
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм : Еколошки инжењеринг у заштити  земљишних и водних ресурса 
Назив предмета: СИСТЕМИ АГРОШУМАРСТВА 
Наставник/наставници: др Сара Лукић, др Јелена Белоица 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Основни циљ наставе из овог предмета је да студентима омогући стицање знања о системима 
коришћења земљишта у којима се шуме развијају у заједницама са пољопривредним облицима у 
карактеристичном просторном распореду на принципима еколошких и економских интеракција између 
шуме и осталих компоненти система 
Исход предмета  
Потпуна оспособљеност студената за примену знања из ове области у пракси, као и припрема за 
докторске студије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Улога и значај система агрошумарства у управљању одрживим коришћењем земљишног простора; 
Системи агрошумарства (I ниво) (различите комбинације распореда коришћења земљишта у 
пољопривреди и шума (шумских засада) и специјални облици); Просторни и временски распоред 
компоненти агрошумарства; Друштвени и економски аспекти; Еколошке основе агрошумарства; 
Процеси деградације земљишног простора и системи агрошумарства; Моделирање и развој система 
агрошумарства. 
Практична настава  
Процеси деградације земљишног простора и системи агрошумарства (сви типови шумских заштитних 
појасева - пољезаштитни појасеви, појасеви за заштиту фарми и саобраћајница од ветра/снега, буке и 
прашине, плантажно гајење биомасе, плантажно гајење лековитих биљака, узгој рибе, пчеларство, 
ремизе за дивљач и др.); Планирање и израда елабората за примену одређених система агрошумарства 
у задатим условима. Моделирање и развој система агрошумарства. 
Литература  
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Research in Agroforestry 

2. Nair P.K.R. (1993): An Introduction to Agroforestry. Kluwer Academic Publishers, ICRAF 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања са увођењем у литературу из ове дисциплине. Вежбама студенти стичу практична знања за 
планирање и примену одговарајућих система агрошумарства у циљу остваривања еколошких и 
економских бенефита, а кроз израду семинарских радова показују личну инцијативу у решавању 
проблема примене система агрошумарства. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испт 45 
семинар-и 25   
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