
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм : Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 
Назив предмета: ОСНОВИ ГАЈЕЊА ШУМА 
Наставник/наставници: Мартин Бобинац 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Шумарска екоклиматологија, Шумарска фитоценологија 
Циљ предмета: Упознавање слушалаца (студената) сa природом шуме, еколошким значајем 
шума, међусобним односом еколошких фактора и шуме и основним методама гајења шума. 
Исход предмета: Оспособљавање (стдената) слушалаца за познавање природе шуме, концепта 
мера гајења шума на еколошким принципима и основима примене метода обнављања и неговања 
шума. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Гајење шума: циљ и задаци гајења, природа шуме, еколошки значај шума, 
међусобни односи еколошких фактора и шуме, значају еколошких фактора за гајење шума, 
биолошко-еколошке особине главних врста шумског дрвећа, живот и развој дрвећа у шуми од 
једногодишње биљке до периода изумирања, састојина-фазе развоја састојине, класификација 
стабала у састојини, основне методе обнављања и неговања шума. 
Практична настава: Врши се процена еколошких фактора, као одлучујућих чинилаца, у циљу 
избора основних метода природног обнављања и неговања састојина, доводе се у везу биолошко-
еколошке карактеристике врста шумског дрвећа са процесом природног обнављања и неговања  
састојина. На конкретним примерима симулира се извођење узгојних мера и врши се израда 
семинарског рада. У оквиру предмета обавезна је теренска настава  
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Број часова  активне 
наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава у учионици, два дана једнодневне теренске наставе у моделним састојинама и 
на трајним огледним површинама, израда семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

http://www.sfb.bg.ac.rs/martin-bobinac/


 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
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 1 страница А4 формата 

 

 

 


