice grada 
putem urbane regulacije i uređenja neizgrađeih prostora: studija slučaja parka uz 
bulevar srpske vojske u Banjaluci, Zbornik radova XI međunarodne konferencije o 
društvenom i tehnološkom razvoju, XI međunarodna konferencija o društvenom i 
tehnološkom razvoju, Trebinje, pp., 64-74. 

Књиге (уџбеници, монографије) и поглавља у књигама:
Cruz-Gaistardo, O. C., Gallardo-Lancho, F. J., Kapović Solomun, M., Vasilieva, D.,  
Rey-Brina, C. J.,  Marques-dos-Santos Cordovil, C., Koncz, P., González-Pedraza, F. 
A, Wills, S., Ibáñez-Martí, J. J., Chersich, S., Pimentel-Coello, G. J., Muñoz-Rojas, 
M. (2021). Drylands. In FAO and ITPS publication: Recarbonizing global soils – A 
technical manual of recommended management practices. Volume 2: Hot spots 
and bright spots of soil organic carbon. https://doi.org/10.4060/cb6378en

Ferreira, C., Potočki, K., Kapović Solomun, M., Kalantari, Z. (2021). Nature-based 
solutions for flood mitigation and resilience in urban areas, In book: Nature-Based 
Solutions for Flood Mitigation: Environmental and Socio-Economic Aspects, in 
the: The Handbook of Environmental Chemistry, Publisher: Springer Nature, 
Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/698_2021_758 

Ferreira, C., Kalantari, Z., Seifollahi-Aghmiuni, S., Ghajarnia, N., Rahmati, R. 
Kapović Solomun, M. (2021) Rainfall-runoff-erosion processes in urban areas, In 
Book: Precipitation, Publisher: Springer Nature, Berlin, Heidelberg. DOI 10.1016/
B978-0-12-822699-5.00018-5

Hrkić Ilić, Z., Kapović Solomun, M., Šumatić, N., Ristić, R., Marjanović-Balaban, 
Ž. (2021). The Role of Plants in Water Regulation and Pollution Control. In: . The 
Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.
org/10.1007/698_2021_774 

Каповић Соломун, М., Марковић, М. (2022). Земљишта Републике 
Српске, Истакнута монографија националног значаја, Шумарски факултет 
Универзитета у Бањој Луци. 

Kapović Solomun, M. (2022). Enhancing Nature-based Solutions in Bosnia and 
Herzegovina: the role of ecosystems in disaster risk reduction and climate change 
adaptation. Gland, Switzerland: IUCN. https://portals.iucn.org/library/node/49897 

Kapović Solomun, М., Cruz-Gaistardo, O. C. (2021). Reforestation of highlands 
in Javor Mountain, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. In FAO and ITPS 
publication: Recarbonizing global soils – A technical manual of recommended 
management practices. Volume 6: Forestry, Wetlands and Urban soils 
DOI: 10.4060/cb6605en  

Mandžukovski, D., Čarni, A., Biurrun, I., Douda, J., Škvorc, Ž., Stupar, V., Slezák, 
M., Ćušterevska, R., Rodríguez-González, P., Mendías, C., Portela-Pereira, E., 



25

Информативни билтен 30

Vassilev, K., Milanović, Đ., Kavgacı, A., Iakushenko, D., Pielech, R., Jasprica, N., 
González del Tánago, M., Dufour, S., & Šibíková, M. (2021). Interpretative manual 
of European riparian forests and shrublands. Ss Cyril and Methodius University 
in Skopje, Hans Em Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture and 
Environmental Engineering.

Ristić, R., Kapović Solomun, M., Malušević, I.,  Ždrale, S., Radić, B., Polovina, S., 
Milćanović, S. (2021). Healthy soils - Healthy people, Reality of Balkan region, 
In the book: The Soil-Human Health Nexus, Taylor and Francis group, New York, 
USA. DOI: 10.1201/9780367822736

Радови презентовани на симпозијумима (објављени у књизи сажетака):
Bilić, S., Govedar, Z., Dukić, V., Petrović, D., & Keren, S. (2022). Application 
of structural indices for the analysis of the spatial structure of the old-growth 
beech forest. Book of Abstracts - Forestry Science for Sustainable Development - 
FORS2D, 36.

Brujić, J., Koljanin, D., Milanović, Ð., & Stupar, V. (2022). Some wetland plants 
in Bosnia and Herzegovina—New records and conservation remarks. 14th 
Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions - Book 
of Abstracts, 38–39.

Brujić, Ј., Stanivuković, Z. (2022). Vegetation and microclimate characteristics 
in the area of Crni vrh on Grmec Mt. Book of Abstracts - Forestry science for 
sustainable development - FORS2D, 85.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Daničić, V. (2022). A new model for calculating 
planting density in establishing planted forests. Interational sciеntific conference 
„Forestry science for sustainable development - FORS2D“, Banja Luka, September 
29-30th 2022, Book of Abstracts, 124. 

Ćuk, M., Škvorc, Ž., Ilić, M., Vukov, D., Jasprica, N., Krstonošić, D., Stupar, V., 
Igić, R., & Čarni, A. (2022). Novel habitats in Serbia – diversity, classification and 
services. 30th Conference of the European Vegetation Survey. May 9-13, 2022 - 
Book of Abstracts, 10.

Čigoja, I., Kapović Solomun, M. (2022). Influence of forest mechanization on 
land degradation in “Mrkonjićko” forest management area. Book of abstracts - 
International Scientific Conference, FORS2D, University of Banja Luka, Faculty of 
Fortestry, September 28-29, 2022, 107.

Čigoja, I., Kapović Solomun, M. (2022). Characteristics of dystric cambisol in the 
forest management unit “Lisina”. Conference Soil Erosion and Torrential Flood 
(SETOF), University of Belgrade, Faculty of Forestry, Novembar 3-4, 2022, Goč.

Čomić, D., Stupar, V., Cvjetković, B. (2022). Potentials of fast-growing forest 
plantations in Bosnia and Herzegovina for CO2 sequestration and wood 



26

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

assortments production. International Scientific Conference Book of Abstract - 
Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D: Perspectives of forestry 
and related sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era. 
Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Banja Luka 29-30 September 2022, 
p. 147-148.

Daničić, V., Mataruga, M., Cvjetković, B., Trkulja,V., Mihić Salapura, J.,  Aleksić, 
J. (2022). Genetic diversity of Serbian spruce populations from Bosnia and 
Herzegovina. Interational sciеntific conference „Forestry science for sustainable 
development - FORS2D“, Banja Luka, September 29-30th 2022, Book of Abstracts, 
125.

Daničić, V., Popović, V. (2022). Morphometric analyses of the acro variation 
within Quercus petrea (Matt.) Liebl. in the Bosnia and Herzegovina and Serbia. 
Interational sciеntific conference „Forestry science for sustainable development - 
FORS2D“, Banja Luka, September 29-30th 2022, Book of Abstracts, 134.

Došenović, Lj., Trkulja, T., Savanović, D. (2022). Improving the recreational 
function of urban forests through urban regulation and landscape design: a 
case study of the area of the park forest Trapisti in Banjaluka, Book of Abstracts, 
International Scientific Conference entitled  – Perspectives of forestry and related 
sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era, 108.

Dukić, V., Bilić, S., Petrović, D. (2022).Tree-ring chronology of Sessile oak (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl.) in the northern part of Bosnia and Herzegovina. Book of 
Abstracts - International scientific and expert conference “Natural resources, 
green technology and sustainable development/4 - GREEN2022”, 37.

Dukić, V., Bilić, S., Stajić, B., Keren, S., Jović, G., & Maunaga, Z. (2022). Analysis 
state and forest management of uneven-aged stands in Bosnia and Herzegovina: 
A case study from the area of Mount Borja. Book of Abstracts - Forestry Science 
for Sustainable Development - FORS2D, 61.

Ferreira, C., Kapović Solomun, M., Kasanin-Grubin, M., Kalantari, Z. (2022). 
The role of forests on runoff regulation in Mediterranean urban areas. Book of 
abstracts - International Scientific Conference, FORS2D, University of Banja Luka, 
Faculty of Fortestry, September 28-29, 2022, 89.

Gojković Cvjetković V., Marjanović-Balaban, Ž., & Grujić, R. (2022). FTIR – Method 
for the rapid detection of gluten in food products. Book of Abstracts - Scientific 
conference SANUS 2022, 143–144.

Govedar, Z., Medarević, M., Bilić, S., & Romčević, D. (2022). Structural 
characteristics and functional use of spruce seed stand „Vršak-Uvala“. Book of 
Abstracts - Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D, 42.

Hodžić, A., Bajrić, M., Kapović Solomun, M. (2022). Legal and institutional tools 
in the field of land degradation in the Federation of Bosnia and Herzegovina. 



27

Информативни билтен 30

Book of abstracts - International Scientific Conference, FORS2D, University of 
Banja Luka, Faculty of Fortestry, September 28-29, 2022, 90. 

Hrkić Ilić, Z., Borišev, M., Zorić, L., & Luković, J. (2021). Differences in the root 
anatomical traits of three Salix L. clones in response to increased Cd concentrations. 
Book of Abstracts - 8th Online International Joint PSU-UNS Bioscience Conference 
– IBSC2021 „Towards the SDG Challenges“, 79-80.

Hrkić Ilić, Z., Borišev, M., Zorić, L., & Luković, J. (2022). The assessment of root 
anatomical characteristics of Salix spp. in the prediction of the most suitable clones 
for dendroremediation. Book of Abstracts - International Scientific Conference 
FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D Perspectives of 
forestry and related sectors as drivers of sustainable development in the post-
Covid era, 136.

Hrkić Ilić, Z., Šumatić, N., & Kapović Solomun, M. (2022). Variability of Platanus 
× acerifolia (Aiton) Willd. leaves under the heterogeneous urban environments 
of Banja Luka and Trebinje. Book of Abstracts - International Scientific Conference 
FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D Perspectives of 
forestry and related sectors as drivers of sustainable development in the post-
Covid era, 109.

Kalaba, V., Ilić, T., & Marjanović-Balaban, Ž. (2022). Antibacterial activity of 
Manuka honeys with different UMF values. Book of Abstracts - 2th International 
Conference on Advanced Production and Processing, 28.

Kapović Solomun, M., Hrkić Ilić, Z., Kalantari, Z., Ristić, R., Šumatić,N., Rahmati, 
O., & Ferreira, C. (2022). Phytoremediation by trees as a nature-based solution for 
mitigating metal contamination in urban soils. Book of Abstracts - International 
Scientific Conference FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
- FORS2D Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable 
development in the post-Covid era, 110.

Kapović Solomun, M., Ristić, R., Čigoja, I., Radić, B., Polovina, S., Milčanović, V. 
(2022). Legislative framework and achievement of land degradation neutrality 
targets in western Balkans developing countries. Book of abstracts - International 
Scientific Conference, FORS2D, University of Banja Luka, Faculty of Fortestry, 
September 28-29, 2022. 93.

