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Стицајем околности припадамо генерацији која има ту 
привилегију и част да обележи 100 година постојања и рада 
Шумарског факултета Универзитета у Београду. 

Сећајући се догађања у протеклом времену, памтимо, 
поносимо се и радо сећамо свих оних који су својим ен-
тузијазмом, посвећеним радом и марљивошћу стварали 
наш Факултет. Свих оних, који су по завршетку Факултета 
достојанствено и мудро представљали једну струку.

Кроз спознају о значају шума, читав век школујемо 
стручњаке који се баве бројним, драгоценим функцијама 
ових најсложенијих копнених екосистема.

Говорећи о шумама, још је Јосиф Панчић средином 19. 
века написао:

„Из њих вадимо већину грађе за наше домове, по-
кућанство, алате и направе. Друга је корист што нам 
чисте ваздух. Коме није познато оно пријатно чувство, 
које нас обузима, кад на жарком дану у шуму ступимо, 
груди нам се шире, глава се бистри, низ уморно тело 
струји нека нова снага и по одмору од кратког часа по-
враћамо се опет у стање, да можемо свој пут или своју 
радњу продужити… шуме задржавају силу ветрова,… 
чувају од поплава… умеравају жегу и цичу… од њих зави-
си распоређивање влаге на земљи. Наша Србија бива све 
топлија чим се више шуме крче… У густом хладу шума 
скупља се вода у изворе, потоке и речице … У шумама се 
зачеше прве мисли о ослобођењу Српства… из шуме гра-
ну данашњем Српству сунце данашње слободе. Пак, да 
ни у шта не бројим све друге, пређе споменуте користи 
од шуме, она би једина свакоме Србину морала да улије 
у срце чувство највеће захвалности, што су му стари 
шуме сачували и тиме га у стање поставили, да се спа-
се од пропасти, која се чињаше, пре мало више од пола 
века, неизбежљива. Ова успомена ваљало би да нас и на 
то подсети, да смо и ми дужни да својим потомцима 
шуме сачувамо“.

Сада, 2020. године, посвећени делатности од користи 
за наш народ и државу, свесни одговорности, свих изазова 
и опомена, као и очекивања шире заједнице од наше стру-
ке и науке, настављамо даље.

As it happens, we belong to the generation that has the priv-
ilege and honor of celebrating the 100th Anniversary of the 
University of Belgrade - Faculty of Forestry.

Keeping in mind the events from the past decades, we 
tend to remember, and we are proud and happy to bear in 
mind all those people who have built up our Faculty, with their 
enthusiasm, dedicated work and diligence, and all those who, 
after graduating from the Faculty, represented their profession 
with dignity and wisdom.

For an entire century, by spreading the knowledge of the 
importance of forests, we have been educating professionals 
who are concerned with the numerous, valuable functions of 
the most complex terrestrial ecosystems.

As far back as in the mid-19th century, speaking of forests 
Josif Pančić wrote:

“We extract most of materials for our homes, furniture, 
tools and appliances from them. The other benefit is that 
they clean our air. Who does not know the pleasant feeling 
that overwhelms us, when on a hot day we enter the forest, 
our chest starts expanding, our mind is cleared, and a new 
force starts flowing down our tired body, so that after a short 
break we get back to the state that we can continue with our 
journey and activities?… Forests retain the force of winds,… 
guard us against floods,… mitigate heat and piercing cold… 
The distribution of moisture on the ground depends on them. 
Our Serbia is getting warmer as more forests are deforest-
ed… In the dense shade of forests, water collects into springs, 
streams and rivers… The first ideas on the liberation of Serbs 
were conceived in the forest… The Sun of today’s freedom of 
Serbs broke through from the forest. However, even if I had 
not listed all the above benefits of the forest, in every Serb’s 
heart it should boost the feeling of utmost gratitude to the 
ancestors who had preserved the forests and thus put the 
nation in a position to be saved from the ruin that seemed 
so inevitable just over half a century ago. These memories 
should also remind us that we too are obliged to preserve our 
forests for our descendants”.

In 2020, remaining dedicated to the field which benefits 
our people and the state, and being aware of the responsi-
bility and all the challenges and warnings, as well as of the 
expectations of the wider community outside the circles of our 
profession and science, we now move on with our work.

Уместо увода Instead of an introduction
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Вместо введения Anstelle einer Einführung

Стечением обстоятельств мы принадлежим поколению, 
на долю которого выпала честь отпраздновать 100-летие 
со дня основания Факультета леса Белградского универ-
ситета.

Оглядываясь на события истекшего периода, мы вспо-
минаем и гордимся теми, кто с энтузиазмом, усердностью 
и преданностью делу создавал наш Факультет. Помним 
всех тех, кто по окончании факультета с достоинством и 
умом представлял нашу профессию. 

Осознавая значение леса, мы уже целое столетие обу-
чаем специалистов, изучающих многочисленные функции 
этих наиболее сложных экосистем суши. 

Еще Иосиф Панчич, говоря о лесах, записал в середине 
XIX столетия:

 «Из них берем большинство строительного мате-
риала для наших домов, утвари, инструментов, орудий. 
Вторая польза - это то, что они нам очищают воздух. 
Кто не знает приятного чувства, которое овладевает 
нами, когда в жаркий день ступаем мы в лес: грудь на-
полняется, в голове проясняется, сквозь уставшее тело 
струится какая-то новая сила и после нескольких мгно-
вений отдыха мы снова возвращаемся в состояние, по-
зволяющее  продолжить наш путь или занятия… Леса 
задерживают силу ветров… оберегают от наводнений… 
смягчают жару и мороз… от них зависит распростра-
нение влаги на земле. Климат в Сербии становится все 
теплее, чем больше рубят леса… В густой тени лесов 
накапливается вода в источниках, ручейках и речках… 
В лесах возникали первые мысли об освобождении серб-
ского рода… из леса встало солнце сегодняшней свободы 
для сербского рода. Если бы я не упомянул даже ни одной 
из вышеназванных качеств леса, сам по себе он должен 
в сердце каждого серба вселить чувство величайшей 
благодарности за то, что его предки сохранили леса и 
тем самым дали возможность спастись от уничто-
жения, которое, как казалось всего полвека назад, было 
неминуемым. Эти воспоминания должны напомнить 
нам, что мы также должны сохранить леса для наших 
потомков».

В 2020 году посвященные профессии на пользу нашего 
народа и государства, осознавая всю нашу ответственность 
и вызовы со стороны природы, а также ожидания общества 
от лесоводческой науки, мы продолжаем нашу работу.

Das Zusammentreffen verschiedener Umstände hat bestimmt, 
dass wir der Generation angehören, die das Privileg hat, 100. 
Jahre der Bestehung und der Arbeit der Forstwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität in Belgrad, Ehre zu erweisen.

Auf die vergangene Zeit rückblickend, wir erinnern 
uns, wir sind stolz und wir denken gerne an all diejenigen, 
die mit ihrem Enthusiasmus, gewidmeter Arbeit und Fleiß , 
unsere Fakultät gestaltet haben. An all diejenigen, die nach 
der Beendung der Fakultät mit Würde und Weisheit ein Fach  
vertreten haben.

Durch die Erkenntnis von Bedeutung der Wälder, ein gan-
zes Jahrhundert bilden wir Fachleute aus, die sich mit zahlrei-
chen und wertvollen Funktionen dieser vielfältigen Landöko-
systeme beschäftigen.

Über die Wälder sprechend, hat Josif Pančić bereits in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, geschrieben:

„Aus ihnen nehmen wir das meiste Baumaterial für 
unsere Heime, Hauseinrichtung, Werkzeuge und Vorrich-
tungen. Zweiter Nutzen ist, sie säubern unsere Luft. 

Wer kennt nicht das angenehme Gefühl das uns erfasst, 
wenn wir am glühenden Tag den Wald betreten, unsere 
Brust erbreitet sich, der Kopf klärt sich, entlang des müden 
Körpers strömt eine neue Kraft und nach der Erholung von 
kurzem Moment, kehren wir wieder in den Zustand zurück, 
dass wir unseren Weg oder unser Handeln fortsetzen kön-
nen… Wälder halen die Gewalt der Winde auf,… beschützen 
von Überschwemmungen… mildern die Hitze und die Käl-
te… von ihnen hängt die Verteilung der Feuchtigkeit auf der 
Erde. Unser Serbien wird immer wärmer, je mehr man die 
Wälder rodet… Im dichten Waldschatten sammelt sich das 
Wasser in den Quellen, Bächern und kleinen Flüssen… In 
den Wäldern wurden die ersten Gedanken über die Befrei-
ung des Serbentums geschöpft… aus dem Wald brach dem 
heutigen Serbentum die Sonne der heutigen Freiheit auf. 
Auch ohne alle weiteren Nutzen des Waldes aufzuzählen, 
außer den davor genannten, er müsste jedem Serben das 
Gefühl der größten Dankbarkeit ins Herz einflößen, dass 
ihm die Älteren die Wälder bewahrt haben und ihn somit in 
Zustand gebracht haben, sich vom Unheil, der getan wurde 
zu retten, vor etwa halbem Jahrhundert, unvermeindbar.

Diese Erinnerung würde sich eignen, uns auch daran zu 
beherzigen, dass auch wir verpflichtet sind, unseren Nach-
kommen die Wälder zu bewahren“.

Im Jahr 2020, einer Tätigkeit gewidmet die unserem Volk 
und dem Staat dient, bewusst der Verantwortung, aller Her-
ausforderungen und Ermahnungen, sowie Erwartungen der 
breiteren Gemeinde als der Forstwissenschaft und ihrem Fach,  
fahren wir fort.
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о факултету

Уводна  
реч декана

Шумарски факултет Универзитета у Београду је високо-
образовна и научноистраживачка институција, са тради-
цијом дугом 100 година, коју делимо са братским Пољо-
привредним факултетом. Давне, 1920. године одржано је 
прво предавање из области шумарства на Пољопривред-
но-шумарском факултету у Земуну. У постојећу зграду 
уселили смо се 1954. године, када започиње самостално 
деловање Шумарског факултета у образовном, истра-
живачком и привредном простору Републике Србије и 
региона.

Шумарски факултет је током претходних деценија 
рада, развоја и еволутивних промена достигао садашњу 
организациону форму, чија је доминантна карактеристика 
постојање четири образовна сегмента: Одсека за шумар-
ство, Одсека за технологије дрвета, Одсека за пејзажну ар-
хитектуру и хортикултуру и Одсека за еколошки инжење-
ринг у заштити земљишних и водних ресурса. Поменута 
четири одсека производе различите инжењерске профиле, 
који покривају широко поље делатности унутар привред-
них, научноистраживачких и институционалних структура 
Републике Србије. До сада је на Факултету дипломирало 
више од 10.000 студената, израђено је и одбрањено 435 
магистарских радова, 658 мастер радова и 346 докторских 
дисертација.

Актуелни друштвени, економски и еколошки услови 
у Србији и региону утичу на обликовање новог стручног 
идентитета и производе потребу за инжењерима са врхун-
ским теоријским, интердисциплинарним знањима и прак-
тичним компетенцијама из области шумарства, заштите 
животне средине, превенције природних катастрофа и 
ублажавања ефеката климатских промена, који ће бити 
креативни, иновативно усмерени и спремни да одговоре 
на нове цивилизацијске, еколошке и технолошке изазове. 

Важан део образовно-истраживачког процеса је посвећен 
индустријским активностима у домену производње на-
мештаја и прераде дрвета, што је незамисливо без позна-
вања софистикованих, иновативних технолошких процеса 
заснованих на информационим технологијама. Ове делат-
ности представљају важан сегмент индустријске произ-
водње у Србији, са јасном перспективом даљег напретка 
у областима дигитализације производних постројења и 
продукције врхунски дизајнираних и израђених комада 
намештаја и других производа од дрвета.

