
РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ  РОКУ  
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 
Модул Шумарство 
 

р.б. Предмет Датум Време Сала Напомена 

1. 
 

Технике научно-истраживачког рада 
 

13.07.2018. 12:00 кабинет 123 испит 

2. 
Оплемењивање на изабрана својства 

Молекуларна генетика шумског дрвећа 
06.07.2018. 10:00 кабинет 117 испит 

3. 
Упоредна анатомија дрвета 

Плантажна производња лековитог, ароматичног и 
зачинског биља 

10.07.2018. 13:00 кабинет 134 испит 

4. 
Коришћење шума под посебним режимом заштите 

Оптимизација шумске путне инфраструктуре 
Технике и технологије у коришћењу шума 

03.07.2018. 9:00 кабинет 65  испит 

5. 
                      Методологије НИР-а 

Премер стабала и шумских састојина 
Савремене технологије у инвентури шума 

09.07.2018. 9:00 кабинет 94  испит 

6 

Динамика раста стабала и шумских састојина 
Биоиндикација биталности шума на основу 

карактеристика прираста стабала састојина - 
дендрохронологија 

09.07.2018. 10:00 кабинет 82 испит 

7. 
Стратешко планирање у шумарству 

Типологија шума 
03.07.2018. 

 
8:00 

 

 
кабинет 93 

 

 
испит 

       

8. 
Шумарска ентомологија, Биолошка заштита шума 
Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве 

Фитофармација, Примењена зоологија 
04.07.2018. 8:00 кабинет 100 испит 

10. 
Шумска фитопатологија 

Шумска микологија 
11.07.2018. 

 
14:00 

 
кабинет 97 

 
испит 

11. Гајење низијских шума 10.07.2018. 14:00 кабинет 129 испит 

12. 
Гајење шума брдско-планинског подручја  

Гајење шума посебне намене 
Узгојна аналитика  

06.07.2018. 8:00 кабинет  130 испит 

13. Типолошке основе у намени шума 04.07.2018. 14:00 кабинет испит 

 
14. 

 

Економика шумарства 
Трговина шумским производима  

Шумарска политика 
(проф.др Љиљана Кеча) 

03.07.2018. 14:00 кабинет  испит 

15. 

Организација и пословање у шумарству 
Управљање шумским ресурсима 

Предузетништво и управљање пројектима у 
шумарству 

03.07.2018. 13:00  кабинет 83 испит 

 
 
Модул ТМП 

1. 

Друштвени маркетинг и менаџмент извоза 
намештаја и производа од дрвета 

Глобализација и маркетинг производа од дрвета 
Међународно тржиште намештаја и пр. од дрвета 
Трошкови калкулације намештаја и пр. од дрвета 
Међународна трговина дрветом и про. од дрвета 

11.07.2018. 
11.30-
14:30 

кабинет 
89  

испит 

 



Модул Пејзажна архитектура 
 

1. 

               Спортске и рекреационе површине 
Екологија и функционалност 

урбаног зеленила 
Управљање пројектима у ПА 

10.07.2018. 12:00 кабинет 
колоквијум 

испит 

2. 
Сви остали испити на докторским студијама за 

модул пејзажна архитектура 
 у договору са наставником 

 
 
Модул Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 

1. 
Оптимизација радова у заштити земљишних и 

водних ресурса 
05.07.2018. 10:00       кабинет испит 

2. 

Социо-демографски аспекти заштите природних 
ресурса 

Интегрисано управљање водним и земљишним 
ресурсима 

Оцена ризика и несигурности у заштити природних 
ресурса 

Инвестиције у шумарству 

13.07.2018. 11:00 кабинет испит 

3. 
Мониторинг процеса деградације земљишта, 

ерозионих и бујичних процеса 
11.07.2018. 14:00 кабинет испит 

 


