
РАСПОРЕД ИСПИТA У АПРИЛСКОМ  РОКУ 
MAСТЕР СТУДИЈЕ 

 
Студијски програм Шумарство 

р.б. Предмет Датум Време Сала Напомена 

1. 

Конзервација и усмерено коришћење шумских 
генетичких ресурса 

Квантитативна генетика 
Методе и технике истраживања у биљној 

производњи и конзервацији шумских генетичких 
ресурса 

05.04.2018 10 h 
 

кабинет 
117 

испит 

2. Индустријска производња лековитог биља 05.04.2018 13 h кабинет 134 испит 

3 
Биотехнологија у размножавању  

дрвенастих врста 
Пошумљавање за посебне намене 

02.04.2018 13 h кабинет 109 испит 

4. Планирање газдовања ловиштима  
Усклађивање шумског и ловног газдовања 05.04.2018    8 h  

кабинет 92 испит 

5. 

Методе и технике истраживања у планирању 
газдовања шумама 

Инвентура шума 
Аерофотограметрија и даљинска детекција у 

инвентури шума 

03.04.2018 9 h 
 

кабинет 94 
 

испит 

6. 

Планирање газдовања шумама 
Просторна анализа у планирању газдовања 

шумама 
Еколошке основе газдовања шумама 

03.04.2018 08 h кабинет 93 испит 

7. 

Методе и технике истраживања у гајењу шума 
Гајење шума 1 

Гајење низијских шума 
(Проф.др Мартин Бобинац) 

03.04.2018 13 h кабинет 129 испит 

8. 

Методе и технике истражив. у Гајењу шума 
Гајење шума 2 

Гајење шума посебне намене 
Узгојна аналитика 

 (Проф.др Милун Крстић) 

03.04.2018 

 
 

8 h 
 

кабинет 130 испит 

9. 
Примењена екоклиматологогија  

у гајењу шума 
(Др Виолета Бабић) 

04.04.2018   13 h кабинет 128 испит 

10. 

Методе и технике истраживања у  
заштити шума 

Фитофармација 
Шумарска ентомологија 2 

30.03.2018 
 

8 h 
   

кабинет 
100  испит 

11. Заштита шума од пожара 02.04.2018 10 h каб 99 испит 

12. Интегрална заштита шума 05.04.2018    12 h каб 97 испит 

13 
Методе и технике истраживања у заштити шума 

Фитофармација 
(проф.др Ненад Кеча) 

02.04.2018 

 
8 h 

 
9 h 

 
 

кабинет 96 испит 



14. Еколошка класификација шума и  
шумских станишта 02.04.2018     9 h кабинет 123 

   испит 

15.                          Дендрологија 
                05.04.2018 

   10 h     каб 121 колоквијум 

  12 h     каб 123     испит 

16. Шумарска вегетација Србије 05.04.2018 
   8 h      каб 121 колоквијум 
   9 h каб 123 испит 

17. 
Методе и технике истраж. у екологији шума 

Заштита природе и заштићена  
природна добра 

02.04.2018    8 h 
 

127 
 

испит 

18. 
Типолошко дефинисање састојина различитог 

порекла и структуре  
Типолошко картирање и типови шума Србије 

02.04.2018 14 h 

 
   кабинет 

 
    испит 

19. 

Организација и менаџмент  предузећа 
у шумарству 

Методе и технике истраживања у економици и 
организацији шумарства 

Предузетништво у шумарству 
Управљање заштићеним природним добрима 

03.04.2018 12 h кабинет 
83 испит 

20. 

Економика шумарства 
Трговина шумским производима  

Шумарска политика 
(проф.др Љиљана Кеча) 

02.04.2018 12 h кабинет испит 

 
 

Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 
р.б. Предмет Датум Време Сала Напомена 

 
 

1. 
Наука о дрвету 05.04.2018. 9 h 

лаборатора 
за својства 

дрвета 
испит 

2 
Опремање ентеријера 

Обликовање производа од дрвета 
Историја дизајна намештаја 

04.04.2018. 16-19 h сала 71 а испит 

3 Дрвне конструкције у ентеријеру 
 02.04.2018. 10 h каб 54 испит 

4 Квалитет сировине и пиланских производа 04.04.2018. 11 h 
лаборатора 
за својства 

дрвета 
испит 

5. Сушење дрвета 04.04.2018.      12 h Лабораторија 
за ХТО испит 

6 Модификација дрвета 04.04.2018. 10-11 h кабинет испит 

7 Квалитет сировине,фурнира и производа  
од фурнира 04.04.2018. 11-12 h кабинет 

 испит 



8 Својства и примена инжењерских производа од 
масивног дрвета 04.04.2018. 12-13 h кабинет 

 испит 

9 Машине и алати за обраду дрвета 02.04.2018. 
 