Један од приоритета је наставак рада на реформи на-
ставног процеса, на свим нивоима студија, у циљу пости-
зања што бољих резултата, који треба да буду видљиви кроз 
већу пролазност студената и смањење дужине студирања, 
уз шири опсег усвојених знања и вештина, потребних за 
стручне активности или укључивање у научноистраживач-
ку делатност. Један од приоритетних задатака јесте даље 
кадровско јачање, примарно кроз ангажман млађих са-
радника, успостављање квалитетне научноистраживачке 
инфраструктуре и сарадњу са престижним институцијама 
у земљи и иностранству. Поред тога, веома је важно поја-
чати степен „видљивости” и привлачности Шумарског фа-
култета, како за студенте из Србије тако и иностранства. 
Исказује се и посвећеност процесу перманентне обуке 
кадрова, кроз концепт тзв. „целоживотног учења”, што је 
компатибилно са потребом сталног праћења промена у 
примењеним технологијама, производним процесима и 
прилагођавању у измењеним еколошким и социјалним 
условима.

Стога, акценат је на практичним компетенцијама, које 
наши студенти стичу кроз вежбе у савремено опремљеним 
лабораторијама, али и кроз стручну праксу у различитим 
привредним субјектима. Студенти и наставници су повезан, 
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100 година шумарског факултета

интегрални део образовног процеса на Факултету, при 
чему је суштински циљ и исходиште рада стварање ин-
жењерског и научноистраживачког подмлатка. Студенти 
су укључени у све активности које се односе на процес 
рада и одлучивања у доменима квалитета наставе, осав-
ремењавања акредитованих студијских програма, као и 
побољшања ефикасности студирања. Студенти се уводе у 
различите истраживачке активности, пројекте и програме, 
у складу са интересовањем и потенцијалима, ради упо-
знавања са стручном проблематиком, подстицања кре-
ативности и иновативности. Један од приоритета у раду 
са студентима јесте промовисање спортских активности 
у циљу достизања вишег нивоа психо-физичке конди-
ције, при чему се користе сви расположиви капацитети 
на окућници Факултета или се обавља најам спортских 
терена. Такође, Факултет подржава традиционалне спор-
тске манифестације на којима учествују наши студенти, 
добровољне акције (пошумљавање, чишћење приобаља, 
едукативне еколошке радионице са најмлађима, добро-
вољно давање крви), као и такмичења на међународном 
нивоу, где постижу запажене резултате (међународни и до-
маћи пројекти, сајмови намештаја и дизајна, међународни  
конкурси).

Шумарски факултет Универзитета у Београду управља 
трима значајним просторним целинама, Наставном базом 
„Гоч” (3.731 ha), Наставном базом „Мајданпечка домена” 
(2.078 ha) и Арборетумом на окућници Факултета (6,7 ha). 
Основна намена наставних база огледа се у реализацији 
теренске/практичне наставе и научноистраживачких ак-
тивности. Наставна база Гоч, због својих природних потен-
цијала, изграђене инфраструктуре и стручног особља, има 
све услове да постане национални и регионални тренинг 
центар у области шумарства. Факултет управља трима 
заштићеним природним подручјима, као овлашћени ста-
ралац: Специјалним резерватом природе „Гоч–Гвоздац”, 
Строгим резерватом природе „Фељешана” (15,28 ha) и спо-
меником природе „Арборетум Шумарског факултета”. Са 
поносом истичемо активност коју на волонтерској основи 
спроводимо са децом са посебним потребама, кроз хорти-
културну терапију у оквиру Арборетума.

Шумарски факултет Универзитета у Београду сваке 
године, 27. јануара, обележава своју славу, када се сећамо 
Светог Саве, духовника чије је трагање за истином довело 
до постављања чврстих, вековних темеља српске држав-
ности и школства. Такође, поносни смо на период од 1997. 
до 2018. године, када је академик проф. др Владета Јеротић 
одржао на Шумарском факултету бројна предавања, која 
су за тему имала смисао људске егзистенције и однос вере 
и менталног здравља човека. Предавања нашег великог 
неуропсихијатра, психотерапеута, филозофа и књижевни-
ка привлачила су бројне слушаоце, којих је некада било и 
више од осам стотина. 

Шумарски факултет данас представља најважнију ви-
сокообразовну и научноистраживачку установу у области 
шумарства у Србији, а током претходних деценија дао је 
значајан допринос оснивању и развоју шумарских факул-
тета у региону, посебно Шумарског факултета Универзи-
тета у Бањалуци. Потписани билатерални уговори са 33 
факултета из иностранства добра су основа за даљи раз-
вој међународне сарадње, чему ће допринети и плани-
рана акредитација мастер програма на енглеском језику.

Факултет је од оснивања пролазио кроз различите пе-
риоде и доживљавао значајне промене, увек безусловно 
повезан са судбином нашег народа и државе. Обележа-
вајући 100 година рада и постојања, колектив Шумарског 
факултета је спреман да кроз квалитетан рад, солидар-
ност и упорност пружи допринос у остваривању развоја 
наше земље и Универзитета у Београду.

На крају, у име наставника и сарадника, администра-
тивног, стручног и помоћног особља, захваљујемо се свим 
институцијама, организацијама и појединцима који су под-
ржали активности на обележавању нашег великог јубилеја 
– СТО ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ШУМАРСКОГ ФАКУЛ-
ТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

Декан
др Ратко Ристић, редовни професор
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Први покушај стварања школованог шумарског кадра да-
тира из времена владавине Александра Карађорђевића. 
Школа коју је он основао 1849. године, ради спреме (обуке) 
чуварског особља, није дала очекиване резултате и убрзо 
је укинута.

Приликом затварања прве изложбе земаљских про-
извода 1870. године, Јосиф Панчић се у свом предавању 
„Нешто о нашим шумама” залаже за отварање шумарске 
школе и каже: „Као брижљиви посматрач свега онога што 
на српској земљи расте, као стари путник по свима краје-
вима наше лепе кнежевине, ја сам имао више него многи 
други прилике да се упознам са стањем наших шума, да 
пропратим промене које су се с њима за ову последњу чет-
врт века догодиле, да побележим погрешке које су се, где из 
незнања, где из нехатности, чиниле и да нешто назрем о 
начину како да се наше шуме сачувају или где треба у боље 
стање доведу”.

Прва средња пољопривредно-шумарска школа от-
ворена је у Пожаревцу 1872. године. Школа је радила 10 
година, а потом је затворена. Недостатак школованог 
шумарског кадра, до којег је дошло затварањем ове шко-
ле, покушало се решити довођењем странаца, Немаца и 
Мађара. Међутим, након краћег боравка у Србији страни 
стручњаци су одустајали. Следећи корак у стварању обра-
зованог шумарског кадра у Србији био је слање одабраних 
младих људи с положеним испитом зрелости на школо-
вање у Француску, Немачку и Аустрију. Према историјским 
белешкама с почетка двадесетог века школовани шумари 
тог времена били су:

• Алекса Стојковић (1833–1903. год.) из Крагујевца, који је 
завршио Шумарску академију 1859. године у Таранту 
(Немачка);

• Јеврем Новаковић (1845–1908. год.) по препоруци свог 
знаменитог професора Јудејха из Таранта одлази у Ци-
рих на политехнику, а одатле у Нанси, где завршава сту-
дије 1874. године. Он је 1891. године припремио предлог 
првог Закона о шумама за Народну скупштину Србије;

• Коста Ђорђевић (1848–1900. год.) из Краљева написао 
је монографију „Шуме Краљевине Србије”;

• Јевђеније Ј. Маринковић (1876-1910. год.), окружни шу-
мар у Доњем Милановцу, завршио је шумарску акаде-
мију у Таранту (Немачка);

• Владета Д. Поповић (1879–1912. год.) после завршетка 
две године на Правном факултету изабран је за др-
жавног питомца у шумарској струци. Шумарску школу 
завршио је у Нансију (Француска);

• Александар П. Спирић (1879–1913. год.) завршио је Шу-
марску академију у Таранту (Немачка);

• Ђорђе Ћуковић (1868–1913. год.) студирао је шумарство 
у Крижевцима и Бјели (Weis swas ser) у Чехословачкој;

• Димитрије Михаиловић (1885–1915. год.) завршио је Шу-
марску академију у Таранту (Немачка);

• Павле Баришић (1848–1909. год.) провео је свој радни 
век у петроварадинској имовној општини, и то од 1875. 
до 1885. године као шумар у Кленку, а надаље, до 1900. 
године, у Сремској Митровици. За Баришића Јован 
Метлаш каже: „Интересантно је, а вероватно и сасвим 
осамљен случај, да један човек, тако рећи без стручне 
школе, дође до тако високог степена стручне спреме…”;

• Јаков Марковић (1854–1916. год.) завршио је Земљодел-
ско-шумарску школу у Пожаревцу. Захваљујући њего-
вој упорности и доследности 1899. године образују се 
шумске управе;

• Ђока Јовановић је 1900. године завршио Шумарски фа-
култет у Тибингену (Немачка), где је и докторирао; 

Историјaт
Текст приредио: 
др Милан Медаревић, редовни професор
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• Јован Гачић (1875–1956. год.) дипломирао је 1900. годи-
не на Одсеку за шумарство Високе техничке школе у 
Карлсруеу (Немачка);

• Милан Мариновић (1887–1951.  год.) студије шумар-
ства је завршио 1910. године у Бањској Шћавници  
(Словачка).
Стварањем школованог кадра развијала се и јачала и 

шумарска струка. Прво српско пољопривредно друштво 
оснива се 1869. године. Друштво издаје часопис „Тежак”, у 
коме се редовно објављују и чланци везани за шумарску 
струку. Може се рећи да је ово друштво у свом раду пред-
стављало и чисто шумарство, а да је орган друштва, у неку 
руку, био и орган шумара.

Први скуп шумара одржан је 1899. године. На скупу је 
разматрано питање организације шумских управа по За-
кону о шумама из 1891. године. У мају месецу 1905. године 
одржан је други збор српских шумара, на коме се доно-
си закључак о оснивању нарочитог Српског шумарског 
удружења. На иницијативу др Ђoкa Јовановића и Петра 
Манојловића, директора дирекције шума у Чачку, сазван 
је трећи збор шумара у Крагујевцу, 11. марта 1907. године, 
с циљем оснивања Шумарског удружења у Краљевини  
Србији.

Шумарски гласник, као часопис из области шумарства, 
покренут је 1909. године. Прва свеска, као двоброј, изашла 
је у јануару/фебруару исте године. Осим уредника, др Јова-
новића, Буковале и Ћирковића, својим актуелним и обим-
ним чланцима значајан допринос објављивању Шумарског 
гласника дали су: Јаков Марковић, Јован Јекић, Милан Јова-
новић, Милан Марковић, Владета Поповић, др Миливоје 
Васић и многи други. Због војне обавезе већине чланова 
Удружења у Првом светском рату обустављен је рад Удру-
жења и издавање Шумарског гласника.

По ослобођењу Србије, 1918. године, конституисана је 
привремена управа Удружења са задатком да обезбеди 
нову организацију Удружења, као јединственог у ново-
насталој држави, и да поново покрене издавање Шумар-
ског гласника под уредништвом др Ђоке Јовановића. Рад 
Удружења одвијао се у два правца: одржавање годишњих 
скупштина и издавање Шумарског гласника.

Први факултет не коме почиње да се изучава шумар-
ство је Пољопривредни факултет. Основу за формирање 
Пољопривредног факултета представља Закон о измена-
ма и допунама Закона о Универзитету, од 27.02.1905. го-
дине. У члану 1. Велика школа у Београду проглашава се 
Универзитетом, док се члан 4. мења и гласи: „Универзи-
тет има 5 факултета: Филозофски, Правнички, Технички, 
Медицински и Богословски”. Две године касније доноси 
се и формална одлука о увођењу пољопривредних нау-
ка на Београдски Универзитет. Ипак, оснивање факултета 
сачекало је завршетак Првог светског рата, односно 1919. 
годину, када је почео са радом Пољопривредни факултет 

у Земуну, са два одсека у свом саставу: пољопривредним и  
шумарским.