Kecman, R., Govedar, Z., & Bilić, S. (2022). Silvicultural characteristics of high 
sessile oak forests after wind storm in the area of FMU “Crni Vrh”. Book of 
Abstracts - Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D, 67.

Koljanin, D., Čarni, A., Škvorc, Ž., Brujić, J., Milanović, Ð., & Stupar, V. (2022a). 
Formal classification of riparian forest and scrub communities in Western Balkans. 
30th Conference of the European Vegetation Survey. May 9-13, 2022 - Book of 
Abstracts, 19.



28

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Koljanin, D., Čarni, A., Škvorc, Ž., Brujić, J., Milanović, Ð., & Stupar, V. (2022b). 
Phytocoenological characteristics of riparian forests in the western part of Illyrian floral 
province (Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia). RIPA-1: First International 
Conference on Riparian Ecosystems Science and Management, 6th to 7th April 2022 
- Book of Abstracts. RIPA-1: First International Conference on Riparian Ecosystems 
Science and Management, 6th to 7th April 2022, Bratislava, SK.

Mandžukovski, D., Čarni, A., Biurrun, I., Douda, J., Škvorc, Ž., Stupar, V., Slezák, 
M., Ćušterevska, R., Rodríguez-González, P., Mendías, C., Portela-Pereira, E., 
Vassilev, K., Milanović, Đ., Kavgacı, A., Iakushenko, D., Pielech, R., Jasprica, N., 
González del Tánago, M., Dufour, S., … Šibík, J. (2022). Interpretative manual of 
European riparian forests and shrublands. RIPA-1: First International Conference 
on Riparian Ecosystems Science and Management, 6th to 7th April 2022 - Book of 
Abstracts. RIPA-1: First International Conference on Riparian Ecosystems Science 
and Management, 6th to 7th April 2022, Bratislava, SK.

Marjanović-Balaban, Ž., Kalaba, V., & Kalaba, D. (2022). Moduls and mycotoxins 
in spices. Book of Abstracts - Scientific conference SANUS 2022, 141–142.

Marjanović-Balaban, Ž., Kalaba, V., Kalaba, D., & Gojković Cvjetković V. (2022). 
Study of the antibacterial activity of Allium ursinum L. on apatogenic bacteria. 
Book of Abstracts - International Scientific Conference Forestry Science for 
Sustainable Development-FORS2D, 170.

Mataruga, M., Brujić,J., Daničić, V., Cvjetković, B. (2022). ECO-indices a tool in 
the selection of species for afforestation- case study of Republic of Srpska (BiH). 
Interational sciеntific conference „Forestry science for sustainable development - 
FORS2D“, Banja Luka, September 29-30th 2022, Book of Abstracts, 129.

Milanović, Ð., & Stupar, V. (2022a). Disentangling the syntaxonomy and 
nomenclature of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) communities. 
14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions - 
Book of Abstracts, 49.

Milanović, Ð., & Stupar, V. (2022b). Ecological-vegetation analysis of forest types 
with Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purkyne) in Bosnia and Herzegovina. 
Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D. Perspectives of Forestry 
and Related Sectors as Drivers of Sustainable Development in the Post-Covid Era. 
Book of Abstracts, 94.

Nedelјković, J., Poduška, Z., Stanišić, M., Čomić, D. (2022). Small and Medium 
Enterprises in Forestry and Wood Industry: Organization of Business Processes 
in Selected Forest Management Regions in the Republic of Srpska. International 
Scientific Conference Book of Abstract - Forestry Science for Sustainable 
Development - FORS2D: Perspectives of forestry and related sectors as drivers of 
sustainable development in the post-Covid era. Faculty of Forestry, University of 
Banja Luka, Banja Luka 29-30 September 2022, p. 156-157.



29

Информативни билтен 30

Petković, V., Marčeta, D., & Bajrić, M. (2022). Analysis of quality ofprimary 
forest accessibility. Book of Abstracts-International Scientific Conference Forestry 
Science For Sustainable Development – FORS2D, 158.

Petrović, D., Dukić, V., Bilić, S. (2022). Bark thickness of Serbian spruce from 
natural stands and plantations. Book of Abstracts - International scientific 
and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable 
development/4 - GREEN2022”, 97.

Petrović, D., Dukić, V., Todorović, N., Popović, Z., Bilić, S. (2022). The hardness of 
Serbian spruce wood. Book of Abstracts / International Scientific Conference “Forestry 
Science for Sustainable Development - FORS2D”, Perspectives of forestry and related 
sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era, Banja Luka, the 
Republic of Srpska / Bosnia and Herzegovina 29–30 September 2022, 172.

Potkonjak, S., & Stupar, V. (2022a). Habitat diversity of serpentine area 
“Protected habitat Gostilj” in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). 
14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions - 
Book of Abstracts, 67–68.

Potkonjak, S., & Stupar, V. (2022b). Vegetation of protected area “Protected 
habitat Gostilj” in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). Forestry 
Science for Sustainable Development - FORS2D. Perspectives of Forestry and 
Related Sectors as Drivers of Sustainable Development in the Post-Covid Era. Book 
of Abstracts, 115.

Radosavljević, M., Čomić, D., Masiero, M., Rogelja, T. (2022). Integration of 
EU Timber Regulation requirements into forest policy in Montenegro and the 
Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). International Scientific Conference 
Book of Abstract - Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D: 
Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable development 
in the post-Covid era. Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Banja Luka 29-
30 September 2022, p. 152-153.

Stanivuković, Z, Karadžić, D., Vasiljević, R. (2022). Research of the occurrence and 
intensity of attacks of the oak lace bug (Corythucha arcuata Say.) аt the territory 
of the Republic of Srpska. Book of Abstracts - Forestry science for sustainable 
development - FORS2D, 74.

Stričević, R., Srđević, Z., Đurović, N., Lipovac A., Kapović Solomun, M., Zupanc, V., 
Potočki, K. (2021). Impact of nature based solutions for flood risk management 
on soil and agricultural development - EU consideration and Serbian prospective. 
Book of proceedings - 3rd International and 15th National Congress of Serbian 
Society of Soil Science and Faculty of Agriculture, University of Belgrade (Serbia) 
21-24 September 2021 Sokobanja, 210-218.

Stupar, V., & Milanović, Ð. (2022). Vegetation of Bosnia and Herzegovina: 
Phytosociological classification at the alliance level. Forestry Science for 



30

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Sustainable Development - FORS2D. Perspectives of Forestry and Related Sectors 
as Drivers of Sustainable Development in the Post-Covid Era. Book of Abstracts, 
97.

Stupar, V., Milanović, Ð., & Brujić, J. (2021). Diversity of vascular flora of the 
Republic of Srpska. 1st International Conference on Botany and Mycology, 25–26 
October 2021, Sofia - Abstracts Book, 13.

Stupar, V., Milanović, Ð., & Brujić, J. (2022). Vascular flora of the Republic of 
Srpska – Catalogue of taxa. 39th Meeting of Eastren Alpine and Dinaric Society for 
Vegetation Ecology (EADSVE) - Book of Abstracts, 24.

Stupar, V., Milanović, Ð., Škvorc, Ž., & Čarni, A. (2022). Delimitation of Aremonio-
Fagion and Fagion sylvaticae in transitional zone between NW Balkan Peninsula 
and Pannonian Plain. 30th Conference of the European Vegetation Survey. May 
9-13, 2022 - Book of Abstracts, 27.

Škvorc, Ž., Ćuk, M., Jasprica, N., Krstonošić, D., Stupar, V., & Čarni, A. (2022). 
Vegetation types of Robinia pseudoacacia forests in the NW Balkan Peninsula. 
64th Annual Symposium of IInternational Association for Vegetation Science - 
IAVS2022. Abstracts Book, 230.

Todorović, J., Marjanović-Balaban, Ž., & Jelić, D. (2022). Innovative hybrid (nano-
based) materials for enhanced antimicrobial activity. Book of Abstracts - Scientific 
conference SANUS 2022, 155–156.

Živanović, I., Todorović, N., Petrović, D. (2022). Transverse stress wave velocity 
in northern red oak tree: assessment of the wood quality. Book of Abstracts / 
International Scientific Conference “Forestry Science for Sustainable Development 
- FORS2D”, Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable 
development in the post-Covid era, Banja Luka, the Republic of Srpska / Bosnia 
and Herzegovina 29–30 September 2022, 165.

Vasiljević, R., Stanivuković, Z. (2022). The most important causes of spruce 
(Picea abies Karst.) dieback in Kotor Varos. Book of Abstracts - Forestry science 
for sustainable development - FORS2D, 80.

Wolfslehner, B., Čomić, D. (2022). Current developments in sustainable forest 
management policy. International Scientific Conference Book of Abstract - 
Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D: Perspectives of forestry 
and related sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era. 
Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Banja Luka 29-30 September 2022, 
p. 31-32.



31

Информативни билтен 30

НАГРАДЕ

Признање Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци  
“Лидер одрживог развоја Подунавља”
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је добитник престижног при-
знања “Лидер одрживог развоја Подунавља”, које је уручено на 11. Међу-
народној конференцији „DUNAV BUSINESS FORUM – градови – мостови ин-
тегрисаних процеса локалног развоја“ који је одржан 27.04.2022. године у 
Бањој Луци.

Ово угледно признање додељују Градска развојна агенција CIDEA, Медиа 
инвент из Новог Сада и Институт Европских региона из Салзбурга, а Шумар-
ски Факултет Универзитета у Бањој Луци је изабран као једина научно-ис-
траживачка институција из Републике Српске захваљујући чињеници да је 
у протеклих годину дана направљен значајан искорак захваљујући којим је 
препознат као релевантна институција усмјерена ка постизању циљева одр-
живог развоја, његовог унапређења, праћења, његовања знања, сарадње и 
одговорности.

Током пленарног дијела, деканица Шумарског факултета проф. др Марија-
на Каповић Соломун је учествовала у панел дискусији под називом Зелена 
енергија-одрживи развој и животна средина, на којем је представила улогу 
Факултета у шумарству Републике Српске, истакла изазове са којима се су-
очава шумарска наука и струка, те указала на значај боље сарадње научних 
институција, ресорних министарстава, јавних предузећа и локалних зајед-
ница.
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Награђени наставници и сарадници Шумарског факултета
Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 16. сједници 25. октобра 2022. 
године, донио је одлуке о новчаним наградама наставницима и сарадници-
ма за 2021. годину у три категорије.

Наставници Шумарског факултета награђени су у двије категорије и то:

- у категорији награда које се односе на наставнике и сараднике ауторе на-
учног рада објављеног у индексираном научном часопису, са Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, награђени су: проф. др Маријана Ка-
повић Соломун, проф. др Жељка Марјановић Балабан и доц. др Данијела 
Петровић;

- у категорији која се односи на наставнике и сараднике координаторе или 
контакт особе Еразмус+ пројеката – Кључна акција 2 – Изградња капацитета, 
као кординатор награђена је проф. др Маријана Каповић Соломун.