13 h 
лабораторија 

за МИА 
 

колоквијум 
04.04.2018 9 h каб 52 испит 

10 

Моделовање својства композита од уситњеног 
дрвета 02.04.2018. 

14 h кабинет 146 
 

 
испит 

 
 Нанотехнологије у дрвној индустрији 03.04.2018. 

11. 

Економика предузећа у дрвној индустрији 

03.04.2018.  
13 h -17 h 

 
кабинет 89 

 
испит 

Међународни маркетинг произв. од дрвета 

Тржиште намештаја и производа од дрвета 

Развојна политика дрвне индустрије 

12. Менаџмент малог предузећа 05.04.2018. 15 h -17 h кабинет 87 испит 

 
13. 

 

                            Заштита дрвета 
Заштита конструкција и дрвета у ентеријеру 

Импрегнација дрвета у котловима 
Ентомологија ксилофага 

Патологија дрвета – лигниколне гљиве 
Заштита споменика културе и збирки од дрвета 

Заштита дрвне сировине на стоваришту 

 
 

03.04.2018. 
 

 
 
 

10 h 

кабинет 96 а 

колоквијум 

испит   05.04.2018. 

 
 

10 h 

 
 
 
 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРA 

р.б. Предмет Датум Време Сала Напомена 

1. 
 

Планирање предела и пејзажни дизајн 
Културни предео 

 
04.04.2018. 

 
 

10 h 
 

кабинет 
 

испит 

2. Историја и конзервација у пејзажној архитектури 02.04.2018. 
 

14 h       кабинет испит 

3. Заштита флотистичког диверзитета 05.04.2018. 
 
   11 h кабинет 68 

 
испит 

 

4. Ревегетација предела 30.03.2018.    
  10 h кабинет 118 а испит 

 
5. Украсни култивари дрвенастих биљака 05.04.2018. 

 
   12 h кабинет испит 

6. 
Травњаци спортских и рекреативних објеката 
Организација извођења радова у пејзажном 

инжењерингу 
05.04.2018. 

 
 

   10 h кабинет  

колоквијум 
 

испит 



7. Управљање пределима и заштићеним 
природном добрима 

 
02.04.2018. 

 
10-12 h 

 
кабинет 

 
испит 

8. Управљање зеленилом града 
Рекултивација оштећених земљишта у ПА 03.04.2018 

 
  9-11 h кабинет испит 

 
 

ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ  
И ВОДНИХ РЕСУРСА 

р.б. Предмет Датум Време Сала Напоме
на 

1. Политика и управљање одрживим развојем 
земљишног простора 05.04.2018 

 
  10-12 h сала 77 испит 

2 Утицај социо-демографског развоја на 
природне ресурсе 30.03.2018. 

        
  12-14 h 

 
сала 77 

 
испит 

3.  
Вредновање природног капитала 05.04.2018. 

 
10-12 h      сала 77 испит 

4 
Системи агрошумарства  

Еколошки ефекти шумских мелиоративних 
радова 

02.04.2018. 
 
 

10 h 
сала 1 испит 

5. Модели деградације земљишта 03.04.2018. 
 

    10 h кабинет  испит 

6. 

Деградација земљишта и вода и глобалне 
промене     03.04.2018. 

 
     11 h 

кабинет испит 
Хемија земљишта и животна средина 03.04.2018. 13 h 

7. 

        Системи за подршку одлучивању у 
управљању земљишним и водним ресурсима 

Управљање квалитетом у заштити 
земљишних и водних ресурса 

Управљање пројектима за заштиту 
природних ресурса 

31.03.2018. 

 
 
 

     10 h кабинет 
наставника испит 

8. Санација клизишта 30.03.2018. 
 

11 h кабинет 
наставника испит 

9 Заштита и еколошко коришћење вода 
фреатске издани 03.04.2018. 

 
10 h кабинет испит 

 
 