Припреме за оснивање и почетак рада Пољопривред-
ног факултета извршила је матичарска комисија у саставу: 
др Јован Цвијић, др Живојин Ђорђевић и др Богдан Гаври-
ловић, на чији предлог је Универзитетски савет 19.05.1920. 
године изабрао три редовна, једног ванредног и три хо-
норарна професора у Савет Пољопривредног факултета. 
Међу члановима Савета био је и др Петар Ђорђевић, начел-
ник Министарства шума и руда и први декан Пољопривред-
ног факултета.

Настава на овом факултету је почела 5. децембра 1920. 
године. Од укупно 45 студената, колико их је уписано на 
Факултет, на Шумарски одсек је у првој генерацији уписано 
9 студената.

Настава се одвијала у Београду на неколико локација, 
јер су технички капацитети Пољопривредног факултета 
били недовољни. Деканат факултета се налазио у Гара-
шаниновој улици бр. 18 (касније Светозара Марковића), у 
којој се данас налазе просторије Универзитета у Београду 
везане за студентски стандард. Део наставе одвијао се на 
овој локацији. Настава из општих предмета изводила се на 
Студентском тргу број 1 (у садашњем Ректорату) и у згради 
данашњег Природно-математичког факултета. Део општих 
предмета студенти шумарства су слушали заједно са коле-
гама са Филозофског, Техничког и Медицинског факултета. 
Стручни предмети слушани су у зградама које су се нала-
зиле у Бирчаниновој, Добрачиној и Крунској улици, у врло 
скромним условима.

Први професори изабрани за Шумарски одсек били су: 
др Ђока Јовановић за предмет Употреба (искоришћавање) 
шума; за предмете Подизање и гајење шума, Ловарство, По-
дизање путева и мостова инж. Милан Мужинић; за пред-
мете Уређивање шума и Израчунавање вредности шума 
контрактуални редовни професор инж. Алексије Шеншин; 
за предмете Шумарско право и Историја шумарства инж. 
Војко Копривник и за предмет Уређивање бујица, касније и 
за предмет Дендрометрија, инж. Љубивоје Малетић. Оста-
ле, углавном опште, предмете покривали су професори са 
других факултета и хонорарни наставници:

• Математика – др Антон Билимовић, Филозофски фа-
култет;

• Експериментална физика – др Милорад Поповић, Фи-
лозофски факултет;

• Неорганска и органска хемија – др Миливоје Лозанић, 
Филозофски факултет;

• Зоологија – др Живојин Ђорђевић, Филозофски факултет;
• Геологија и минералогија са петрографијом – др Јован 

Жујовић, Филозофски факултет;
• Нацртна геометрија – арх. Војин Петровић, Хипотекар-

на банка;
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• Геодезија – инж. Станоје Недељковић, ген. директор 
Катастра;

• Народна економија са финансијама – др Милорад Не-
дељковић, ген. директор Поштанске штедионице;

• Метеорологија са климатологијом – Јеленко Михајло-
вић, управник Астрономске опсерваторије;

• Грађевинарство – арх. Бранислав Којић, Технички фа-
култет; 

• Општи основи права и шумарско законодавство – др 
Војко Копривник, Министарство шума и рудника;

• Рибарство са законодавством – др Синиша Станковић, 
Филозофски факултет.

Првом Уредбом Пољопривредног факултета (Службене 
новине бр. 115 од 25.05.1921. год.) дефинисани су циљеви 
и поједина организациона решења од великог значаја за 
шумарство. На пример:

• члан 1. Задатак је Пољопривредног факултета да об-
рађује пољопривредне и шумарске науке, да проуча-
ва природне, привредне и социјалне прилике наше 
земље, па научне резултате примењује на нашу привре-
ду, и да теоретски и практично спрема пољопривред-
нике и шумаре по свим гранама;

• члан 2. Пољопривредни факултет дели се на два одсе-
ка: Пољопривредни и Шумарски одсек;

• члан 5. Дефинише три групе предмета: основни (9), 
стручни (23) и помоћни (5), укупно 37 предмета. Од овог 
броја, 19 предмета је и данас актуелно;

• члан 7. Пољопривредни факултет је подељен на 10 ин-
ститута, од којих су 4 везана за Шумарски одсек;

• члан 9. За научна и практична испитивања ће се име-
новати неки од постојећих расадника и шумских ком-
плекса.
У следећој Уредби Пољопривредног факултета, од 

21.09.1924. године, незнатно је измењен списак предмета. У 
време важења ове уредбе (1924–1932. год.) дипломирало је 
196 студената, од којих су многи били избеглице из Русије.

Закон о Универзитетима од 28.06.1930. године у члану 
4. наводи да Универзитет у Београду има 6 факултета, међу 
којима је и Пољопривредно-шумарски факултет. Тада се по 
први пут у имену факултета поред пољопривредног наводи 
и назив „шумарски”.

Закон о шумама из 1930. године, у поглављу 5, девет 
чланова (чл. 113. до чл. 121) посвећује шумарској настави и 
просвећивању. Наводе се неки од тих чланова: 

• члан 113. Ради потпунијег стручног образовања шумар-
ских стручних лица потпомагаће Министарство шума 
и рудника Пољопривредни и Господарскошумарски 
факултет наших универзитета. Министарство ће своју 
помоћ усмерити према: новчаним дотацијама, оси-
гураним у буџету Министарства шума и рудника, и 
стављањем на расположење државних шумских обје-
ката за циљеве науке и наставе.

• члан 114. Предвиђа да ће Министарство давати помоћ 
институтима основаним у оквиру пољопривредно-шу-
марских факултета у Београду и Загребу да се помогне 
развитак шумарске науке уопште и предлаже да се ис-
траже питања која су од посебне и актуелне важности 
за газдовање шумама.

• члан 116. Према потреби, Министарство шума и руд-
ника отвараће школе и одржавати засебне сталне и 
привремене течајеве ради проширења теоријског и 
практичног образовања шумарских стручњака и чува-
ра шума.

• члан 118. Просвећивање народа у области шумарства 
вршиће се предавањима, течајевима, популарним пу-
бликацијама, узорним културама и постројењима. У 
образложењу овог члана сугерише се да су потребне 
речи и дела како би се нашем народу пробудила ла-
тентна љубав према шуми. 

• члан 119. У вези с чланом 52. Закону о народним шко-
лама из 1929. године сугерише нужност учења о шуми 
већ у основној школи, 

• члан 121. Предмети историјске, научне, уметничке 
вредности, природне лепоте и реткости, које се у шуми 
налазе, чуваће се и одржавати.

На основу овог закона следи Уредба Пољопривредно-шу-
марског факултета из 1932. године, којом је детаљно об-
разложен рад 18 научних завода. Прва четири завода се 
односе на заједничке предмете са пољопривредницима, а 
последња четири обухватају стручне шумарске предмете. 
У питању су следећи заводи:

• Завод за уређивање шума, дендрометрију и процену 
вредности шума;

• Завод за искоришћавање шума са механичком прера-
дом дрвета;

• Завод за подизање, гајење и заштиту шума са ловар-
ством;

• Завод за шумарску политику, управу шумама са књи-
говодством и статистиком и трговину шумским произ-
водима.

Према Уредби од 30. 05. 1939. године, која се односи на 
Пољопривредно-шумарски факултет у Београду и Загре-
бу, на Одсеку за шумарство слуша се 35 предмета, а на 
Факултету има 28 завода, од којих су 13 шумарски, као и 5 
кабинета. У циљу бољег стручног и практичног рада завода, 
факултети имају огледна добра.

Према горњој Уредби, испити на Факултету су били 
дипломски и докторски. Дипломски испити су припрем-
ни као општи-стручни и завршни-стручни испити. Заврш-
ни-стручни испит се полагао писмено и усмено и то из 
предмета Подизање и гајење шума, Искоришћавање шума 
и Уређивање шума.
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Професор Душан Симеуновић 1959. године пише: „По-
што је архива изгорела, то не постоје подаци о укупном 
броју уписаних и дипломираних студената шумарства у 
периоду између два рата. Подаци који су постојали говоре 
о том да је у периоду између школске 1923/24. и 1932/33. го-
дине дипломирало 163 инжењера шумарства, да је 1932/33. 
године било уписано на Шумарском одсеку, на све четири 
године, 452 студента. У периоду од 16. 10. 1933. до 4. 04. 1944. 
године је дипломирало 799 шумарских инжењера”.

Пољопривредно-шумарски факултет се 1932. године 
усељава у нову зграду у Земуну. У моменту избијања рата 
Шумарски одсек има четири редовна професора, два ван-
редна професора, једног доцента и осам асистената. Одсек 
чини дванаест завода, са скромном истраживачком опре-
мом и већим бројем збирки, и лабораторије и библиотека 
заједничке са Пољопривредним одсеком. У првој години 
рата сав инвентар из Земуна пренет је у Београд и смештен 
у зграду Филозофског факултета (данас Природно-мате-
матички факултет). У току рата, 1944. године, цео инвентар 
(учила, збирке, библиотека) и сва документа Шумарског 
одсека су изгорела. Наставни кадар Шумарског одсека је 
десеткован током Другог светског рата.

Након Другог светског рата Пољопривредно-шумарски 
факултет је почео с радом 5. 10. 1945. године, а на посао 
се јавило само пет асистената. Стога је Савет Факултета 
на првој седници одржаној 5. 10. 1945. године одлучио да 
распише конкурс за наставнике и асистенте за четрнаест 
предмета. У току школске 1945/46. године изабрана су два 
ванредна професора, један доцент, шест сталних хонорар-
них наставника, четири хонорарна наставника од часа и 
три асистента. Учињен је велики напор од стране настав-
ног кадра за обезбеђивање уџбеника и друге наставне 
литературе. За 34 предмета Шумарског одсека написано 

је 6 сталних и 8 привремених уџбеника, 8 ауторизованих 
скрипата, за 5 предмета умножена су предавања, док су 
за 5 предмета коришћени уџбеници са других факултета. 
Само за 2 предмета није било наставне литературе. 

Шумарски факултет у Београду постаје самосталан 
5. фебруара 1949. године Уредбом Владе НР Србије бр. 39 
(Службени Гласник НРС бр. 6/49). Био је то први самостални 
Шумарски факултет од укупно 5 тадашњих Пољопривред-
но-шумарских факултета у Југославији. Уписан је у судски 
регистар Окружног привредног суда у Београду решењем 
Фи-1363/88. Први декан Шумарског факултета био је проф. 
инж. Сретен Росић (1895–1968. год.).

Одлуком Народног одбора Београда од 2. априла  
1953. године Шумарском факултету је додељена зграда у 
улици Кнеза Вишеслава 1, на Бановом Брду, у коју се усеља-
ва у јесен 1954 године.

Број наставног и помоћног особља се сваке године 
повећавао, тако да је школске 1956/57. године било 4 ре-
довна професора, 13 ванредних професора, 8 доцената, 6 
хонорарних наставника, 4 предавача, 22 асистента, 4 инж. 
приправника на дужности асистената, 7 хонорарних аси-
стената, 4 професора страних језика и 26 лабораната. 