Награде за достигнућа у развоју науке додјељују се за изузетне резултате у 
области научноистраживачког рада и доказ су преданог рада и труда наших 
наставника и сарадника.

Основни циљеви Дунавског бизнис форума се односе на повезивање људи, 
идеја и тржишта и њихових потреба, изградњу инфраструктуре, промоцију 
одрживог развоја, енергетске ефикасности, те ефикасније кориштење наци-
оналних регионалних потенцијала. На форуму учествују водеће личности из 
области политике, екологије, економије, дипломатије, културе и медија из 
земаља Подунавља које су потписнице Дунавске стратегије, а теме ового-
дишње конференције обухватају заштиту животне средине, рурални тури-
зам, пословну инфраструктуру и одрживи развој.
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Јубилеј Шумарског факултета
Крајем децембра 2021. године, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци 
обиљежио је 29 година постојања, а том приликом награђени су најбољи сту-
денти првог и другог циклуса студија. 

Још ове године на старој адреси, а већ наредне, када се буде прослављало три 
деценије од оснивања, Шумарски факултет требало би да буде у новом објекту.

– Очекујемо сљедеће године да ћемо уселити у нове просторије у оквиру кам-
пуса, гдје ће Шумарски факултет коначно добити своју зграду у којој ћемо имати 
потребне и просторије и смјештајне капацитете – рекла је Маријана Каповић 
Соломон, деканица Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Нема бољег начина да Шумарски факултет обиљежи 29 година постојања од 
промоције дипломираних инжењера и мастера шумарства. Поводом јубилеја 
промовисано је њих 54.

– Оно што ме чини срећном јесте чињеница и да је овај факултет ушао интен-
зивно и у фазу интернационализације одређених активности, међународне са-
радње, али исто тако да у оквиру наше привреде и привредног сектора овај 
факултет заиста заузима веома важну позицију – навела је Жељка Цвијановић, 
предсједница Републике Српске.

Цвијановићева је честитала успјешан рад ове високошколске установе руковод-
ству, наставном кадру и студентима факултета.
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Министар за научно-технолошки развој, високо образовање и инмормационо 
друштво Републике Српске Срђан Рајчевић рекао је да овај факултет биљежи 
све успјешнији рад, те да има велики потенцијал који се види кроз сарадњу са 
привредом Републике Српске.

„Шуме су један од највећих ресурса Републике Српске. У оквиру научног потен-
цијала који имамо у овој високошколској установи потребно је да дамо одгово-
ре на одређена горућа питања из ове области, прије свега у вези са климатским 
промјенама које су једна од глобалних тема“, истакао је Рајчевић.

Он је рекао да је разговарао са менаџментом Шумарског факултета о томе како 
да се створи комплетно нови еко-систем око самог факултета.

Рајчевић очекује да ће изградњом нових смјештајних капацитета Шумарског 
факултета у Бањалуци додатно бити унапријеђен рад ове високошколске уста-
нове, што ће допринијети бољој афирмацији научника и аутора који долазе са 
овог факултета.

Ректор Универзитета у Бањој Луци Радослав Гајанин рекао је да је ова висо-
кошколска установа израсла у значајну чланицу Универзитета по компетентним 
наставним и кадровским ресурсима.

„Шумарски факултет се истиче по учешћу у међународним пројектима. Настав-
ници и сарадници овог факултета своја истраживања публикују у међународ-
ним референтним часописима, јер на тај начин постаје видљив Шумарски фа-
култет и Универзитет у Бањој Луци“, истакао је Гајанин.

Он је рекао да ће руководство Универзитета наставити да подржава овај фа-
култет у јачању кадровских ресурса, наводећи да су у овој години у академску 
заједницу на Шумарском факултету примљена три нова сарадника који су били 
најбољи на расписаним конкурсима.
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Међународна научна конференција ,,Перспективе шумарства 
и повезаних сектора као покретача одрживог развоја у 
постковид ериˮ

Међународном научном конференцијом ,,Перспективе шумарства и пове-
заних сектора као покретача одрживог развоја у постковид ериˮ, отвореном 
29. септембра 2022, обиљежено је 30 година Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци и 30 година ЈПШ ,,Шуме Републике Српскеˮ.

Ректор Универзитета у Бањој Луци проф. др Радослав Гајанин рекао је да је 
Шумарски факултет важна чланица Универзитета, коју одликује запажено 
присуство у међународним пројектима и публикацијама.

,,То је посљедица пажљивог избора кадрова који улазе у академску заједни-
цу на овом факултету и у томе ће имати и у будућности подршку Универзи-
тета”, поручио је ректор Гајанин.

Он је изразио очекивање да би у марту идуће године Шумарски факултет, 
заједно са АГГФ-ом, могао бити пресељен у нову зграду у Универзитетском 
граду.

Декан Шумарског факултета проф. др Маријана Каповић Соломун рекла је 
да је фокус конференције сарадња науке и праксе. Казала је да је за ову дво-
дневну конференцију регистровано око 200 учесника, те да је одобрено 125 
радова из више од 10 земаља Европе и региона.
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Она је навела да овај факултет у међувремену унапређује свакодневну са-
радњу са ЈПШ ,,Шуме Републике Српске”, јер шумарство као наука и струка 
мора увијек да веже кључне институције за добробит шума и одрживо газ-
довање шумама.

Директор ЈПШ ,,Шуме Републике Српске” Славен Гојковић похвалио је са-
радњу са Шумарским факултетом, те исказао наду да ће сарадња бити још 
боља у наредном периоду. Сарадњу са Шумарским факултетом Универзи-
тета у Бањој Луци на овом догађају похвалио је и министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске проф. др Борис Пашалић. Он 
је, између осталог, навео да наш Шумарски факултет и у даљем периоду 
може рачунати на подршку Министарства, те најавио сарадњу на новим 
пројектима.

На свечаности у бањалучком хотелу ,,Боснаˮ Шумарски факултет је додије-
лио и плакете институцијама које су својим радом помогле развој овог фа-
култета, а међу добитницима плакете је и Универзитет у Бањој Луци. Међу 
присутнима били су и проректори Универзитета у Бањој Луци, проф. др Ми-
рослав Малиновић и проф. др Страин Посављак, те савјетник министра у 
Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информа-
ционо друштво проф. др Жељана Јовичић, те други гости.
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Прве „Мале шумарске игре“ Гозна 2022

Поводом Свјетског дана заштите животне средине, Шумарски факултет 
Универзитета у Бањој Луци, под покровитељством предсједника Републике 
Српске госпође Жељке Цвијановић и ЈПШ “Шуме Републике Српске” – Шум-
ско газдинство Бања Лука организовао је 13.06.2022. године,  на излетишту 
„Гозна” у Челинцу,  прве „Мале шумарске игре“

У такмичарском дијелу учествовала су дјеца предшколског узраста из вр-
тића из Бањалуке и Челинца.

– Прелијепа природа и разиграни малишани на првим „Малим шумарским 
играма“, у организацији Шумарског факултета и Шумског газдинства Бања-
лука. Природу треба чувати, али и уживати у њој и то је основна лекција коју 
на овај начин желимо да пренесемо нашој дјеци. Веома сам срећна што 
сам, кроз покровитељство, имала прилику да будем дио ове сјајне манифе-
стације – објавила је предсједница Српске на Инстаграму.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Бо-
рис Пашалић рекао је да увијек треба искористити прилику да се дјеца одвоје 
од модерних електронских уређаја, да што више времена проводе у природи, 
те тако јачати њихову свијест када је ријеч о очувању животне средине.

Начелник општине Челинац Владо Глигорић изразио је задовољство што се 
на подручју ове локалне заједнице дешава лијепо дружење најмлађих, те 
поручио да је очување природе и здраве животне средине предуслов за оп-
станак човјечанства.

Декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци Маријана Каповић 
Соломун рекла је да је циљ „Малих шумарских игара“ да дјеца кроз игру и 
такмичење у природи схвате колико им је природа важна.
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Шумарски факултет на манифестацији „Мањача –  
мјесто сусрета“

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, као представник академске 
заједнице, међу више од двадесет удружења грађана и друштава из обла-
сти туризма, спорта и културе представио је своје активности, учесницима 
и посјетиоцима манифестације „Мањача – мјесто сусрета“, која је одржана 
у организацији Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука, Градске 
развојне агенције Бања Лука, Туристичке организације града Бања Лука и 
Туристичке организације Републике Српске на локалитету Мањаче, у суботу 
17. септембра 2022. године.

Промоцијом на штанду крај језера Шљивно дали смо допринос промоцији 
туристичких ресурса и природних љепота планине Мањача, а својом посје-
том подршку за учешће на овој друштевно-корисној манифестацији, пружи-
ла нам је и помоћник министра за високо образовање доц. др Јелена Стар-
чевић.
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Малишани из вртића „Анђео“ у посјети Шумарском факултету 
Универзитета у Бањој Луци

У склопу промотивних активности, Шумарски факултет Универзитета у Бањој 
Луци угостио је данас малишане из вртића „Анђео“.

Са посебним задовољством дочекали смо мале другаре и њихове васпита-
че. Малишани су имали прилику да уживају у занимљивом интерактивном 
предавању о шуми и свим њеним благодатима, које им је припремила доц. 
др Вања Даничић.

Получасовно  дружење завршили смо уз обећање да ће оваквих посјета у 
будућности бити још више.
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САРАДЊА

Посјета професора Михала Марека директора CzechGlobe  
института
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци био је домаћин, 7. – 8. де-
цембра 2021. године проф. др Михалу Мареку, директору једног од најпре-
стижнијих и највећих института у Европи и свијету у области шумарства и 
климатских промјена – CzechGlobe института са сједиштем у Брну, Чешка 
Република. Наведени институт запошљава преко 200 научних радника у 
звању доктора наука, преко 400 радника је ангажовано на истраживањи-
ма, а истраживачке станице института се налазе у неколико замља Европе, 
укључујући сусједне државе Србију и Хрватску, те државама Азије, Африке 
и Средње Америке при чему институт посједује авион који за истраживања 
користи и Европска свемирска агенција.

Током првог дана посјете, професор Марек се састао са руководством на-
шег факултета, а том приликом је потписан Споразум о сарадњи. Профе-
сор је одржао презентацију о институту и истраживањима која се раде на 
CzechGlobe институту, те представио могуће моделе сарадње између двије 
инстутуције. Након тога, уприличен је састанак са помоћницом министра др 
Јеленом Старчевић, када се разговарало о заједничком студијском програ-
му, размјени наставника и студената, те будућим активностима.
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Другог дана посјете професор Марек је разговарао са проректорма: проф. 
др Биљаном Антуновић, проректом за међународну сарадњу и њеним ти-
мом и проф. др Далибором Кесићем, проректором за људске и материјалне 
ресурсе Универзитета у Бањој Луци. Разговарно је о могућностима органи-
зовања заједничких студијских програма, размјени студената и особља и 
заједничке апликације на пројекте.

