
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Гајење шума посебне намене 
Наставник/наставници: др Мартин Бобинац, ред. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен испит из предмета Екологија гајења шума и гајење шума I 
Циљ предмета: Упознавање студената са врстом и категоризацијом шума посебне намене, значајем ових шума, 
заступљеношћу у Србији и законском регулативом у вези с тим, са природним процесима који се одвијају у 
семиприродним шумама, са  потребом заштите биолошке разноврснoсти. 
Исход предмета: Оспособљавање за дефинисања стања, карактеристика, узгојних потреба, примену  метода обнове 
и неге шума посебне намене по приципима природи блиског гајења шума, и за извођење ових мера, с циљем 
повећања њихове стабилности и трајности. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: Шуме посебне намене – дефинисање, врсте, значај, законска регулатива, категоризација ових 
шума. Савремена потреба и тренд стављања природних шумских екосистема под одређени вид и облик заштите. 
Функцијски приступ одређивања намене шуме, ограничења при газдовању шумама посебне намене и неопходност 
стварања функционалног типа шуме. Основне напомене о обнављању и нези шума приоритетне производне 
функције. Узгојне потребе и мере у шумама посебне намене – специфичности, карактеристике и принцип активне 
заштите. Гајење заштитно-мелиоративних шума: шума у екстремно неповољним условима станишта, у екстремно 
неповољним климатским условима, на горњој граници шумске вегетације - субалпијских шумских  екосистема, 
ограничавајући чиниоци за развој шуме; гајење шума са приритетном заштитном улогом. Гајење шума посебног 
значаја: шума у националним парковима и у осталим заштићеним природним добрима; шума са приоритетном 
социјалном функцијом – излетиничких, рекреационих и парк шума, приградских (урбаних) шума; шума у околини 
бања и природних лечилишта; шума у ловиштима и узгајалиштима дивљачи; шума у имисионим областима; гајење 
семенских састојина, наменских култура и засада; гајење шума са функцијом научних истраживања и школским 
огледним центрима.  
Практична настава: Дефинисање, врсте, значај, категоризација шуме посебне намене, законска регулатива. 
Примењују се се: групни (тимски) рад студената предлогом одговрајућих угојних мера у циљу формирања 
фукцнилалног типа шуме; идивидулани рад студената израдом семинрског рада када се на примерима дефинише 
стање поједних категорија шума посебне намене, и потреба извођења конкретних узгојних мера у њима 
Основна литература: Говедар З., Крстић, М. (2016) Гајење шума посебне намјене, Шумарски факултет 
Бањалука.  
Допунска литература: Krstić, M. (2008) Načelna razamtranja kategorizacije i uzgojnih potreba u šumama posebne 
namene. Šumarstvo 1-2, UŠITS, Beograd. Govedar, Z., Stojanović, Lj., Krstić M. (2006) Uzgojna problematika u funkciji 
stabilnosti šuma posebne najmene. Medjunarodna naučna konferencija „Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih 
parkova i drugih zaštićenih područja“, Jahorina-Tjentište, BiH. Zbornik radova, 265-275. Krstic M. (2008) Uzgojne 
potrebe u šumama zaštićenih prirodnih dobara. Zaštita prirode br. 60/1, Beograd, (61-72). Законска регулатива у вези 
са шумама посебне намене, Београд. Актуелни радови из ове области у научним часописима. 

 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе: Активна (теоријска) настава у учионици путем видео-бим презентације. Групни 
(тимски) рад студената обрадом узгојне тематике у поједним категоријама  шума посебне намене; идивидулани рад 
студената израдом семинрског рада на примерима дефинише стање поједних категорија шума посебне намене, и 
потреба извођења конкретних узгојних мера у њима. Стручна екскурзија  на објектима у околини Београда.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5   
практична настава 10 усмени испит 65 
семинарски рад 20   
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