На обновљеном Шумарском одсеку, како бележи про-
фесор Симеуновић, настава је почела према предратном 
наставном плану и програму, као и по предратном систему 
студирања. Послератне друштвене и економске промене 
одразиле су се и на шумарску привреду. Створене су реал-
не могућности за модернизацију нашег шумарства и за ње-
гов бржи привредни развој. Због тога се у стручној јавности 
поставило питање да ли носиоци ових промена могу бити 
шумарски инжењери енциклопедисти, чије знање обухвата 
две диференциране привредне гране, шумарство и дрвну 
индустрију, или стручњаци који суверено владају знањем 

1

1 Први декан 
Шумарског  

факултета проф.  
инж. Сретен Росић  

(1895–1968. год.)
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из савремене биологије и технике? Носиоци борбе против 
биолошке и техничке заосталости нашег шумарства, укљу-
чујући и дрвну индустрију, по тадашњој оцени, могли су 
бити само стручњаци друге групе.

Питања диференцирања наставе између шумарства и 
дрвне индустрије у прво време било је јако тешко решити, 
практично неизводљиво. Главну сметњу представљао је 
недостатак наставног кадра, нарочито за део који се ти-
цао дрвне индустрије. Осим тога, постојала је и формална 
сметња у томе што је Шумарски одсек био само одсек у 
склопу Пољопривредно-шумарског факултета, па се пи-
тање стварања нових одсека морало оцењивати у том 
контексту. Због овога прибегло се једном непотпуном и 
привременом решењу. У оквиру Шумарског одсека извр-
шена је подела на две тзв. специјалности (групе): група за 
гајење шума и шумско индустријска група.

Разлика између група требала је да буде само у не-
ким специфичним знањима, а у оба случаја свршени 
студент је добијао звање шумарског инжењера. Међу-
тим, пошто су уочени недостаци овакве диференцијације 
одлучено је да се врати на јединствени наставни план, 
без поделе на групе. Школске 1952/53. године прешло се 
на нови наставни план који је трајао девет, односно десет  
семестара.

Првим Статутом Шумарског факултета из 1956. годи-
не, који је донет на иницијативу тадашњег декана проф. 
Милутина Кнежевића и проф. Душана Орешчанина, осим 
Шумарског одсека оснива се и Дрвно-индустријски одсек. 
Прва генерација студената на Дрвно-индустријски одсек 
уписала се 1956/57 године. По завршетку студија и одбрање-
ном дипломском раду студенти Факултета су добијали 
академско звање инжењер шумарства, односно инжењер 
дрвне индустрије.

Поред редовне наставе у послератном периоду на Фа-
култету су уведене и последипломске студије. До почетка 
наставе, школске 1957/58. године, последипломске студије 
завршило је 22 кандидата, 15 студената је докторирало, а 5 
завршило специјализације.

Према наставном плану из октобра 1960. године на Шу-
марском факултету у Београду постоји 5 одсека: Шумарски 
одсек, Одсек за механичку прераду дрвета, Одсек за хемиј-
ску прераду дрвета, Одсек за озелењавање насеља и Одсек 
за мелиорације.

Убрзо се увидело да се материја коју обухвата хемијску 
прераду дрвета обрађује и на другим факултетима Универ-
зитета у Београду, па је донета одлука да се овај одсек пре-
баци на Технолошко металуршки факултет.

У наредном периоду, у складу са друштвено-економ-
ским приликама, Шумарски факултет се динамично мењао 
у организационом смислу: 

• 1966. године факултет чини 4 одсека: Одсек за шумар-
ство, Одсек за дрвну индустрију, Одсек за хортикулуру 
и Одсек за ерозију и мелиорације;

• 1973. године тадашњи одсеци Факултета постају самоу-
правни институти: Институт за шумарство, Институт за 
дрвну индустрију, Институт за пејзажну архитектуру и Ин-
ститут за водопривреду ерозионих подручја. Институти су 
се удружили у Шумарски факултет, као радну заједницу. 
Овакав облик организације задржао се до 1988. године;

• 1988. године, у организационом смислу, враћају се од-
сеци са делимично измењеним називима у односу на 
називе института: Одсек за шумарство, Одсек за обраду 
дрвета, Одсек за пејзажну архитектуру и Одсек за за-
штиту од ерозије;

• 2002. године 3 одсека мењају назив, па на Факултету 
егзистирају: Одсек за шумарство, Одсек за прераду 
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дрвета, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру 
и Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица;

• 2006. године Одсек за заштиту од ерозије и уређење 
бујица мења назив у Одсек за еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса, док остали 
одсеци задржавају називе;

• 2013. године Одсек за прераду дрвета мења назив у Од-
сек за технологије, менаџмент и пројектовање намеш-
таја и производа од дрвета, који се 2019. године мења у 
Одсек за технологије дрвета;

• 2020. године Шумарски факултет чини 4 одсека: Одсек 
за шумарство, Одсек за технологије дрвета, Одсек за 
пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсек за еко-
лошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса.
Под утицајем савремених глобалних промена и захте-

ва у високошколском образовању, Универзитет у Београду 
2006. године почиње са увођењем „Болоњског процеса”, као 
савременог система који се ослања на већи степен флекси-
билности, на потребу комплементарности и хармонизације 
са факултетима исте струке и сличног профила, на већи 
степен ангажованости студената у току одвијања наставе, 
на студије као процес: основне, мастер и докторске студије. 
При том, компетентност факултета обезбеђује се акреди-
тацијом студијских планова и програма, а основни крите-
ријуми акредитације су кадровска структура, материјална 
опремљеност и довољан радни простор. Прву генерацију 
студената по Болоњском систему Факултет је уписао школ-
ске 2006/07. године, да би 2008. године добио прво уверење 
о акредитацији високошколске установе. Студије се орга-
низују на 3 нивоа: основне академске студије (4 године), 
мастер академске студије (1 годину) и докторске студије (3 
године). Овај систем студирања, 4+1+3, задржао се до данас.

На бази искуства дужег од једне деценије, нужан је и 
критички осврт на Болоњски процес. С потребном обаз-
ривошћу могло би се констатовати да је акредитациони 
поступак и сам процес образовања изузетно оптерећен 
бирократским процедурама. Болоња, за нас нов начин 
школовања и учења, пребрзо је усвојен, без потребне све-
обухватне и временски дуже припреме, анализе искустава 
и резултата из земаља у којима је овај начин студирања 
знатно раније уведен. Читав процес је априори прихваћен 
и пренесен, уз игнорисање националне, друштвене, по-
литичке и економске особености и уз запостављање по-
зитивних традиционалних вредности система академског 
школовања.

Време које долази носи са собом низ политичких, еко-
номских, еколошких и, последично, социолошких изазова. 
Негативни ефекти климатских промена на шумске екоси-
стеме, националну и глобалну економију, квалитативно и 
квантитативно усложњавање захтева савременог човека 
према шуми и животном окружењу, налажу флексибил-
ност и иновативност образовног процеса на Шумарском 
факултету, перманентно усавршавање наставног кадра, 
како би се обезбедило школовање висококвалитетних 
стручњака, способних да се носе с проблемима струке у 
21. веку.

 

2, 3, 4 Нова зграда 
Шумарског факултета, 
усељена 1954. године
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Организациона 
структура

Статутом Факултета из априла 2019. године дефинисана је 
организациона структура, начин рада, управљање и руко-
вођење Факултетом, као и органи Факултета. 

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Органи Факултета дефинисани су Статутом, а сачињавају их:
• орган управљања;
• орган пословођења;
• стручни органи;
• студентски парламент.

ОРГАН УПРАВЉАЊА
Орган управљања је Савет. Савет има 27 чланова, од којих 
су 15 чланова представници Факултета, 8 чланова именује 
Влада и 4 члана бира Студентски парламент Факултета. Од 
15 чланова представника Факултета 13 чланова бирају већа 
одсека, а по један члан се бира из реда ненаставног особља 
Факултета и Центра за наставнонаучне објекте (ЦННО).  
Мандат чланова Савета траје четири године, изузимајући 
представнике студената, чији мандат траје изузетно две  
године.
Чланови Савета Шумарског факултета су:

• ПРЕДСЕДНИК САВЕТА: др Бранко Стајић, ванр. проф.
• ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА: др Зоран Никић, 

ред. проф.
Чланови Савета:
Представници оснивача 

• Игор Петровић, мастер инж. шумарства
• др Павле Павловић
• Саша Радуловић, дипл. инж. шумарства
• Бранко Стефановић, дипл. економиста

• Душан Јевђовић, дипл. инж. шумарства
• Весна Шабановић, дипл. инж. шумарства
• др Звонимир Баковић
• Стефан Станковић, дипл. културолог

Представници Одсека за шумарство
• др Драгица Вилотић, редовни професор
• др Бранко Стајић, ванредни професор
• др Слободан Милановић, ванредни професор
• маст. инж. Душан Стојнић, асистент

Представници Одсека за технологије дрвета
• др Млађан Поповић, ванредни професор
• др Александар Ловрић, доцент
• др Тања Палија, доцент

Представници Одсека за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру

• др Мирјана Оцокољић, редовни професор
• др Милка Главендекић, редовни професор
• др Невена Васиљевић, доцент

Представници Одсека за еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса

• др Снежана Белановић-Симић, редовни професор
• др Зоран Никић, редовни професор
• др Тијана Вулевић, доцент

Представник наставних база Шумарског факултета
• дипл. инж. Владимир Пуђа

Представник организационе јединице Стручне 
службе факултета

• Зорица Стевановић, дипл. прав.
Представници студената Шумарског факултета 

• Душан Петковић, редован студент треће године на Од-
секу за шумарство

• Биљана Здравковић, редован студент на Одсеку за тех-
нологије дрвета 

Текст приредио: 
др Бранко Главоњић, редовни професор
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• Јован Илић, редован студент четврте године на Одсеку 
за пејзажну архитектуру и хортикултуру.

• Филип Пешић, редован студент на Одсеку за еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА
Декан је први човек Факултета, његов руководилац и орган 
пословођења. Од 1. 10. 2018. године дужност декана обавља 
др Ратко Ристић, редовни професор. Декану у раду помажу 
продекани, којих има четири, и то три продекана из реда 
наставника и један из реда студената (студент продекан). 
Продекани из реда наставника су: др Весна Голубовић-Ћур-
гуз, ванр. проф. – продекан за наставу, др Здравко Поповић, 
ред. проф. – продекан за финансије и др Мирјана Шија-
чић-Николић, ред. проф. – продекан за научноистраживач-
ки рад и међународну сарадњу. Студент продекан у школ-
ској 2019/2020. години је Никола Поповић, студент Одсека 
за технологије дрвета.

СТРУЧНИ ОРГАНИ
• Стручни органи Факултета су:
• Наставно-научно веће;
• Изборно веће;
• Веће одсека;
• Помоћна стручна и саветодавна тела;
• Центар за међународну сарадњу;
• Студентски парламент.

Наставно-научно веће Факултета је највиши струч-
ни орган Факултета који одлучује о питањима наставе, 
научне и стручне делатности Факултета, а обавља и дру-
ге послове који су дефинисани Статутом Факултета. Чине 
га сви наставници, асистенти, асистенти са докторатом 
и истраживачи (у радном односу на неодређено време), 
који су у радном односу са најмање 70% радног времена 
на Факултету. Када одлучује о питањима која се односе на 
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програ-
ма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја 
ЕСПБ бодова (Euro pean Cre dit Tran sfer and Accu mu la tion 
System), састав Наставно-научног већа се проширује за 20% 
представника студената, које бира Студентски парламент 
Факултета.  Декан је председник Наставнонаучног већа  
по функцији.

Ради остваривања својих задатака Наставно-научно 
веће Факултета формира сталне комисије и то: Комисију за 
наставу, Комисију за студије другог степена, Комисију за сту-
дије трећег степена, Комисију за науку и сарадњу, Комисију 
за издавачку делатност, Комисију за пријемне испите, Ко-
мисију за признавање испита, Етичку комисију, Комисију за 
праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, Ко-
мисију за обезбеђење и унапређење квалитета и Комисију 
за дисциплинску одговорност студената. По потреби Настав-
но-научно веће може да формира и повремене комисије.