Након тога професор Марек је одржао предавања за студенте друге, треће 
и четврте године Шумарског факултета на тему „Климатски паметно шумар-
ство“ гдје је говорио о најновијим достигнућима у истраживањима у области 
шумарства и климатских промјена која се раде на CzechGlobe институту.

Услиједио је састанак у Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде са Министром пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. 
др Борисом Пашалићем гдје се говорило о могућностима заједничке са-
радње кроз пројекте.

Након састанка са министром, одржан је и састанак са представницима ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Инспектората Републике Српске и 
Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде. Представљен је 
CzechGlobe институт и резултати истраживања која су посебна интересантна 
за праксу. Вођена је активна дискусија гдје су колеге из праксе постављали 
питања и показали велику заинтересованост за модерне трендове у шумар-
ству и ефекту климатских промјена на шумске екосистеме као и ефикасност 
прореда и изданачких шума као „алата“ за ублажавање климатских промје-
на у шумарској пракси.

Посјета професора Михала Марека широм је отворила врата сарадње из-
међу двије инситуције и створила претпоставке за значајнији излазак нашег 
факултета на међународну научну сцену.
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Доцент Wojciech Kędziora из Пољске посјетио Шумарски 
факултет УНИБЛ у оквиру Erasmus+ програма мобилности

Доцент Wojciech Kędziora посјетио је Шумарски факултет Универзитета у 
Бањој Луци од 25.04. до 02.05.2022. године, у оквиру Erasmus+ програма мо-
билности, и том приликом одржао занимљива предавања за студенте.

Wojciech Kędziora је доцент на катедри уређивања шума, дендрометрије и 
шумарске економике на Институту шумарских наука при Варшаваском уни-
верзитету природних наука у Пољској (Warshaw University of Life Sciences). 
Уже научне области истраживања којима се бави су уређивање шума, про-
сторна анализа и модели раста шума.

Приликом боравка у Републици Српској, доцент Kędziora, заједно са чла-
новима катедре Планирања газдовања шумама Шумарског факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, посјетио је неколико важнијих шумских комплекса, 
Национални парк ”Козара” и др, а приликом посјете ШГ ”Клековача-Потоци” 
у Источном Дрвару, Kędziora је упознат са методологијом таксационих сни-
мања на терену и праксом уређивања шума у Републици Српској, простор-
ном и пословном организацијом ЈПШ „Шуме Републике Српске”, садржајем 
шумскопривредне основе, уређајним елаборатима и књигама стручно-тех-
ничких послова.

У оквиру предвиђене Erasmus+ шеме предавања, доцент Kędziora је 27. 
априла на Шумарском факултету УНИБЛ одржао предавања на тему ”Шуме 
и шумарство у Пољској” и ”Национална инвентура шума Пољске”, а најак-
тивнији студенти су добили пригодне поклоне из Пољске. 
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Erasmus+ сарадња Шумарског факултета УНИБЛ са Варшавским универзи-
тетом природних наука (WULS) омогућила је студентску, академску и адми-
нистративну размјену између ова два универзитета. Erasmus+ је омогућио 
у наредном периоду да проф. др Војислав Дукић и асистент Срђан Билић 
посјете Шумарски факултет Варшавског универзитета природних наука и 
упознају шумарство Пољске.

Посјета америчких предавача енглеског језика Шумарском 
факултету Универзитета у Бањој Луци

Током мјесеца маја и јуна 2022. године, група америчких колегиница и коле-
га из Салт Лаке Цитy-а, који се баве образовањем странаца у домену енгел-
ског језика, у неколико термина, посјетили су Шумарски факултет и радили на 
усавршавању енглеског језика са групом наших запослених. Колегинице и ко-
леге са нашег факултета су активно учествовали у интерактивним активности-
ма које су имале за циљ усавршавање енглеског језика из свих сфера живота.  
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Уједно су, од колега са Шумарског факултета, америчке колеге училе о шу-
мама, шумарству и нашој земљи. Очекујемо да се сарадња настави, те да 
посјете колегиница и колега из САД-а постану редовне, а да уједно наше 
особље усавршава енглески језик. 

Проф. др Игнасио Диас Марото гост Шумарског факултета

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, дана 15.06.2022. го-
дине, предавања за запослене и студенте одржао је проф. др Ignaciо J. Diaz 
Maroto из Шпаније, са Универзитета Сантјаго де Компостела (Santiago de 
Comopostela).
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Тема предавања је била „Study of 
the natural regeneration in Quercus 
robur L. stands in Galicia (NW Spain) 
by Computer Aided Design (CAD) and 
digital photography“.

Након предавања професор Ignaciо 
J. Diaz Maroto је одговарао на пи-
тања у вези истраживања која је 
представио, као и могућностима за 
будућу сарадњу на активностима од 
заједничког интереса.

Предавања су одржана у оквиру 
ЕРАСМУС+ програма међународне 
размјене.

Предавач са Универзитета из Клужа (Румунија) на Шумарском 
факултету Универзитета у Бањој Луци

Колега Флоријан Ребреан (Florian Rebrean), сараднник са Универзитета у 
Клужу, Румунија, одсјек Шумарство, одржао је 4. априла 2022. године преда-
вања за студнете 4. године нашег факултета.  Тема предавања је било шумар-
ство Румуније и образовање на Универзитету у Клужу. Након презентације, 
студенти нашег факултета су активно учествовали у дискусији постављајући 
питања колеги Флоријана, али су истовремено и били одлични саговорни-
ци давајући релевантне одговоре на питања о шумама и шумарству наше 
земље које је упутио наш гост. 
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Колега Флоријан је на наш Универзитет дошао просредством пројекта 
Ерасмус кредитне размјене, а предавања су реализована у сарадњи Шу-
марског и Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Овом 
приликом захваљујемо координатору програма проф. др Весни Мрдаљ.

Кредитна размјена наставника и сарадника у оквиру 
„Erasmus+ International Credit Mobility“ programa

Декан Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци проф. др Марија-
на Каповић Соломун, продекан за наставу доц. др Бранислав Цвјетковић и 
продекан за научно-истраживачки рад проф. др Драган Чомић, угостили су 
студенте докторских студија Менделовог универзитета Брно (Чешка), коле-
ге László Benedek Dálya и Милош Трифковић, у оквиру кредитне размјене 
наставника и сарадника програма „Erasmus+ International Credit Mobility 
programa“. Студенти су боравили на Шумарском факултету два мјесеца, по-
чевши од 28. марта 2022. године. У том периоду посјетили су прашумске 
резервате Јањ, Лом и Перућицу, и друге локације.

Ласло Бенедек је, у оквиву свог боравка одржао презентацију за студнете на-
шег факултета представљајући своју земљу (Мађарску) и њено шумарство.

Студијска посјета Брну представника Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци

Програм Ерасмус кредитне размјене студената и наставног особља Шумар-
ског факултета Универзитета у Бањој Луци са Мендел Универзитетом у Брну 
(Република Чешка), успјешно је настављен студијском посјетом Брну акаде-
мика Говедара и професора Чомића. У оквиру седмодневне посјете, проф. 
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др Зоран Говедар одржао је предавања на тему ‘’Old-growth forest structure 
in the Republic of Srpska / Bosnia and Herzegovina’’, док је проф. др Драган 
Чомић одржао предавања на тему ‘’Economic aspects of Forestry in Climate 
Change - focus on fast growing plantations’’.

Поред предавања, уприличена је студијска посјета локацијама CzechGlobe 
института, на којима су инсталирани најмодернији уређаји Еди коваријансе 
(Eddy covariance) у оквиру глобалне мреже за прикупљање података.
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Обилазак је настављен у производним погонима расадника ‘’Leskus’’ Цет-
ковице, који тренутно врше производњу на преко 120 хектара у Чешкој и 
Аустрији, а проширење планирају на подручје Канаде и Јужне Америке.

Заједно са студентима докторских студија и представницима компаније 
‘’UNILES’’, извршена је и посјета шумском комплексу, са активном диску-
сијом о начину газдовања, актуелним цијенама и трендовима понуде и по-
тражње, али и компарацији свега наведеног у различитим земљама. Заврш-
но је извршен обилазак производног погона дрвопрерађивача ‘’Drevozavod 
Pražan’’, компанијом која успјешно ради још од давне 1898. године, са тре-
нутном годишњом прерадом од око 25.000 м3 сортимената, са стратешким 
извозом у Велику Британију. 
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Поред свега наведеног, професори су имали прилику да обиђу Менделов 
музеј и величанствену ботаничку башту у Брну.

Наши наставници одржали предавања на Менделовом 
Универзитету у Брну

Наставници са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др 
Милан Матаруга и доц. др Бранислав Цвјетковић, у оквиру програма ЕРА-
СМУС кредитне размјене студената и наставног особља, бораве ових дана 
на Менделовом Универзитету у Брну (Чешка Република). У оквиру седмо-
дневног плана и програма рада, дана 24. маја 2022. године, на наведеном 
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Универзитету, представили су Шумарски факултет Универзитета у Бањој 
Луци наставницима, сарадницима и студентима Менделовог Универзитета, 
те одржали презентације под сљедећим насловима: 

- The choice of species and density planting in afforestation of bare terrains 
(Проф. др Милан Матаруга)

- Transfer of forest genetic resources locally and globally in light of climate 
changes (Доц. др Бранислав Цвјетковић)

Кроз наведене презентације, наши наставници упознали су аудиторијум о 
истраживањима којима се баве и резултатима истраживања која се односе 
на специфичну проблематику у подизању нових шума.

У наредним данима наши наставници обилазе: Центар за производњу и до-
раду сјемена шумских врста дрвећа, који производи шумско сјеме за цијелу 
Чешку Републику, сјеменске плантаже, агрошумарске системе, савремене 
расаднике који користе посљедњу ријеч технологије у производњи садног 
материјала као и огледне површине Менделовог Универзитета у Брну.
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Посјета професора и студената из Швајцарске Шумарском 
факултету Универзитета у Бањој Луци

Професори Јирген Бласер (Juergen Blaser) и Јелена Марковић са око четрде-
сет студената шумарства завршне године студија са Универзитета за аплика-
тивне науке из Берна, Швајцарска, посјетили су 14.07.2022. године Шумар-
ски факултет Универзитета у Бањој Луци. Студенти из Швајцарске упознали 
су особље нашег факултета са шумама и шумарством Швајцарске као и са 
студирањем на Универзитету за апликативне науке у Берну.

Декан Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци проф. др Маријана 
Каповић Соломун и продекан за наставу, доц. др Бранислав Цвјетковић, упо-
знали су колеге из Берна са нашим шумарством и факултетом кроз пригодну 
презентацију и краћи обилазак факултета.

Дружење је наствљено на заједничкој вечери гдје су договорено да се сарадња 
унаприједи кроз одговарајуће заједничке пројекте и наставне активности.
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Студијска посјета Шумарском Универзитету у Софији

Проф. др Маријана Каповић Соломун, декан Шумарског факултета Универ-
зитета у Бањој Луци и доц. др Вања Даничић боравиле су, у оквиру ERASMUS 
SETOF пројекта, 12. и 13.05.2022. године у студијској посјети Шумарском 
универзитету у Софији, Бугарска.

