
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Еколошке основе планирања газдовања шумама 
Наставник /наставници: др Милан Медаревић, ред. проф.; др Ненад Петровић, доцент; др Биљана Шљукић, 
доцент 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 9  
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Стицање теоријских и практичних знања везаних за утврђивање реалног еколошког основа као једног од 
претпоставки квалитетног планирања газдовања шумама. 
Исход предмета 
Знања неопходна за обављање уско стручних и специфичних послова у шумарској пракси везаних за еколошко-
призводна диференцирања станишта, прикупљања података, обраде и вредновања (анализе), као и за наставак 
школовања на докторским студијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Диференцирање  шума као основ планирања у шумарству дефинише типове шума у различитим ценоеколошким 
и састојинским условима. Дефинисањем типова шума, односно утврђивањем ценоеколошког координатног 
система на различитим нивоима обухвата обезбеђује се реалан основ о биоеколошким карактеристикама 
шумских екосистема на локалном и регионалном нивоу. 
Практична настава 
Картирање типова шума, маршутни метод, полигони метод, аерофотометод. Основне компоненте типова шума, 
тип или подтип земљишта, шумска заједница и карактеристичне диференцијалне врсте, еколошка целина и 
еколошка јединица, врста дрвећа као едификатор; Основни параметри за оцену еколошких и структурно 
производних карактеристика; Синтеза и оцена резултата истраживања. Тип шуме као природни основ за оцену 
разноврсности: издвајање сатојина, утврђивање приоритетне намене, одређивање потенцијалних и реалних 
могућности производње и рационалног коришћења, формирање газдинских класа, избор циљева газдовања и 
мере за њихово остваривање. 
Литература  
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Група аутора (2005): Типови шума Националног парка „Ђердап“, Шумарски факултет, Београд 
Група аутора (1997): Экологија, мониторинг и рационалное природоползование, 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи путем предавања и консултативно. Како би се студентима омогућила што боља перцепција 
материје која се излаже, теоријска излагања се комбинују са видео презентацијама, демонстрацијама и 
дискусијом 

http://www.sfb.bg.ac.rs/milan-medarevic/
http://www.sfb.bg.ac.rs/nenad-petrovic/
http://www.sfb.bg.ac.rs/biljana-sljukic/


Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