Изборно веће Факултета утврђује предлог за избор у 
звање наставника, врши избор у звање сарадника и обавља 
друге послове који су дефинисани Статутом Факултета. Из-
борно веће Факултета чине наставници, асистенти и аси-
стенти са докторатом, који су у радном односу са најмање 
70% радног времена на Факултету. Декан је председник 
Изборног већа по функцији.

Веће одсека је стручни орган кога чине наставни-
ци, асистенти и сарадници у настави који обављају на-
ставно-научни рад на одређеном одсеку. На Факултету 
постоје четири већа одсека и то: Веће Одсека за шумар-
ство, Веће Одсека за технологије дрвета, Веће Одсека за 
пејзажну архитектуру и хортикултуру и Веће Одсека за 
еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса. Седницама већа одсека председава председник 
већа одсека, који се бира из реда наставника на предлог 
катедара.

На Факултету се могу формирати и помоћна стручна 
и саветодавна тела, као на пример: Статутарна комисија 
Факултета, Комисија за финансије и друга тела у складу 
са законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Центар за међународну сарадњу представља струч-
ни орган који обавља послове реализације уговора о са-
радњи са страним високошколским установама и инсти-
туцијама, учествује у реализацији пројеката међународне 
сарадње, брине о учешћу Факултета у међународним асо-
цијацијама и обавља друге послове у складу са Статутом  
Факултета.

Студентски парламент Факултета је орган преко којег 
студенти остварују своја права и штите своје интересе на 
Факултету. Студентски парламент Факултета бирају непо-
средно, тајним гласањем студенти уписани на студије у 
школској години у којој се врши избор. Председник Сту-
дентског парламента у школској 2019/2020. години је Ма-
рија Милутиновић, редован студент Одсека за пејзажну 
архитектуру и хортикултуру.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА

Организациона структура Шумарског факултета је дефини-
сана Статутом Факултета, а сачињавају је:

1. Наставнo-научна организациона јединица, 
коју чине: 

• катедре са припадајућим лабораторијама и центрима; 
• одсеци; 
• центар за наставно-научне објекте (ЦННО). 

2. Научноистраживачка организациона јединица, 
коју чине: 

• институти; 
• иновациони центар; 
• сертификациона тела. 
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3. Стручна служба
На Факултету постоје четири одсека у оквиру којих се 

обавља наставна и научноистраживачка делатност у окви-
ру појединих струка, и то: 

• Одсек за шумарство;
• Одсек за технологије дрвета;
• Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру;
• Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних 

и водних ресурса.
Сваки одсек у свом саставу има стручни орган који 

чини Веће одсека као и одређени број катедара са настав-
ним предметима и лабораторијама/центрима. Распоред 
предмета по катедрама одређује Наставно-научно веће 
својом одлуком, на предлог одговарајуће катедре и Већа 
одсека. У наставку је дат приказ катедара као основних на-
ставно-научних  организационих јединица у оквиру поје-
диних одсека. 

ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО
Председник Већа Одсека: др Оливера Кошанин, 
ванр. проф. 
Заменик председника Већа Одсека: др Марко 
Перовић, ванр. проф.

• КАТЕДРА СЕМЕНАРСТВА, РАСАДНИЧАРСТВА 
И ПОШУМЉАВАЊА
Шеф Катедре: др Драгица Вилотић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Мирјана Шијачић-Николић, 
ред. проф.

• КАТЕДРА ЕКОЛОГИЈЕ ШУМА
Шеф Катедре: др Оливера Кошанин, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Милан Кнежевић, ред. 
проф.

• КАТЕДРА ГАЈЕЊА ШУМА
Шеф Катедре: др Виолета Бабић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Милун Крстић, ред. проф.

• КАТЕДРА ЗАШТИТЕ ШУМА
Шеф Катедре: др Чедомир Марковић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Слободан Милановић, 
ванр. проф.

• КАТЕДРА КОРИШЋЕЊА ШУМСКИХ РЕСУРСА
Шеф Катедре: др Милорад Даниловић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Ненад Чупрић, ванр. проф.

• КАТЕДРА ПЛАНИРАЊА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
Шеф Катедре: др Дамјан Пантић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Бранко Стајић, ванр. проф.

• КАТЕДРА БИОЕКОНОМИЈЕ, ПОЛИТИКЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА У ШУМАРСТВУ И 
ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
Шеф Катедре: др Драган Нонић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Љиљана Кеча, ред. проф.

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА
Председник Већа Одсека: др Небојша Тодоровић, 
ванр. проф.
Заменик председника Већа Одсека: др Игор Џинчић, 
ванр. проф.

• КАТЕДРА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
Шеф Катедре: др Владислав Здравковић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Ранко Попадић, ванр. проф.

• КАТЕДРА ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
Шеф Катедре: др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, 
ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Ивана Гавриловић-Грмуша, 
ванр. проф.

• КАТЕДРА МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА
Шеф Катедре: др Младен Фуртула, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Срђан Сврзић, доцент

• КАТЕДРА ФИНАЛНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
Шеф Катедре: др Игор Џинчић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Тања Палија, доцент

• КАТЕДРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМИКЕ ДРВНЕ ИНДУ-
СТРИЈЕ
Шеф Катедре: др Бранко Главоњић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Славица Петровић, доцент

• КАТЕДРА ЗАШТИТЕ ДРВЕТА
Шеф катедре: др Миленко Мирић, ред. проф.

ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ
Председник Већа Одсека: др Мирјана Оцокољић, ред. 
проф.
Заменик председника Већа Одсека: др Ивана Бједов, 
ванр. проф.

• КАТЕДРА ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХОРТИКУЛТУРУ
Шеф Катедре: др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, 
ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Драгана Скочајић, доцент

• КАТЕДРА ЗА ПЕЈЗАЖНИ ИНЖЕЊЕРИНГ 
Шеф Катедре: др Надежда Стојановић, доцент
Заменик шефа Катедре: др Јована Петровић, доцент

• КАТЕДРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПЕЈЗАЖ-
НОЈ АРХИТЕКТУРИ
Шеф Катедре: др Невена Васиљевић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Биљана Јовић, доцент

ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У 
ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

Председник Већа Одсека: др Нада Драговић, ред. проф.
Заменик председника Већа Одсека: др Снежана 
Белановић-Симић, ред. проф.

• КАТЕДРА ЗА МЕЛИОРАЦИЈЕ 
Шеф Катедре: др Сара Лукић, ванр. проф.
Заменик шефа Катедре: др Снежана Белановић-
Симић, ред. проф.
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• КАТЕДРА ЗА БУЈИЦЕ И ЕРОЗИЈУ 
Шеф Катедре: др Миодраг Златић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Мирјана Тодосијевић, 
ванр. проф.

• КАТЕДРА ЗА ПРОТИВЕРОЗИОНУ ГЕОТЕХНИКУ
Шеф Катедре: др Зоран Никић, ред. проф.
Заменик шефа Катедре: др Гроздана Гајић, ред. проф.

КАТЕДРА ОПШТИХ ПРЕДМЕТА
Kатедру сачињавају предмети: Математика, Матема-

тика са статистиком, Статистика у анализи природних ре-
сурса и страни језици. Предмети са ове катедре се слушају 
на четири одсека, а остала права запослених на Катедри се 
остварују у оквиру надлежности Изборног и Наставно-на-
учног већа.

Шеф Катедре: др Слободанка Митровић, ред. проф.

Саставни део наставно-научне организационе јединице 
је и Центар за наставно-научне објекте (ЦННО), у коме 
се организује и изводи настава, научноистраживачки и 
експериментални рад студената, сарадника и наставни-
ка на Факултету. ЦННО обједињује, организује и руководи  
радом: 

• Наставне базе „Гоч” (шуме, шумски расадник, пила-
на, комплекс објеката за пружање услуга исхране и смеш-
таја студената и ученика, рибњак, наставно-научни и ко-
мерцијални објекти); 

• Наставне базе „Мајданпечка домена” (шуме, пила-
на, објекти за пружање услуга исхране и смештаја студе-
ната и ученика). 

У оквиру Факултета постоје три заштићена природна добра: 
• Споменик природе треће категорије „Арборетум Шу-

марског факултета” са расадником, у оквиру Факултета; 
• Специјални резерват природе „Гоч–Гвоздац”, Гоч–

Краљево, у оквиру ЦННО; 
• Строги резерват природе „Фељешана”, Мајданпечка 

домена, Мајданпек, у оквиру ЦННО.

У оквиру научноистраживачке организационе јединице 
налазе се: 

• институти; 
• иновациони центар;
• сертификациона тела.
Институте чине наставници, научни радници и са-

радници (истраживачи). У оквиру института обављају се 
следећи послови: планирање, иницирање и реализација 
истраживачких и развојних пројеката, предлагање научно-
истраживачких програма и пројеката и трансфер техноло-
гија. На Факултету постоје четири института, и то:

• ИНСТИТУТ ЗА ШУМЕ И ШУМАРСТВО
Руководилац: др Јована Деветаковић, доцент

• ИНСТИТУТ ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА
Руководилац: др Млађан Поповић, ванр. проф.

• ИНСТИТУТ ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛ-
ТУРУ
Руководилац: др Милка Главендекић, ред. проф.

• ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ 
ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА
Руководилац: Мирјана Тодосијевић, ванр. проф.
За обављање иновационе делатности на Факултету 

је основан Иновациони центар Шумарског факултета са 
циљем организовања и спровођења истраживања и експе-
рименталног рада у природним наукама и технолошком 
развоју, примене и пласмана иновација.

Сертификациона тела врше сертификацију (процеса, 
производа и услуга, система квалитета, система заштите 
животне средине и др.) из свог обима акредитације. Сер-
тификационо тело Шумарског факултета је прво акреди-
товано сертификационо тело на Универзитету у Београду. 
Акредитацију је издало Акредитационо тело Србије према 
стандарду SRPS ISO/IEC17065:2013. Сертификационо тело са-
рађује са домаћим и страним  институцијама из области 
квалитета, удружењем потрошача и произвођачима на-
мештаја и производа од дрвета.

Стручна служба као организациона јединица обавља 
правне, кадровске, опште и административне послове, фи-
нансијско-материјалне послове, послове јавних набавки, 
библиотечке послове, послове центра за информационе 
технологије, помоћно-техничке, као и остале послове, ради 
успешног остваривања образовно-научног процеса рада и 
пословања Факултета. 

Радом организационе јединице „Стручна служба Фа-
култета” координира секретар Факултета, дипломирани 
правник Виолета Анђелковић, који непосредно руководи 
и Службом за правне и опште послове и Деканатом. Ор-
ганизациону јединицу „Стручна служба Факултета” чине: 

• Деканат – пословни секретар Александра Ћебић,  
дипл. инж.

• Служба за правне и опште послове – руководилац 
Виолета Анђелковић, дипломирани правник

• Служба за рачуноводство и финансије – руководилац 
Слободанка Вукелић, дипл. економиста

• Служба за наставу и студентска питања – руководи-
лац Верица Драшковић, дипл. политиколог

• Библиотека – руководилац Бранислава Симоновић, 
дипл. инж.

• Центар за информационе технологије – руководилац 
Саша Софијанић, програмер  инжењер

• Служба за техничко-помоћне послове – руководилац 
Зоран Пауновић, дипл. инж.