Дводневна студијска посјета је имала за циљ упознавање са проблеми-
ма ерозије и бујичних поплава, начином управљања шумама и шумским 
земљиштем, те генерално системом образовања у области шумарства у Бу-
гарској. Домаћин је био Шумарски Универзитет у Софији. У оквиру посјете 
Институту за шумарство, учесницима су представљене биоеколошке ста-
нице које служе за мјерење и праћење различитих параметара, генерално 
како се утврђују екосистемске услуге и како укључују шумарство у сва пи-
тања.Учесници су имали прилику видјети мјере борбе против бујичних по-
плава примјеном биоеколошких и биотехничких мјера, у току посјете сливу 
Сепаревски дол.
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Поред проф. др Маријане Каповић Соломун и доц. др Вање Даничић, које 
су представљале Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, учесници 
наведене студијске посјете били су: Универзитет у Новом Саду, Универзитет 
у Београду, Институт за шумарство из Београда, Универзитет у Сарајеву и 
Универзитет у Нишу.

Састанак са министром пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске

На иницијативу руководства Шумарског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, дана 29.04.2022.године, одржан је састанак у просторијама Шумар-
ског факултета Универзитета у Бањој Луци на којем су присуствовали проф. 
др Борис Пашалић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, мр Горан Зубић, помоћник министра за ресор шумар-
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ства и ловства, Славен Гојковић, генерални директор ЈПШ „Шуме Републи-
ке Српске“ и чланови Управе јавног предузећа, те руководство Шумарског 
факултета на челу са проф. др Маријаном Каповић Соломун. Тема састанка 
се односила на унапређење постојеће сарадње нарочито заједничких науч-
но-стручних активности, постављања и одржавања огледних површина, те 
јачања капацитета Шумарског факултета. Поред наведеног, разговарано је 
и о будућим приоритетима на које ће се фокусирати ове три институције, а 
пружена је и снажна подршка Факултету од стране ресорног Министарства и 
представника ЈПШ „Шуме Републике Српске“.

Одржане ГИС обуке за инжењере шумарства у Фочи, 
Мркоњић Граду и Приједору

У организацији Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, средином 
новембра 2021. године, одржане су дводневне и тродневне ГИС обуке за 
инжењере шумарства у ШГ ”Маглић” Фоча, ШГ ”Лисина” Мркоњић Град и 
ШГ ”Приједор” Приједор.

Сврха обуке, коју је је похађало 10 инжењера из Фоче, 21 инжењер из Мр-
коњић Града и 8 инжењера из Приједора, била је упознавање полазника са 
основама ГИС-а и рада у QGIS 3 апликацији. 

Полазници су имали прилику да се упознају са основним функцијама апли-
кације које обухватају прикупљање, организацију, складиштење, анализу и 
представљање географских података за потребе шумарства. Након заврше-
не обуке, полазницима су додијељени сертификати и подаци за самосталну 
вјежбу.
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Бесплатне практичне обуке за студенте Шумарског факултета

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Установом за 
стручно образовање одраслих WМТА Бања Лука, током фебруара 2022. го-
дине организовао је бесплатну основну обуку студената за рад у софтверу 
КОРПУС (CORPUS).

Стручну и практичну основну обуку, којом су се полазници квалификовали 
за дизајнера-пројектанта намјештаја у CORPUS програму, водио је Стручни 
сарадник за обуке из пројектовања намјештаја Огњен Вокић, дипл. инж. шу-
марства

Обука, је трајала мјесец дана, била је интерактивна и прилагођена потреба-
ма полазника.
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Одржана радионица у Приједору на тему : ,,Заштита 
земљишта од ерозије и превенција од бујичних поплава“

У оквиру пројекта под називом „Ерозија земљишта и превенција од бујич-
них поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља западног Балка-
на“ (енг. Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development 
at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF) одржана је радионица 
на подручју града Приједора. Учесници радионице били су представници 
градске управе, шумског газдинства „Приједор“ и НП „Козара“. Предавачи 
на радионици били су: доц. др Бранислав Цвјетковић и Илија Чигоја, дипл. 
инж. шум. Главни циљ радионице је едукација представника локалних само-
управа усмјерена ка идентификацији најчешћих фактора ерозије земљишта 
и бујичних поплава, те могућностима превенције и ублажавања њихових 
штетних посљедица. Доц. др Бранислав Цвјетковић одржао је предавања 
на тему: ,,Биолошка рекултивација у превенцији и контроли ерозије – пре-
глед европских искустава“, гдје је учеснике радионице упознао са основним 
мјерама биолошке рекултивације, искуствима земаља на подручју Европе 
и могућности примјене наведених мјера код нас. Илија Чигоја, дипл.инж.
шум., одржао је предавање на тему: ,,Земљиште и ерозија, значај позна-
вања својстава земљишта за превенцију од ерозије“, гдје су учесници радио-
нице упознати са основним типовима земљишта, као и њиховој осјетљивост 
на ерозију водом и могућностима заштите земљишта, у циљу неутрализа-
ције ерозије.
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Након завршених предавања отво-
рена је дискусија између учесника 
радионице, гдје је у веома пријат-
ном расположењу дискутовано о 
све учесталијим проблемима које 
проузрокују бујичне поплаве у на-
шем окружењу. Такође, изражено 
је задовољство свих учесника због 
одржавања наведене радионице, 
јер је тема изузетно актуелна и при-
влачи пажњу свих учесника. На крају, договорено је да се одржи комуника-
ција између учесника и да се у наредном периоду настави са одржавањем 
сличних радионица, као и да се на конкретним примјерима санирају штете 
које настају од ерозије земљишта и бујичних поплава.

Одржана радионица у Теслићу под називом: ,,Заштита 
земљишта од ерозије и превенција од бујичних поплава“

У оквиру пројекта под називом „Ерозија земљишта и превенција од бујич-
них поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља западног Балка-
на (енг. Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at 
the Universities of Western Balkan Countries – SETOF) одржана је радионица 
на подручју општине Теслић. На почетку, учеснике радионице поздравили су 
др Милан Миличевић, начелник општине Теслић и Борислав Тешић, начел-
ник Одјељења за привреду и пољопривреду општине Теслић, који су изрази-
ли задовољство због одржавања наведене радионице на подручју њихове 
општине. Учесници радионице били су представници општинске управе, ци-
вилне заштите и шумског газдинства „Борја“. Предавачи на радионици били 
су: доц. др Бранислав Цвјетковић и Илија Чигоја, дипл. инж. шум. Главни 
циљ радионице је едукација представника локалних самоуправа усмјерена 
ка идентификацији најчешћих фактора ерозије земљишта и бујичних попла-
ва, те могућностима превенције и ублажавања њихових штетних посљеди-
ца. Доц. др Бранислав Цвјетковић одржао је предавања на тему: ,,Биолошка 
рекултивација у превенцији и контроли ерозије – преглед европских иску-
става“, гдје је учеснике радионице упознао са основним мјерама биолош-
ке рекултивације, искуствима земаља на подручју Европе и могућности 
примјене наведених мјера код нас. Илија Чигоја, дипл.инж.шум., одржао 
је предавање на тему: ,,Земљиште и ерозија, значај познавања својстава 
земљишта за превенцију од ерозије“, гдје су учесници радионице упозна-
ти са основним типовима земљишта, као и њиховој осјетљивост на ерозију 
водом и могућностима заштите земљишта, у циљу неутрализације ерозије.
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Након завршених предавања отворена је дискусија између учесника радио-
нице, гдје је у веома пријатном расположењу дискутовано о све учесталијим 
проблемима које проузрокују бујичне поплаве у нашем окружењу. Такође, 
изражено је задовољство свих учесника због одржавања наведене ради-
онице, јер је тема изузетно актуелна и привлачи пажњу свих учесника. На 
крају, договорено је да се одржи комуникација између учесника и да се у 
наредном периоду настави са одржавањем сличних радионица.

Дан отворених врата Универзитета у Бањој Луци

За матуранте из највећих локалних заједница Републике Српске, 15. априла 
2022. године у 12 часова, организован је Дан отворених врата Универзитета 
у Бањој Луци.

Свечаност поводом отварања Дана отворених врата одржана је у Универзи-
тетској дворани, као и Сајам факултета, гдје су матуранти добили основне 
информације о факултетима у саставу Универзитета у Бањој Луци, те су у гру-
пама посјетили факултете за које су били заинтересовани, а ту су добили све 
информације о студијским програмима, начину уписа, полагању пријемних 
испита, извођењу наставе, као и о студентском животу.

Све наведене активности организоване су у склопу Дана студената Универ-
зитета у Бањој Луци од 10. до 20. априла 2022. године. Организатор Дана 
студената је Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци у сарадњи 
са Унијом студената Републике Српске, а уз подршку Универзитета у Бањој 
Луци и Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и ин-
формационо друштво Републике Српске.
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Учешће представника Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци на Сајму занимања

Сајам занимања одржан је 15.4.2022. године у организацији Градске развој-
не агенције – CIDEA у сарадњи са Републичким педагошким заводом, Унијом 
послодаваца РС и Одјељењем за друштвене дјелатности Градске управе. 
Учешће су узели и представници Шумарског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, а заинтересованима смо презентовали услове и исходе студирања, 
одговорили на питања и указали на предности студирања нашег факултета.

Иначе, шумарство представља мултидисциплинарну биотехничку науку, а 
диплома Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци отвара врата за 
рад у јавном и приватном сектору из области шумарства, али и повезаних 
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дјелатности као што прерада дрвета, ловство, урбано шумарство и зеле-
нило, обновљиви извори енергије, “зелена“ економија и предузетништво, 
еко-туризам и осталих дјелатности.

Унапређење стања у области ловства

На иницијативу директора ШГ 
„Романија“ Соколац Страхиње 
Башевића, 21.04.2022. године, 
одржан је састанак у просто-
ријама газдинства. Састанку су 
поред директора Страхиње Ба-
шевића присуствовали декани-
ца Шумарског факултета проф. 
др Маријана Каповић Соломун, 
помоћник министра за ресор 
шумарства и ловства мр Горан 
Зубић, извршни директор за 
план и анализу Срећко Илић, 
технички директор ШГ „Рома-
нија“ Бојан Чортан и проф. др 
Драган Гачић са Шумарског 
факултета Универзитета у Бе-
ограду. Тема састанка била је 
успостављање сарадње из-
међу наведених институција, 
те активности које за циљ имају унапређење ловства Републике Српске у 
наредном периоду. Деканица је изразила задовољство у вези сарадње која 
је успостављена између релевантних институција, те спремност да подржи 
договорене активности у области ловства у којима учествује Шумарски фа-
култет.
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Студенти Шумарског факултета на Менделовом универзитету 
у Брну

У оквиру међународне размјене студената између Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци и Менделовог Универзитета из Брна, Чешка Ре-
публика, успјешно и активно се реализује међународна размјена студената.