• „Арборетум Шумарског факултета” – руководилац 
Жељко Николић, дипл. инж. шумарства.
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Развој Факултета и његово напредовање суштински је ве-
зано са развојем кадра, првенствено наставног, али веома 
важну подршку одвијању делатности на Факултету има 
ненаставно особље и његов рад. Са развојем Факултета, 
односно оснивањем нових одсека, института и других орга-
низационих јединица, реформама наставних планова, при-
родним процесима и законским одредбама, број запосле-
них се мењао од тренутка осамостаљења до фебруара 2020. 
године. У децембру 1920. год. састав наставног особља по 
звањима био је следећи: 4 ванредна професора, 1 доцент 
и 13 предавача, од којих је шесторо имало универзитетску 
каријеру. Десет година касније Факултет је имао 5 редовних 
професора, 14 ванредних професора, 11 доцената и 22 са 
степеном доктора наука стеченог на Факултету у својству 
асистента или наставника. Педесет година након осамо-
стаљења колектив Факултета бројао је 224 члана: 26 редов-
них професора, 18 ванредних професора, 12 доцената, 1 
виши предавач, 3 предавача, 58 асистената, 2 виша стручна 
сарадника, 4 стручна и техничка сарадника, 37 лабораната, 
1 стручни саветник, 2 запослена у фотолабораторији, 4 за-
послена у библиотеци и 56 запослених у радној заједници. 
Крајем првог века од осамостаљења колектив Шумарског 
факултета бројао је 297 чланова: 33 редовна професора, 26 
ванредних професора, 33 доцената, 1 наставник страног 
језика, 2 асистента са докторатом, 15 асистената, 1 научни 
саветник, 2 научна сарадника, 2 истраживача сарадника, 7 
истраживача приправника, 32 сарадника у високом образо-
вању, 7 стручно-техничких сарадника, 1 секретар Факултета, 
1 запослени у Деканату, 7 запослених у Служби за правне 
и опште послове, 5 запослених у Служби за наставу и сту-
дентска питања, 4 запослених у Библиотеци, 11 запослених 
у Служби за рачуноводство и финансије, 3 запослених у 
Центру за информационе технологије, 28 запослених у 

Запослени

Служби за техничко-помоћне послове, 8 запослених у Ар-
боретуму и 67 запослених у ЦННО.

Запослени на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду, у складу са Правилником о организацији и си-
стематизацији послова, припадају организационим дело-
вима Факултета. Делокруг рада запослених, овлашћења и 
одговорности, услови за њихово именовање, називи рад-
них места, описи послова који се обављају на радним ме-
стима, број извршилаца и услови за запослење на сваком 
радном месту на Факултету, као и друга питања од значаја 
за организацију и рад Факултета усклађени су са Законом 
о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Сл. гласник РС” бр. 68/15 и 81/16), Одлуком 
о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне само-
управе за 2017. годину („Сл. гласник РС“ бр. 61/17, 82/17, 92/17, 
11/17, 14/18), са чл. 31 став 2 Закона о запосленима у јавним 
службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/17), који прописује да 
број руководилаца унутрашњих организационих јединица 
не може бити већи од 20% од укупног броја запослених, 
Уредбом о изменама и допунама Уредбе о каталогу рад-
них места у јавним службама и другим организацијама 
у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 6/18) и Каталогом 
радних места.

Текст приредила: 
др Мирјана Оцокољић, редовни професор
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Редовни професори 
• Александар Дедић
• Бранко Главоњић
• Гроздана Гајић
• Дамјан Пантић
• Драган Нонић
• Драгица Обратов-Петковић
• Драгица Вилотић
• Здравко Поповић
• Зоран Никић
• Ивана Гавриловић–Грмуша
• Јелена Матић
• Јелена Томићевић Дубљевић
• Љиљана Кеча
• Мартин Бобинац
• Матилда Ђукић
• Милан Кнежевић
• Миланка Ђипоровић-

Момчиловић
• Миленко Мирић
• Милка Главендекић
• Милорад Даниловић
• Милорад Јанић
• Милун Крстић
• Миодраг Златић
• Мирјана Оцокољић
• Мирјана Шијачић-Николић
• Нада Драговић
• Ненад Ставретовић
• Ненад Ћупрић
• Раде Цвјетићанин
• Ратко Ристић
• Слободанка Митровић
• Снежана Белановић Симић
• Чедомир Марковић

Ванредни професори
• Борис Радић
• Бранко Стајић
• Виолета Бабић
• Весна Голубовић Ћургуз
• Весна Ђукић
• Владан Иветић
• Владислав Здравковић
• Горан Милић
• Данијела Ђунисијевић Бојовић
• Драган Гачић
• Ивана Бједов
• Игор Џинчић
• Марија Ђурковић
• Марија Марковић
• Марко Перовић
• Милица Ранчић

• Мирјана Тодосијевић
• Младен Фуртула
• Млађан Поповић
• Небојша Тодоровић
• Невена Васиљевић
• Оливера Кошанин
• Рајко Милошевић
• Ранко Попадић
• Сара Лукић
• Слободан Милановић

Доценти
• Александар Ловрић
• Биљана Јовић
• Биљана Шљукић
• Весна Николић Јокановић
• Владислава Михаиловић
• Вукан Лавадиновић
• Гордана Ђукановић
• Дејан Скочајић
• Драгана Скочајић
• Драгана Ћоровић
• Душан Јокановић
• Ђурђа Петров
• Иван Миленковић
• Јасмина Поповић
• Јелена Белоица
• Јелена Недељковић
• Јована Деветаковић
• Јована Петровић
• Катарина Лазић
• Марија Нешић
• Маријана Новаковић Вуковић
• Марина Нонић
• Милена Вукмировић
• Милена Путник
• Мира Мирић Милосављевић
• Надежда Стојановић
• Невенка Галечић
• Ненад Марић
• Ненад Петровић
• Смиљана Јакшић
• Срђан Сврзић
• Тања Палија
• Тијана Вулевић

Наставници страних језика
• Драгана Илић

Асистенти са докторатом
• Душан Стојнић
• Драган Борота

Асистенти
• Александар Лисица
• Александар Анђелковић

• Александра Лазаревић
• Бранко Кањевац
• Ивана Стојиљковић
• Јанко Љубичић
• Јован Добросављевић
• Катарина Лазаревић
• Марко Веизовић
• Марко Казимировић
• Миљан Калем
• Никола Живановић
• Предраг Миљковић
• Ранка Ерић
• Синиша Половина

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ
Научни саветници

• Драгица Станковић 
Научни сарадници

• Драгaна Чавловић
• Снежана Обрадовић

Истраживачи сарадници
• Славица Чепић
• Сузана Гавриловић 

Истраживачи приправници
• Александар Баумгертел
• Александар Вемић
• Александар Поповић
• Вукашин Рончевић
• Ивона Керкез
• Маријана Милутиновић
• Милица Цаковић

Сарадници у високом образовању
• Андреја Тутунџић
• Биљана Пешић
• Бојана Станковић
• Бранислава Михајловић
• Васо Иветић
• Вела Јанков
• Владан Лукић
• Владимир Ћировић
• Вукашин Милчановић 
• Горан Милутиновић
• Гордана Петковић
• Гордана Петровић
• Драган Вујичић
• Драгољуб Ивковић
• Драгомир Грујовић
• Желимир Марковић
• Живан Јањатовић
• Иван Малушевић
• Иван Симић
• Љиљана Ђурковић
• Љиљана Пајовић
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• Милан Остојић
• Милена Жарковић
• Милица Марчета
• Мимица Стефановић
• Мирјана Перовић
• Мирјана Тешић
• Петар Вујичић
• Предраг Станковић
• Радмила Кнежевић
• Славица Антонић
• Славица Петровић
• Снежана Мудринић

Стручно-технички сарадници
• Александра Сврзић
• Анђелка Симић
• Горан Цвјетићанин
• Гордана Стијепчић
• Јасмина Вучетић
• Мирјана Нећак
• Слободан Орешчанин
• Урош Перишић

Секретар Факултета
• Виолета Анђелковић

Деканат
• Александра Ћебић

Служба за правне и опште послове
• Мирослав Јанкијевић
• Зорица Стевановић
• Милица Божић
• Анита Николић
• Светлана Дамњановић
• Сузана Јордановић
• Нада Станковић

Служба за наставу и 
студентска питања

• Верица Драшковић
• Ерна Петровић
• Анита Свиличић
• Снежана Станковић
• Милијана Весић

Библиотека
• Бранислава Симоновић
• Татјана Павличић
• Гордана Радошевић
• Јелена Вилотић

Служба за рачуноводство
и финансије

• Слободанка Вукелић
• Љиљана Кузмановић
• Јасмина Бабић
• Лидија Јовановић
• Светлана Јовић

• Гордана Миливојевић
• Славица Михајловић
• Рајка Николић
• Љиљана Томић
• Ирена Цветковић
• Санела Митровић 

Центар за информационе
технологије

• Саша Софијанић
• Немања Вукосав
• Бојан Радић

Служба за техничко-помоћне
послове

• Зоран Пауновић
• Неђо Милошевић
• Даница Орловић
• Винка Аранитовић
• Љубица Војновић
• Душица Златановић
• Гордана Илић
• Милка Кораћ
• Зорка Лазић
• Љиљана Марковић
• Видосава Осмајлић
• Бора Петрова
• Мирјана Рапаић
• Душанка Степановић
• Винка Стојановић
• Татјана Филиповић
• Јасмина Мимић
• Милијана Игњатовић
• Милена Миловановић
• Душан Богосављевић
• Јово Стринић
• Иван Деспотовић
• Стојадин Ристић
• Драган Стевановић
• Дејан Радосављевић
• Адам Лимановић
• Горан Луковић
• Иван Ћировић

Арборетум
• Жељко Николић
• Никица Стајић
• Мирослава Живановић
• Драгана Милојковић
• Радоња Бубања
• Огњен Миљевић
• Ђорђе Ботуњац
• Снежана Николић

ЦННО
• Александар Влајнић

• Боривоје Перишић
• Весна Милошевић
• Марина Коштан 
• Борислав Бајић
• Мирослав Танасковић
• Раденко Раковић
• Горан Жупањац
• Милан Жупањац
• Миломир Драгањац
• Урош Цвијовић
• Данијела Ерић
• Славица Алексић
• Славко Јовановић
• Игор Чукановић
• Зоран Букара
• Зоран Жупањац 
• Урош Здравковић
• Милан Петровић
• Ђорђе Цвијовић
• Гордана Пантелић
• Славиша Павловић
• Предраг Вукомановић
• Радован Милосављевић
• Раде Павловић
• Драган Зарић
• Јеленко Лазовић
• Јован Лазовић
• Светислав Драгањац
• Момир Драгањац
• Груица Бачевић
• Горан Жупањац
• Љубиша Жарковић
• Младен Ивковић
• Станиша Живановић
• Ненад Варевац
• Славиша Обреновић
• Драган Обреновић
• Мирослав Рачић
• Горан Вукомановић
• Десимир Жупањац
• Радован Раковић
• Јовица Драгањац
• Александра Марковић 
• Рајко Обрадовић
• Миодраг Марковић
• Владимир Узелац
• Ненад Чингелић
• Славиша Лазаревић
• Зоран Павловић
• Иван Савић
• Гордана Илић
• Радунка Раденковић
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• Владимир Пуђа
• Мирјана Златковић
• Вера Костадиновић
• Рајко Црнобрња
• Саша Марковић
• Милорад Јовановић
• Санела Јаношевић
• Милован Марић
• Жељко Гаврић
• Ивица Брозовић
• Милојко Брозовић
• Милутин Траиловић
• Илија Жујица
• Ненад Жујица

(Према стању из јуна 2020. године)

5

5 Прослава Дана Факултета, 
децембар 2011. године
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Центар за 
наставнонаучне 
објекте

Историјат

Народна скупштина Краљевине Србије 1901. год. донела 
је указ којим се краљу Александру I Обреновићу поклања 
југозападни део Мајданпечке домене укупне површине 
7715,45 hа. После убиства краља Александра и краљице 
Драге, 1903. године, краљица Наталија, као једини наслед-
ник, поклонила је шуме Мајданпечке домене Универзитету 
у Београду, у знак захвалности студентима који су спречили 
њено изгнанство из Србије 1891. године. Пуноважност овог 
указа је одложена због бројних правних проблема, проме-
не владајуће династије, Првог светског рата и др. Првосте-
пени суд 1923. год. доноси решење којим се Мајданпечка 
домена као поклон краљице Наталије даје Универзитету 
у Београду на располагање. За спровођење активности на 
терену основана је 1927. год. управа у Дебелом Лугу.