Почетком октобра 2022. године, на пут у Брно гдје ће провести један семе-
стар присуствујући настави на предметима које су одабрали прије поласка 
на размјену студената, отпутовало је пет студената Шумарског факултета 
Универзитета у Бањој Луци. Један семестар на Менделовом Универзитету 
у Брну, на факултету за шумарство и дрвну техологију, провешће студенти: 
Жељана Крстић (IV година), Ана Марковић (III година), Стефан Максимовић 
(III година), Франциска Дељак (IV година) и Алекса Сеизовић (II година).



62

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

Студент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци на 
Менделовом Универзитету у Брну, Чешка Република

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци остварује одличну сарадњу 
са бројним међународним научним и образовним институцијама. Један 
од најзначајнијих партнера нашег факултета јесте Менделов Универзитет у 
Брну, Чешка Република. Бројне посјете декана, проф. др Либора Јанковског, 
нашем факултету и посјете делегација и руководства нашег факултета Мен-
деловом Универзитету у Брну, преточене су у заједничке активности. Јед-
на од првих активности јесте међународна размјена студената и наставног 
особља кроз програм ЕРАСМУС К1.

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци боравила су два сту-
дента докторских студија из Брна, који су радили на својим истраживањима, 
прикупљали податке и сарађивали са наставницима и сарадницима са на-
шег факултета.

Први студент који је, са нашег факултета, отишао на студије у Меделов Уни-
верзитет у Брно је Алекса Сеизовић. Колега Сеизовић одбаран је као један од 
кандидата који представља наш факултет у размјени студената, те је провео 
један семестар на партнерској институцији слушајући наставу из одабраних 
предмета. Утисци из Брна колеге Сеизовића су: да је факултет одлично орга-
низован, да се много пажње посвећује страним студентима, те да се велики 
дио рада одвија на терену и у лабораторијама. Истовремено, дружење са 
многобројним студентима из свих крајева свијета је незаобилазан сегмент 
сваког студирања. 



63

Информативни билтен 30

Поклон Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци

Дугогодишњи пријатељ Шумарског факултета Универзитета у Бањoj Луци, 
господин Споменкo Стојановић, директор ШГ „Маглић“ Фоча, по ко зна који 
пут се ангажовао да на наш факултет дође вриједан поклон који може да 
служи као експонат, за научно-истраживачки и едукативни рад.

Господин Споменко Стојановић је у сарадњи са ЈП „Војводинашуме“, Шум-
ско газдинство „Сремска Митровица“, Шумска управа „Кленак“ покренуо 
инцијативу и организовао сву потребну логистику да се Шумарском факул-
тету Универзитета у Бањој Луци поклони и достави котур храста лужњака из 
чувених сремских шума храста лужњака. Ово је једиствен поклон, велике 
вриједности и старости, чију ће прецизну старост утврдити наше колеге које 
се баве дендрохронологијом.

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци има одличну сарадњу са ШГ 
„Маглић“ Фоча, на челу са господином Стојановићем, као и са ЈП „Војводи-
нашуме“, ШГ „Сремска Митровица“.

Овим путем се најтоплије се захваљујемо господину Споменку Стојановићу 
и ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Кленак“ на изузетном 
и јединственом поклону. Хвала на свему што сте до сада урадили за наш 
факултет и радујемо се будућој сарадњи.
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ИНФРАСТРУКТУРА И НАБАВКЕ

Нова зграда Шумарског факултета
Шумарски факултет ће се у наредној години преселити у нову, модерну згра-
ду која је пројектована по највишим еколошким стандардима. Укупна по-
вршина зграде износи 7.200 метара квадратних. Зграда се налази у пријат-
ном амбијенту зеленила у склопу Универзитетског града у Бањој Луци, не-
кадашњој касарни „Врбас“, са свим доступним елементима неопходним за 
квалитетан рад и одмор студената. Зграда је пројектована тако да ефикасно 
штеди и оптимално троши енергију за потребе гријања и хлађења.

Студентима ће бити на располагању библиотека на два нивоа, један вели-
ки амфитеатар са преко 150 мјеста и три мала амфитеатра са по 56 мјеста, 
преко 20 учионица и вјежбаоница, лабораторије, скриптарница, кафе бар за 
пријатно дружење током пауза. Замишљен је модеран приступ студентским 
службама кроз иновативна софтверска рјешења. Поред тога студентима су 
лако и брзо доступни студентски дом, студентска менза, спортски терени, 
базени, ботаничка башта, продавнице, итд.

Кампус је добро повезан са свим дијеловима града те се лако и брзо стиже 
до свих дијелова града лаганом шетњом или градским превозом.

Наставницима и сарадницима ће бити на располагању модерно опремљени 
кабинети и пријатно радно окружење, транспарентно према студентима.

За потребе научно-истраживачког рада на располагању ће бити више лабо-
раторија опремљених модерним уређајима и инструментима као и херба-
ријум пројектован по свјетским стандардима.

Oбјекат ће користити Шумарски факултет и Архитектонско-грађевинско-ге-
одетски факултет који ће сарађивати у едукацији студената на свим додир-
ним тачкама које имају два факултета (пројектовање производа од дрвета, 
градња, пројектовање зелених површина, и многе друге на којима се два 
факултета сусрећу у науци и пракси).

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ – јачање капацитета Шумарског 
факултета Универзитета у Бањој Луци
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац је традиционални и дугодишњи 
партнер Шумарског факултета, који је помагао раст и развој факултета у про-
теклих 30 година и који и даље континуирано помаже у свим сегметима на-
шег рада.

Овом приликом ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац су помогле 
Шумарском факултету у набавци теренског аутомобила Дачије Дастер. Три 
шумска газдинства: ШГ „Романија“ Соколац, ШГ „Горица“ Шипово и ШГ 
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„Приједор“, дали су посебан допринос набавци теренског аутомобила за 
наш Факултет на чему им искрено захваљујемо. Набавка теренског аутомо-
била унаприједиће научно-истраживачки рад, повећати мобилност радника 
факултета у погледу теренских истраживања и путовања на научне скупове.

Захвалност дугујемо генералном директору Славену Гојковићу, члановима 
Управе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, као и члановима Над-
зорног одбора који су подржали иницијативу за набавку возила, те директо-
рима шумских газдинстава: „Романија“ Соколац, „Горица“ Шипово и „Прије-
дор“ Приједор.
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НАСТАВА

Одбрањен први завршни рад на студијском програму  
„Прерада дрвета“
На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци одбрањен је први заврш-
ни рад на студијском програму „Прерада дрвета“

Кандидат Младен Самарџић је дана 23.02.2022. године успјешно одбранио 
завршни рад првог циклуса студија под насловом „Пројектовање производног 
система за израду врата“. Кандидат је одбранио завршни рад пред Комисијом 
у саставу:

1. др Дане Марчета, ванредни професор на Шумарском факултету Универзи-
тета у Бањој Луци, предсједник

2. др Стево Боројевић, ванредни професор на Машинском факултету Универ-
зитета у Бањој Луци, ментор

3. др Данијела Петровић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у 
Бањој Луци, члан.

Одбраном завршног рада кандидат је стекао академско звање дипломирани 
инжењер прераде дрвета 240 – ECTS.
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ТЕРЕНСКА НАСТАВА

Прва година
Наставни предмет: Дендрологија
Датум: 05.09.2022.
Наставници: др Југослав Брујић, др Владимир Ступар
Локалитети: Рекавице, Камена Врата; Ситница (Леденац); Мањача (Ловачка 

кућа)
Домаћини: -
Предмет наставе: дендрофлора хигрофилних и термофилних шума, стијена; 

дендрофлора потока и ацидофилних четинарских шума; 
дендрофлора мезонеутрофилних брдских шума букве.
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Друга година
Наставни предмет: Шумске комуникације
Датум: 02-03.06.2022.
Наставници: др Владимир Петковић
Локалитети: Траписти
Теренска настава из предмета Шумске комуникације одржана је на лока-
литету Траписти. Доц. Др владимир Петковић током извођења наставе упо-
знао је студенте 2. године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци 
са директном методом пројектовања шумских путева која подразумијева: 
постављање нулте линије, исправљање исте и дефинисање полигона трасе 
пута, рачунање елемената хоризонталних кривина са обиљежаванјем тача-
ка кривина на терену, стационирањем шумског пута, снимањем уздужног 
профила терена и снимањем попречних профила терена. Прикупљени по-
даци се користе за пројектовање шумских путева помоћу програмског паке-
та RoadEng канадске компаније Softree.
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Наставни предмет: Шумска земљишта 
Датум: 23-24.05.2022.
Наставници: Илија Чигоја
Локалитети: НП Козара - Мањача
Из наставног предмета Шумска земљишта, 23. и 24.05.2022. године, одржа-
на је дводневна теренска настава. на локалитетима НП „Козара“, Омарска 
и Мањача, за студенте друге године Шумарског факултета Универзитета у 
Бањој Луци. Првог дана теренске наставе студенти су имали прилику да се 
упознају са избором мјеста за копање педолошког профила, издвајањем и 
описивањем генетичких хоризоната и попуњавањем теренског обрасца. На 
подручју НП „Козара“ отворен је један профил и анализирано је земљиште 
типа дистрични камбисол, док је на подручју Омарске студентима приказан 
равничарски псеудоглеј, гдје су студенти имали прилику да се упознају за 
радом сонде за узимање узорака земљишта. Другог дана теренске наста-
ве на локалитету Мањачa, студенти су упознати са мозаиком кречњачких 
земљишта и отворена су два профила: калкомеланосол и калкокамбисол. 
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Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 23.05.2022.
Наставници: др Југослав Брујић, др Владимир Ступар
Локалитети: Јуришна коса, Видиковац [8b]
Домаћини: -
Предмет наставе: Lathyro nigeri-Quercetum petraeae, калкомеланосол на 

кречњацима

Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 23.05.2022.
Наставници: др Југослав Брујић, др Владимир Ступар
Локалитети: Олошевица  [8b]
Домаћини: -
Предмет наставе: Dentario polyphyllae-Abietetum prov., еутрокамбисол на ео-

ценском флишу
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Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 23.05.2022.
Наставници: др Југослав Брујић, др Владимир Ступар
Локалитети: Омарска, Пети Неплан, Јокићи, Гајеви
Предмет наставе: Carpino betuli-Quercetum roboris, псеудоглеј на дилувијал-

ним глинама
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Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 24.05.2022.
Наставници: др Југослав Брујић
Локалитети: Мањача, Раздољска стаза [54b]
Предмет наставе: Aremonio-Piceetum Ht. 1938, калкокамбисол на кречњацима

Наставни предмет: Фитоценологија
Датум: 24.05.2022.
Наставници: др Југослав Брујић
Локалитети: Мањача, Репушњача [24a]
Предмет наставе: Cardamini savensis-Fagetum, калкониз (0-30-70-0) на 

кречњацима
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Трећа година
Наставни предмет: Гајење шума 1
Датум: 31.05.2022.
Наставници: др Зоран Говедар
Локалитети: Српске Топлице
Теренска настава из предмета Гајење шума 1 организована је у Српским То-
плицама (31.05.2022.), код Бања Луке. Циљ теренске наставе је био да се сту-
денти упознају са шумскоузгојним радовима у шумској култури црног бора. 
Наставне јединице су се односиле на опис, елементе и структуру састојина 
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те класификацију стабала (узгојно-техничка, техничка и IUFRO класифика-
ција) код извођења дознаке стабала у сврху проредних захвата. Студенти 
су у двије групе вршили дознаку стабала за сјечу на сталним огледним по-
вршинама користећи припремљене теренске мануале. Посебно је презен-
тован начин коришћења података из шумскопривредне основе и података 
прикупљених током дознаке у циљу израде пројеката за извођење радова. 
Након прикупљених теренских података обрада је вршена током наставе 
(вјежби).

Наставни предмет: Шумско сјеменарство и расадничарство
Датум: 13.09.2022. 
Наставници: др Милан Матаруга, др Бранислав Цвјетковић
Локалитети: Добој
Теренска настава из предмета Шумско сјеменарство и расадничарство, за 
студенте треће године Шумарског факултета у Бањој Луци, одржана је тра-
диционално и ове године, у расадницима Центра за сјеменско-расадничку 
производњу (ЦСРП) у Добоју. Теренска настава одржана је 13. септембра 
2022. године. Наши домаћини су биле колегинице: мр Љубица Лукач, тех-
нички директор, Жељана Марковић, дипл. инж. шум., руководила РЈ „Усора“ 
и Драгана Тодић, дипл. инж. шум., руководилац РЈ „Станови“.
Студенти су имали прилику, прије свега, да се упознају историјом развоја 
Центра за сјеменско-расадничку производњу о чему је говорио проф. др 
Милан Матаруга, предметни професор. Затим су се студнети упознали са 
производњом садног материјала хортикултурног дрвећа и жбуња у расад-
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нику „Усора“. Након тога, студенти су се у расаднику „Станови“ упознали са 
дорадом шишарица, плодова и сјемема као и са начинима чувања сјемена. 
Након тога студенти су се упознали са најсавременијом линијом за контеј-
нерску прозиводњу садног материјала, радовима у производњи садног ма-
теријала у пластенику и на отвореном. 
Теренска настава је завршена пријатним дружењем са колегиницама и ко-
легама из ЦСРП Добој уз договор да се сљедећа теренска настава организује 
у термину обимнијих радова у расаднику при чему би наши студенти били 
практично упознати са радовима у ЦСРП-а  те би узели учешће у радним 
операцијама које  се спроведе. Захваљујемо се колегиницама и колегама из 
Центра за сјеменско-расадничку производњу Добој на издвојеном времену, 
несебичном дијељењу знања са нашим студентима и пријатном дружењу 
које су на крају теренске наставе организовали за нас.

Наставни предмет: Искоришћавање шума 2
Датум: 27.05.2022. 

Наставници: др Дане Марчета
Домаћин: Г.Ј. Мањача - Александар Хајдер, директор газдинства
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Локалитети: Мањача
Теренска настава из Искоришћавања шума 2 одржана је 27.05.2022. годи-
не на подручју Г.Ј. Мањача, која припада Ш.Г. Бања Лука. Наставу је водио 
проф. др Дане Марчета, а домаћин је био технички директор Газдинства, 
Александар Хајдер дипл. инж. шум., заједно са сарадницима. У склопу на-
ставе студенти су се упознали са организацијом шумског радилишта, опера-
тивним планским документима који су предуслов за извођење радова, као 
и  процесом привлачења и отпреме шумских дрвних сортимената. Студенти 
су имали прилику да прате рад скидера ЛКТ 81Т и камиона са приколицом 
МАН ТГА 26.430, који је надограђен хидрауличном дизалицом за утовар 
дрвета и платформом за транспорт.

Четврта година
Наставни предмет: Оснивање шума и плантажа
Датум: 31.05.2022.
Наставници: др Милан Матаруга, др Бранислав Цвјетковић
Домаћини: Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад и 

ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митро-
вица

Локалитети: Нови Сад - Сремска Митровица
Студенти четврте године Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци 
путовали су на дводневну теренску наставу из предмета Оснивање шума и 
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плантажа. Теренска настава је реазлизована у Новом Саду и Сремској Ми-
тровици, у сарадњи са нашим партнерским институцијама: Институтом за 
низијско шумарство и животну средину Нови Сад и ЈП „Војводинашуме“, ШГ 
„Сремска Митровица“ Сремска Митровица.
Први дан је теренска настава одржана на огледним површинама Инсти-
тута за низисјко шумарство и животну средину Нови Сад. Студенти су се 
упознали са компаративним огледима клонова црних и бијелих топола, 
ентомолошким и фитопатаолошким обољењима на тополама, типовима 
земљишта, проблематици употребе свих врста пестицида у расадничарској 
и плантажној производњи брзорастућух лишћара, динамици раста и газдо-
вању плантажама, могућностима употребе топола за фиторемдијацију као и 
комплетном расадничарском производњом садног материјала. Предавања 
студентима држао је низ истакнутних научних радника са Института за ни-
зијско шумарство и животну средину: др Зоран Галић, научни савјетник, др 
Бранислав Ковачевић, научни савјетник, др Предраг Пап, научни савјетник, 
др Милан Дрекић, научни савјетник, др Верица Васић, др Синиша Андра-
шев, виши научни сарадник и др Андреј Пилиповић, виши научни сарадник,  
који су, свако из своје области, упознавали студенте са проблематиком про-
изводње брзорастућих лишћара. 
Дргуи дан теренске наставе реализован је у ШГ „Сремска Митровица“ Срем-
ска Митровица који послују у систему ЈШ „Војводинашуме“. Студенте су кроз 
теренску наставу водиле колеге Звонко Абјановић, шеф службе планирања и 
газдовања и Вид Рађевић, самостални референт гајења и заштите шума твр-
дих лишћара у ШГ „Сремска Митровица, Сремска Митровица, као и колеге 
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Александар Ждинјак, шеф ШУ „Моровић“ и Јован Илић, референт гајења и 
заштите шума у ШУ „Моровић“. Студенти су се упознали са генеративном сје-
менском састојином храста лужњака о којој су говорили колега др Лазар Ке-
сић са Института за низијско шумарство и животну средину и колеге Звонко 
Абјановић и Вид Рађевић из ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митровица. У 
наставку програма, студенти су обишли површине у различитим стадијумима 
обнове храста лужњака, од површина које су недавно обновљене до површи-
на на којима се планира реализација завршног сијека са обновом састојине.
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Студенти су показали велико интересовање за тематику са којом су упознати 
на огледним површинама Института за низијско шумарство и животну сре-
дину Нови Сад и ШГ „Сремска Митровица“ те су својим питањима упућеним 
домаћинима показали да одлично познају проблематику коју су слушали 
током предавања те да им је ова теренска настава била добра надоградња 
у практичном смислу.
Желимо, овом приликом да се захвалимо свим руководству и запосленима 
на Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад и колегама 
из ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митровица на 
одвојеном времену и несебичном дијељењу њиховог богатог знања и иску-
ства са нашим студентима. Захваљујемо се на топлом и срдачном пријему те 
се радујемо будућој сарадњи наших инстутуција. 
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1. Анић Пеђа
2. Берић Стефан
3. Бошњак Митар
4. Бркљача Миљана
5. Бугариновић Невена
6. Војновић Анђела
7. Гајић Миле
8. Десанчић Марко
9. Дрвеница Никола
10. Ђукић Жељко
11. Ждеро Јована
12. Кључевић Дејан
13. Малешевић Стана
14. Матић Немања

15. Милинковић Душан
16. Поповић Милица
17. Проле Ања
18. Рогић Северин
19. Савић Никола
20. Старчевић Маја
21. Тошиновић Давид
22. Трифкановић Тијана
23. Цвијановић Саша
24. Ченагџија Сања
25. Човић Даниел
26. Шешић Зорана
27. Шушкић Алдин

УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

Прва година

1. Бајић Саша
2. Бањац Драган
3. Вуковић Немања
4. Деспот Филип
5. Марјановић Дарио

6. Марковић Милан
7. Мацановић Богдан
8. Моравац Јована
9. Петровић Давид
10. Сеизовић Алекса

Друга година

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

1. Берић Стојанка
2. Веселиновић Душко
3. Вучић Илија

4. Јањић Раде
5. Крстић Жељана
6. Сукур Милан

Трећа година
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1. Живанић Јована
2. Живковић Јелена
3. Јукић Фрањо
4. Кољанин Драган
5. Латиновић Данијела

6. Мандић Марина
7. Милошевић Мартина
8. Савковић Давид
9. Столица Александра
10. Ћурлић Вања

Четврта година

1. Кецман Слободан

Трећа година

I циклус студија - наставни план и програм 3+2

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

1. Јошиковић Дејан 2. Јокић Анђела

Четврта година

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Аврам Мирко
2. Билаковић Зоран
3. Божић Бориша
4. Вујнић Младен
5. Гашић Данијела
6. Делић Лазар
7. Дувњак Милица
8. Ђурђевић Небојша
9. Јовановић Данијела
10. Караћ Цвијо
11. Кељалић Јасмин
12. Кењало Михајло

13. Лукић Бранка
14. Милаковић Ненад
15. Миловац Милан
16. Мрђа Биљана
17. Радић Бранка
18. Симић Жељко
19. Софрић Драган
20. Стругало Огњен
21. Сужњевић Момчило
22. Сукњаја Драгана
23. Трчић Жељко
24. Ћурко Марко

Апсолвенти - студијски смјер "Шумарство"
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1. Томић Ђуро

1. Бабић Миле
2. Божић Бојан
3. Бртан Антонио
4. Гавришић Илија
5. Грабовац Никола
6. Ђурић Сандра
7. Малетић Срђан
8. Марковић Ана

9. Мишић Жељко
10. Стојановић Бошко
11. Стојановић Марко
12. Тадић Давид
13. Тошић Божана
14. Ћелић Вања
15. Хргић Душанка

Обнова друге године

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

Обнова прве године

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Алиша Сандро
2. Вучић Зорана
3. Делић Ахмед
4. Драгановић Бењамин
5. Ђукарић Никола
6. Кузмановић Данислав
7. Кутлача Драгана

8. Ловрић Мирјана
9. Павлић Лука
10. Срдић Божидар
11. Средојевић Мирослав
12. Тодић Милан
13. Чавић Данило

Обнова прве године

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

1. Василић Александра
2. Радановић Немања

3. Самарџић Младен

Апсолвенти - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Кајганић Биљана

Обнова друге године

I циклус студија - наставни план и програм 3+2
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1. Борковић Стефан
2. Боснић Миладин
3. Васић Новка
4. Врањеш Марко
5. Гајић Ђорђо
6. Дељак Франциска