Мајданпечка домена је 1940. год. проглашена за посе-
бан Научни завод, односно огледно добро свих факулте-
та. Организовање теренске наставе пре и за време Другог 
светског рата није било могуће због недостатка смештај-
них капацитета и удаљености од Београда. Убрзо су шуме 
Мајданпечке домене дошле под удар Аграрне реформе, 
али се увидело да без теренске наставе није могуће са 
успехом школовати нове кадрове у шумарству.

Прва теренска настава одржана је 1948. године у врло 
лошим условима.

После издвајања Шумарског факултета из састава 
Пољопривредног факултета настала је потреба за поседо-
вањем више објеката, где би био обављан научноистражи-
вачки рад, теренска настава и школска пракса. Активности 
везане за добијање огледних добара започете су 1952. го-
дине. Исте године основан је одбор који је имао задатак да 
ради на реализацији ових активности.

У одбору су били проф. др Жарко Милетић, проф. 
др Драгомир Милојковић и проф. др Бранислав Шикић. 
Чланови одбора су упознали све значајне институције у 
НР Србији са потребом да се добију одређени објекти за 
извођење теренске наставе и научноистраживачког рада. 
Управа Шумарског факултета је 1954. године, на предлог 
Одбора, поднела захтев Извршном већу НР Србије за до-
бијање три објекта за обављање теренске наставе и научно-
истраживачког рада (равничарско подручје – шуме у рејону 
Шида, брдско подручје – шуме Црна река, Дебели Луг и 
планинско подручје – шума Гоч–Гвоздац, Краљево). Влада 
Народне Републике Србије је 1956. год. донела решење да 
за обављање теренске и практичне наставе додељују два 
огледна добра, Гоч–Гвоздачка река, површине 3.731 hа у 
Краљеву, и Универзитетска Домена, површине 2.078 hа, у 
Мајданпеку. Одмах по додељивању шума 1957. год. управа 
Шумарског факултета донела је Одлуку о оснивању Школ-
ског огледног добра „Момчило Поповић” са седиштем у 
Београду и две шумске управе, у Краљеву и Дебелом Лугу 
код Мајданпека.

Непосредно по оснивању, огледним добром управља 
управни одбор, кога сачињава пет чланова.

Први управни одбор сачињавали су проф. др Данило 
Тодоровић, председник, као и чланови: проф. др Владица 
Поповић, Стева Ћирковић, дипл. инж. шумарства, Љубиша 
Чорбић, шум. техничар, и именовани директор огледног 
добра Ђорђе Јовичић, дипл. инж. шумарства. За послове и 
задатке огледног добра била је надлежна Управа факулте-
та, која врши и надзор над његовим радом.

Народни одбор општине Чукарица донео је Решење 
бр. 2333 од 22.02.1957. године, којим се огледно добро уписује 

Текст приредио: 
др Милорад Даниловић, редовни професор
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 у регистар установа са самосталним финансирањем и се-
диштем дирекције у Београду, улица Кнеза Вишеслава 1, и 
два огранака (јединице), Шумска управа „Краљево”, ули-
ца Војводе Путника 74, и Шумска управа „Дебели Луг” код 
Мајданпека.

Шумарски факултет је као оснивач огледног добра у 
марту 1957. год. усвојио основне задатке огледног добра, и то:

• да служи за извођење теренске наставе студентима шу-
марства и кандидатима на постдипломским студијама, 
као и за извођење теренске практичне наставе учени-
цима Средње шумарске школе у Краљеву;

• да служи за научна истраживања из свих области шу-
марства и додирних дисциплина;

• да угледно газдује додељеним шумама.
Крајем 1964. године огледно добро добија статус само-

сталне установе која обавља делатност у области образо-
вања од посебног интереса.

У наредном периоду долази до честих организационих 
промена, а суштинске промене се дешавају 1977. године, 
када се Шумски огледни центар Краљево трансформише 
у ООУР са својством правног лица. Након више од једне 
деценије се Законом о предузећима укидају ООУР-и и на-
стаје удруживање Шумарског факултета, као оснивача, и 
Шумског огледног центра Краљево.

У састав Шумарског факултета у Београду су 01.01.1989. 
године ушла оба ООУРа и радна заједница и добијају називе: 

• Наставно-научна база „Београд”;
• Наставно-научна база „Гоч” Краљево;
• Наставно-научна база „Мајданпечка домена”.

Центар за наставнонаучне објекте Шумарског факулте-
та формиран је 1997. године. Овим центром управљали су: 
Боривоје Перишић, дипл. инж., Милорад Вучковић, дипл. 
инж., проф. др Војислав Бајић, проф. др Милан Кнежевић, 
др Бранко Стајић, доцент, и проф. др Милорад Даниловић.

Наставна база Гоч–Kраљево

У склопу Наставне базе Гоч налазе се две газдинске једи-
нице (ГЈ):

• Гоч – Гвоздац „А” (економске шуме);
• Гоч – Гвоздац „Б” (мелиоративна јединица).

ГЈ Гоч–Гвоздац „А” сачињавају високе састојине јеле, 
букве, храста китњака и црног бора. Ове састојине по својој 
изграђености, производном капацитету и економском зна-
чају, чине главни производни део шума наставне базе.

Ова газдинска јединица је сврстана у категорију шума 
са посебном наменом. Сливно подручје ове ГЈ је веома бо-
гато питком водом, што у газдинским приоритетима истиче 
водозаштитну улогу шума.

Површина ГЈ Гоч–Гвоздац „А” је 3.074,92 hа, а од тога је 
2.993,27 hа у државном поседу.

6

7

6 Вештачки подигнуте  
састојине црног бора

7 Високе састојине букве и јеле
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ГЈ Гоч–Гвоздац „Б”, као мелиоративна јединица, има 
површину од 764,24 hа, а од тога унутар граница се налази 
139,98 hа приватног поседа. Вегетација ове ГЈ припада поја-
су китњакових шума. Мањи део површине чине вештачки 
подигнуте састојине црног бора, као и мали део мешови-
тих шума букве и јеле. Углавном се ради о шумама са од-
ређеним степеном девастације, па самим тим подлежу и 
мелиоративном третману.

Наставна база „Гоч–Гвоздац”, као саставни део Центра 
за наставно-научне објекте Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду, бави се у оквиру газдовања шумама 
гајењем шума, коришћењем шума, заштитом шума, расад-
ничком производњом, ловством и осталим радовима на 
коришћењу општекорисних функција шума.

Од оснивања до 1961. год. шеф шумске управе био је 
Милош Јефтић, дипл. инж. шумарства, а од 1961. до 1968. год. 
ту дужност обавља Милан Јовичић, дипл. инж. шумарства.

Крајем 1964. године формирани су органи управе: 
савет, управни одбор, директор и савет радних јединица. 
Шумска управа у Краљеву је 1966. године добила назив 
Шумски огледни центар са органима управљања:

Савет радне јединице;
Шеф шумске управе – радне јединице.
Шумски огледни центар Краљево и Шумарски фа-

култет Београд удружују се 1988. године у јединствену 
радну организацију, када је сложена радна организација 
огледног добра обрисана из судског регистра и губи статус  
правног лица.

Број радника у шумској производњи је мањи, а основ-
не послове (сечу стабала, привлачење дрвних сортимена-
та, изношење просторног дрвета, утовар и др.) обављају  
трећа лица.

Органи управљања у наредном периоду су: Савет Шу-
марског факултета, декан Шумарског факултета, као извршни 

орган са шефовима Наставнонаучних база, а стручни ор-
гани су Наставно-научно веће и стручно веће смерова и 
наставних база.

Милан Јовичић, дипл. инж. шумарства, од 1961. год. 
преузима дужност шефа Шумске управе ШОД-а у Краљеву. 
Као шеф Управе у првом реду залаже се за спровођење ос-
новних задатака огледног добра. У том смислу ангажује се 
на пословима изградње објеката за смештај наставника и 
студената, увођења водоводне мреже, изградње далеково-
да од Каменице до Добре Воде и побољшања услова рада.

На место шефа Школског огледног центра 1967. год. из-
абран је Миливоје Сајић, дипл. инж. шумарства, а 1978. год. 
бива изабран за првог директора ООУР-а. Као директор 
поставља нову организацију у шумској производњи. По-
ред већ постојећих технолошких целина у шумској произ-
водњи, оснива и погон за примарну прераду дрвета.

Значајан допринос раду наставних база дао је Мили-
воје Сајић, који је извршио модернизацију шумске произ-
водње. После његовог одласка у пензију 1993. године на ме-
сто управника Наставне базе „Гоч” Краљево долази Мирко 
Шкорић, дипл. инж. шумарства.

 У Наставно-научну базу „Гоч” Краљево дошао је након 
интегрисања наставне базе у наставно-образовни процес 
Шумарског факултета у Београду. Приоритетни послови 
шумске производње из претходног периода замењени су 
програмима и пројектима „Здраве хране” и повећане ре-
креативно-туристичке понуде. У том периоду формирано 
је пет мини-фарми, извршена је реконструкција објеката 
за прихват гостију. 

Деведесетих година прошлог века извршене су мно-
гобројне активности на унапређењу објеката за смештај, 
како би се побољшала рекреативнотуристичка понуда.  
У том периоду остварена је веома добра сарадња са пре-
дузећем „Ловотурс” из Новог Сада. 

8 9
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Поред адаптације смештајних објеката, основане су 
мини-фарме и обезбеђено је више различитих садржаја за 
туристе. Овако плодан туристички период трајао је све до 
2000. године, када долази до промене курса у пословању. 
Затварају се мини фарме и распродаје се опрема која је 
била у функцији туристичке понуде и веома мало се улаже 
у развој туризма. Сопствену радну снагу у шумској произ-
водњи све више замењује приватна, а појављују се и про-
блеми у рентабилности рада прерађивачких капацитета. 
Таква ситуација је довела до гашења рада пилана. Дрвни 
сортименти који су до тада прерађивани у пиланама пла-
сирају се на тржиште у облом стању.

У реализацији производње учествује сопствена рад-
на снага и приватни сектор све до 2016. године, када це-
локупну производњу преузима сопствена радна снага. У 
међувремену, објекти за смештај студената, наставног 
особља и туриста су пропадали, те је било неопходно из-
вршити њихову реконструкцију.

Активностима тадашњег менаџмента факултета обе-
збеђују се средства из донација Европске уније за об-
нављање објекта „Студенца”, који је био у веома лошем 
стању. За две године изграђена је нова зграда, капацитета 
58 лежајева, са три сале за ручавање, конгресном салом 
и др. 

Међутим, средства која су уложена нису била довољ-
на да се опреми објекат, те је кроз донације и обезбеђење 
знатних сопствених средстава објекат постао функциона-
лан. Последњих година на сређивање околине и осталих 
објеката уложена су значајна средства.

У саставу туристичког насеља налази се пет објеката: 
Нови Студенац, Пирамида, Вила Власта, Вила Планинка 
и Депаданс. Укупан капацитет објеката износи 150 лежајева, 
распоређених од једнокреветних до четворокреветних соба. 
У саставу објеката се налазе рецепција, интернетцентар, 

кафе бар, ресторан са 100 места, сала за састанке са 30 ме-
ста, ресторан Alla Car te са 30 места, конференцијска сала 
са 120 места и две учионице.

У оквиру насеља налази се терен за кошарку и рукомет, 
као и рибњак са 6 базена за узгајање пастрмке.

Оформљено је пет пешачких стаза дужине од 4-18 km, а 
поред насеља пролази и бициклистичка стаза која повезује 
Краљево са Врњачком Бањом.