7. Зубац Алекса
8. Максимовић Стефан
9. Милошевић Милица
10. Проле Никола
11. Сабљић Татјана
12. Станчић Стеван

Обнова треће године

I циклус студија - студијски смјер "Шумарство"

1. Малиновић Стефан 2. Црепуља Мирко

Обнова треће године

I циклус студија - студијски смјер "Прерада дрвета"

1. Аћимовић Јовица
2. Батковић Томић Драгана
3. Бијелић Стеван
4. Благојевић Милош
5. Брујић Срђан
6. Вуковић Марио
7. Гавранић Драгана
8. Драговић Маја
9. Ђукарић Владимир
10. Каповић Павле
11. Кузмановић Раде
12. Куриџа Биљана
13. Марјановић Александра

14. Мрђа Сања
15. Мршић Горан
16. Николић Новица
17. Пена Марко
18. Сабљић Здравко
19. Савичић Немања
20. Станишић Станка
21. Стојаковић Саво
22. Тодоровић Александар
23. Хргић Петар
24. Цвијетић Стефан
25. Чигоја Милош
26. Шолаја Владан

Обнова - апсолвенти

1. Грбић Бошко
2. Ковачевић Огњен

3. Симић Синиша

Обнова - апсолвенти 3+2
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УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
II циклус студија

Прва година
Студијски програм: Шумарство 60 ects

Студијски програм: Шумарство 120 ects 

1. Филип Братић
2. Срђан Билић
3. Немања Нинић
4. Зоран Ковачевић
5. Марија Магдалена Јерковић
6. Небојша Врачар
7. Милана Равњаковић
8. Милош Гајић
9. Дајана Абазовић

10. Срдић Љубомир
11. Сретко Станковић
12. Томислав Вукелић
13. Јована Бранковић
14. Асима Самарџић
15. Јасмина Шехић
16. Сеад Попрженовић
17. Наил Харбаш

1. Амир Велаџић
2. Јусуф Ћехајић
3. Емина Омеровић

4. Алдина Мујчић
5. Еда Серхатлић
6. Адис Машић

Обнова прве године
Студијски програм: Шумарство 60 ects

1. Марко Матерић
2. Бранка Тодоровић
3. Ехлимана Османчевић

4. Срђан Јосиповић
5. Стефан Перић

Студијски програм: Шумарство 120 ects 

1. Теодор Глишић
2. Свјетлана Бузаџић

3. Дарио Башић
4. Немања Шуматић
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Друга година
Студијски програм: Шумарство 120 ects

1. Јосип Маглица
2. Дарко Вуковић
3. Славиша Кајкут

4. Един Шувалић
5. Мирсад Ахметовић
6. Сенаид Ханџић

Апсолвенти
Студијски програм: Шумарство 120 ects

1. Златан Зукић
2. Коста Ловре

3. Диана Бјелић
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МАСТЕРИ ШУМАРСТВА

40

Драго /Саво/ Петковић 
Датум одбране: 11.05.2022.

Тема: Прореде у шумским културама црног бора на под-
ручју источне Херцеговине

41

Ђорђије /Љубо/ Милановић 
Датум одбране: 04.07.2022.

Тема: Биљне заједнице са Панчићевом омориком (Picea 
omorika (Pančić) Purkyne) у Босни и Херцеговини

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
По новом наставном плану (Болоња)
180 ECTS и 240 ECTS

266

Куриџа /Славко/ Биљана
Тема: Ценолошке карактеристике фитоценозе јеле на 
локалитету Јеловица код Ситнице

Датум одбране: 24.11.2021.

267

Цвијетић /Љубомир/ Стефан
Тема: Морфолошка варијабилност храста лужњака 
(Quercus robur L.) из популације Брезјак код Сокоца

Датум одбране: 29.11.2021.
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268

Чигоја /Миливој/ Милош
Тема: Анализа газдовања ловиштем ''Лисина'' 

Датум одбране: 16.12.2021.

269

Драговић /Петар/ Маја
Тема: Структура прстенова прираста стабала дугла-
зије у културама

Датум одбране: 27.12.2021.

270

Благојевић /Драгослав/ Милош
Тема: Структура стабала и физичка својства код осам 
клонова топола за продукцију биомасе

Датум одбране: 29.12.2021.

271

Хргић /Борислав/ Петар
Тема: Анализа газдовања срнећом дивљачи у 
привредном ловишту ‘’Бобија’’

Датум одбране: 10.02.2022.



88

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет

272

Новаковић /Славко/ Стефан
Тема: Природно обнављање у чистој састојини букве 
прашумског типа на подручју Димитора

Датум одбране: 18.02.2022.

273

Самарџић /Зоран/ Младен
Тема: Пројектовање производног система за израду 
врата

Датум одбране: 23.02.2022.

274

Алексић /Перица/ Немања
Тема: Однос варирања обраслости састојина 
привредног и прашумског типа у источнодрварском 
шумскопривредном подручју

Датум одбране: 03.03.2022.

275

Кецман /Неђо/ Рајко
Тема: Узгојне карактеристике високих шума храста 
китњака на подручју ПЈ ‘’Црни Врх’’ – ШПП ‘’Доње Вр-
баско’’

Датум одбране: 04.03.2022.
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276

Радић /Горан/ Бранка
Тема: Савремене методе прераде недрвних шумских 
производа

Датум одбране: 17.03.2022.

277

Гавранић /Драго/ Драгана
Тема: Анализа нагиба нивелете на шумком путу 
''Локва – одјел 66''

Датум одбране: 17.03.2022.

278

Ћосић /Крстан/ Марко
Тема: Фитоценозе букве на Димитору

Датум одбране: 31.03.2022.

279

Мрђа/ Мирко/ Сања
Тема: Зависност карактеристика подмлатка од 
основних елемената структуре састојине букве, јеле и 
смрче у одјељењу 137/2 - ШПП ''Петровачко''

Датум одбране: 15.04.2022.
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280

Вранић /Богдан/ Никола
Тема: Структура прстенова прираста аутохтоних 
борова у Завидовићко-теслићком подручју

Датум одбране: 04.05.2022.

281

Тодоровић /Стево/ Александар 
Тема: Карактеристике мјешовитих култура бијелог и 
црног бора и приједлог проредних захвата на подручју 
ПЈ ''Дубичка Гора''

Датум одбране: 11.05.2022.

282

Сужњевић /Синиша/ Момчило
Тема: Структура прстенова прираста јеле са подручја 
националног парка ''Козара''

Датум одбране: 27.05.2022.

283

Попадић /Мирослав/ Марина
Тема: Анализа и перспективе коришћења недрвних 
шумских производа у Републици Српској

Датум одбране: 09.06.2022.
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284

Гашић /Горан/ Данијела
Тема: Анализа газдовања ловиштем ''Чемерница''

Датум одбране: 13.06.2022.

285

Ђукић /Раденко/ Младен
Тема: Продуктивност привлачења дрвета полудеб- 
ловним методом помоћу скидера ЛКТ 81 Т

Датум одбране: 31.08.2022.

286

Василић /Драган/ Александра
Тема: Улога и значај технолошких процеса у преради 
дрвета

Датум одбране: 02.09.2022.

287

Драгичевић /Миодраг/ Наташа
Тема: Анализа примјене молекуларних маркера 
у испитивању генетичког диверзитета Панчићеве 
оморике

Датум одбране: 05.09.2022.
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288

Трнинић /Раде/ Александар
Тема: Динамика природног обнављања у газдинским 
класама високих шума букве и јеле са смрчом на 
подручју ШГ ''Горица''

Датум одбране: 10.10.2022.

289

Дувњак /Маринко/ Милица
Тема: Анализа производње шумских дрвних 
сортимената у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. 
Соколац за период 2010 – 2020. године

Датум одбране: 26.10.2022.
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НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Списак студената генерације уписаних у академској 2022/23. 
години са најбољим оствареним успјехом у академској 2021/22. 
години и списак најбољих дипломаца на I и II циклусу студија на 
промоцији дипломаца академске 2021/22. године.

Прва година

Мандић Бранко
Број индекса: 2828

Укупан број освојених бодова на квалификационом 
испиту 90,57

Друга година

Бркљача Миљана
Број индекса: 2778

Просјечна оцјена у току студија: 9,09

Укупно положено испита: 11

Трећа година

Моравац Јована
Број индекса: 2763

Просјечна оцјена у току студија: 9,45

Укупно положено испита: 22

Четврта година

Берић Стојанка
Број индекса: 2685

Просјечна оцјена у току студија: 9,32

Укупно положено испита: 34
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Најбољи дипломирани студент I циклуса студија на 
промоцији дипломаца академске 2020/21. године

Самарџић Младен
Просјечна оцјена у току студија: 8,70. Дипломирао 23. 
фебруара 2022. године

Најбољи дипломирани студент II циклуса студија на 
промоцији дипломаца академске 2020/21. године

Милановић Ђорђије
Просјечна оцјена у току студија: 9,89. Одбранио мастер 
рад 04. јула 2022. године

Апсолвент

Кољанин Драган
Број индекса: 2647

Просјечна оцјена у току студија: 8,59

Укупно положено испита: 39
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САВЕЗ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
Као и претходних година, традиција успјешног рада СС-
ШФ-а наставила се и у току 2021/2022. године. И ове године 
ССШФ је својим радом показао да заслужује повјерење сту-
дената. Ова студентска организација иницира и води доста 
активности које су усмјерене како на рјешавање студент-
ских питања, тако и организовањем разних манифестација 

битних за студенте, јер им проширују видике како у науци коју изучавају, 
тако и у приватном животу.

Прва наша активност у организацији ССШФ била је у сарадњи са Шумарским 
факултетом и ШГ ,,Бањалука“. Циљ акције био је пошумљавање на Мањачи 
06.04.2022. године и на простору ШУ ,,Челинац“ 08.04.2022. године. Студен-
ти су добили први пут прилику, да учествују у пошумљавају садницама које 
произведене у контејнерима, и које су се показале као много од класичних 
садница, приликом преживљавања на новом станишту у природи. 

Традиционално годинама уназад, почетак априла мјесеца је резервисан за 
Студентске спортске игре у организацији Студентског парламента Универзи-
тета у Бањој Луци. Такође, као и сваке године до сад, учешће у овој мани-
фестацији узели су студенти Шумарског факултета. Упркос великој борби, 
жељи и залагању студената на овом такмичењу, нису успјели остварити ве-
лики успјех у екипним спортовима. 
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Једна у низу наших активности, била је поводом дана планете земље 
22.04.2022. године. Тада смо заједно са студентима Медицинског факулте-
та, као активност из пројекта Екосфера, садили саднице код ЈУ Дом ,,Рада 
Врањешевић“.

Поводом дана отворених врата, који се одржао 16.04.2022. године, Шумар-
ски факултет се представио будућим студентима. Чланови ССШФ узели су 
активну улогу око активости представљања нашег факултета. Штанд Шумар-
ског факултета био је веома посјећен, а многобројни средњошколци добили 
су све потребне информације о нашем факултету. 
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