10 11
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9 Вила Власт

10 Печењара

11 Објекат Студенац

12 Објекат Пирамида  
после реновирања

8 Објекат Пирамида
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Специјални резерват природе „Гоч–Гвоздац”

На основу Уредбе Владе Републике Србије бр. 2981, из 
2014. године, шумски комплекс Гоч–Гвоздац је проглашен 
Специјалним резерватом природе II категорије. У оквиру 
СРП „Гоч–Гвоздац” могу се издвојити зоне у којима се спро-
воде режими заштите I, II, III степена.

Заштићено природно добро обухвата скоро цео слив 
Гвоздачке реке, која се у доњем току зове Брезанска река.

Према важећој шумској подели Гоч је подељен на газ-
динску јединицу А – горњи ток реке и источни део комплек-
са (бивше државне шуме) и газдинску јединицу Б – доњи 
ток реке (бивше комуналне шуме).

Главни водоток Гоча је Гвоздачка, односно Брезанска 
река, чији слив захвата површину од 43,75 km² са преко 110 
евидентираних извора.

Најзаступљенија врста дрвећа у заштићеном природ-
ном добру је буква, која у укупној запремини учествује са 
52,4%, јела 39,7%, црни бор 5,8%. Иако је незнатно њихово 
учешће, значајно је истаћи присуство племенитих лишћа-
ра, као што су планински брест и планински јавор, чија је 
нега, очување и увећање у шумском фонду један од важ-
нијих дугорочних задатака газдовања шумама. У односу на 
списак реликтних, ендемичних, ретких и угрожених врста 
на Гочу се јављају: планински јавор (ендемит), Панчићева 
оморика – унешена (реликт и ендемит), зеленика (реликт), 
црни граб (реликт), дивља трешња, дивља јабука, јасика, 
бреза, бели јасен (као ретке и угрожене) и дивља крушка, 
јаребика, планински брест (као ретке врсте). Наведене вр-
сте (њихова станишта) су обухваћене посебним режимом 
заштите.

Шумски комплекс чини 25 врста дрвећа, од којих се из-
двајају ендемит Балканског полуострва – планински јавор 

и варијетет црног бора. Поред тога посебна реткост на под-
ручју Гоча је и сачувана заједница буково-јелових шума.

Специјални резерват природе насељава и 129 врста 
птица, од којих су 108 гнездарице, затим 20 врста водозе-
маца и гмизаваца, 27 врста сисара.

Захваљујући природним одликама, израженом вод-
ном богатству и сачуваним остацима раног рударења 
још из римског периода, ово подручје, поред приоритет-
не научноистраживачке функције и полигона наставе за 
угледно газдовање шумама, одликује се туристичким по-
тенцијалом са доминантно здравствено-рекреативним ка-
рактером. Површина заштићеног природног добра износи 
 3.957 hа 17 а и 39 m2.

Наставна база „Мајданпечка домена”

Наставна база „Мајданпечка домена” Дебели Луг пред-
ставља подручје које је посебно занимљиво у погледу 
састава флоре. На овом подручју јављају се биљне врсте 
које указују на повезаност мезијске флоре са флорама да-
цијске, панонске и илирске провинције, а и са карпатском 
провинцијом. Такође, овде се проналази јужнодацијскиза-
падномезијски ендем Cam pa nu la cras si pes. 

Мајданпечка домена представља лишћарско подручје. 
Посебно доминирају букове шуме.

У Мајданпечкој домени се јавља знатан број лековитих 
биљака. Установљене су 222 врсте, међу којима су ретке или 
ендемичне.

У склопу Наставне базе „Мајданпечка домена” налази 
се Газдинска јединица – Црна река (економске шуме).

Газдинска јединица „Црна река”, у оквиру које се нала-
зи СРП „Фељешана”, налази се на обронцима Хомољских 

13
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13 Површина специјалног резервата 
природе са зонама заштите

14 Шуме Mајданпечкe доменe
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планина, у југозападном делу Мајданпечке домене. То је 
врло интересантан предео због велике купираности тере-
на, који се простире од 211 до 811 m надморске висине, као и 
због врло разноликог геолошког састава на релативно ма-
лој површини и врло богатог и разноврсног флористичког 
састава. Одлика шума на овом подручју је да доминирају 
високе састојине, углавном чисте букове или храста китња-
ка. Поред букве и китњака присутне су готово све лишћар-
ске врсте наше дендрофлоре, а од четинара ту су унесене 
врсте у културама.

Газдинску јединицу Црна река карактерише релатив-
но низак производни потенцијал с обзиром на доминацију 
састојина високог порекла. Запремински прираст износи 
7.731,7 m3 , a годишњи етат на подручју ове наставне базе је 
око 3.500 m3 бруто дрвне запремине, од чега је око 2.500 m3 
букве и 500 m3 храста и 500 m3 осталих лишћара и четинара.

Строги резерват природе „Фељешана”

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) и 
члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС” 
бр. 55/05, 71/05 , 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС 
и 44/14), Влада Републике Србије донела је Уредбу о про-
глашењу Строгог резервата природе „Фељешана”, који је 
сврстан у I категорију од националног, односно изузетног 
значаја. У фитоценолошком смислу СРП „Фељешана” пред-
ставља јединствену аутохтону стару, добро развијену, моно-
доминантну планинску букову шуму, са слабо заступљеним 
мртвим покривачем, неповољног процеса хумификације, 
ретког жбуња и слабе закоровљености. Старост састојине 
износи око 300 година, са стаблима која достижу висине 
преко 40 метара.

Општа оцена стања животне средине овог заштићеног 
подручја је добра, са очуваним биљним и животињским вр-
стама и неизмењеним природним одликама. Непосредно 
поред граница строгог резервата природе налази се Да-
нилово врело. 

Површина СРП „Фељешана” износи 15,28 ha и у целости 
је у државној својини.

15
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15 Студенти на пракси у строгом 
резервату природе Фељешана

16 Данилово врело
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доношењем закона о удруженом раду. Шумски огледни 
центар „Момчило Поповић” – Дебели Луг регистрован је 
као ООУР код Окружног привредног суда у Београду.

За управника шумске управе „Дебели Луг” 1965. год. 
постављен је Гаврило Николић, дипл. инж. шумарства, а 
1967. год. на место шефа шумске управе долази Милорад 
Вучковић, дипл. инж. шумарства. У периоду његовог руко-
вођења постигнути су значајни резултати на пољу отварања 
шума, модернизације погона за примарну прераду дрвета, 
изграђене су сушара и парионица, обновљена је механи-
зација и др.

Од почетка 80-их година нарочито се истиче рад на 
нези култура. У развоју Наставне базе „Мајданпечка до-
мена” значајан допринос дао је Јовица Грбић, дипл. инж. 
шумарства, који се по доласку веома брзо развио у веома 
квалитетног инжењера. Наставном базом 90-их година 
руководио је дипл. инж. шумарства Божо Тодоровић, а по 
одласку у пензију заменио га је дипл. инж. шумарства Бо-
ривоје Перишић. Од 2016. год. на месту управника шумске 
управе налаз и се маст. инж. шумарства Владимир Пуђа.

Смештајни капацитети

У наставној бази постоје објекти за смештај студената. 
Смештајни капацитет износи 60 места. Објекте користе сту-
денти Шумарског и Фармацеутског факултета из Београда, 
као и остали гости (ликовне колоније и др).

17

Управљање Наставном базом „Мајданпечка домена”

У периоду од 1949. до 1953. године управник огледног добра 
био је Милош Животић, дипл. инжењер. У том периоду све 
активности у бази усмерене су на стварање услова за ефи-
касно извођење теренске наставе. 

Миодраг Ерић, дипл. инжењер, био је управник 
„Мајданпечке Домене” у периоду од 1953. до 1956. године. 
После одласка дипл. инж. шумарства Миодрага Ерића на-
ставну базу кратко време је успешно водио Бошко Михаи-
ловић. На месту управника у периоду од 1956. до 1958. год. 
био је Стеван Ћирковић, дипл. инж. шумарства, и на том 
месту се затекао када је основано Огледно добро. Михаило 
Баљинац је дужност шефа Управе обављао 1958. године. 
У току службовања истицао се као добар руководилац и 
после одласка оставио је многобројне шумске културе. Зна-
чајну улогу у раду огледног добра имали су професори Шу-
марског факултета, који су се периодично смењивали као 
преседници Управног одбора. Слободан Ђорђевић, дипл. 
инж. шумарства, на месту шефа Шумске управе био је од 
1959. до 1961. године.

Средином 60-их година пословање рапидно напредује. 
Реализују се планови постављени у шумско-привредној ос-
нови, испуњавају се планови сеча, план гајења, изградња 
шумске путне инфраструктуре и изградња неопходних 
објеката. Стеван Дунић, дипл. инж. Шумарства, дошао је на 
место шефа Шумске управе са великим искуством опера-
тивца, које је стекао у Босни. За време његовог руковођења 
база је остварила изузетне резултате. У међувремену се де-
шавају организационе промене, радне јединице ојачавају у 
стручном погледу. Основан је погон за механичку прераду 
дрвета, формиран је возни парк, набављена је механиза-
ција и др. Суштинске промене дешавају се 1977. године, 

17 Наставно-научни објекат

18 Пролећни аспект 
Арборетума, једна од  

споредних стаза

19 Летњи аспект Арборетума
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Заштићено природно 
подручје „Арборетум 
Шумарског факултета”

Текст приредио: 
Жељко Николић, дипл. инж.

Оснивање Арборетума Шумарског факултета започето је 
1955. године, пошто се Факултет преселио из зграде Пољо-
привредног факултета у Земуну на Баново брдо. Иниција-
тор и први управник Арборетума био је проф. др Бранис-
лав Јовановић. У оснивању Арборетума учествовали су и 
проф. др Александар Туцовић и проф. др Емилија Вукиће-
вић, у то време професорови асистенти. Пројектну доку-
ментацију сачинили су архитекте Бранко Петричић и Ни-
кола Гавриловић. Пројектом је било предвиђено оснивање 
дендролошке збирке на површини од 2 хектара, што је реа-
лизовано у наредних неколико година. Применом планске 
садње створена је изузетно вредна колекција са значајним 
дендролошким материјалом коју чине бројне аутохтоне и 
алохтоне врсте дрвећа и жбуња, као и егзоте. Садња је била 
конципирана по систематској сродности, са већим бројем 
садница исте врсте, чији је број током времена требало да 
се сведе на неколико репрезентативних примерака. Сад-
ни материјал је пажљиво биран и набављан из различитих 
расадника тадашње земље, док су аутохтоне врсте доноше-
не са терена из различитих крајева Србије. Један број деко-
ративних врста набављен је из Арборетума „Волчји Поток” 
у Словенији, а неке су добијене на поклон из ботаничких 
башта у Скопљу, Бечу и Цириху. Током времена број таксо-
на се знатно повећавао, а простор је прерастао у значајно 
природно добро на подручју града Београда.

У оквиру Регулационог и Просторног плана града 
Београда, у периоду од 2007. до 2010. године, Завод за 
заштиту природе Србије урадио је Студију заштите Арбо-
ретума Шумарског факултета у циљу вредновања значаја 
Арборетума кроз идентификацију природних и створених 
реткости у биолошком, еколошком и едукативном смис-
лу. На основу израђене Студије и према тада важећем За-
кону о заштити животне средине проширена површина  
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Арборетума предложена је за законску заштиту Влади Ре-
публике Србије.

Решењем Скупштине града Београда од 07.07.2011. 
године природно добро „Арборетум Шумарског факулте-
та” проглашава се заштићеним подручјем. Као споменик 
природе је проглашен заштићеним због јединствене, бота-
нички разноврсне збирке дендрофлоре на отвореном про-
стору и ради очувања и унапређења генофонда аутохтоне, 
алохтоне и егзотне дендрофлоре, као и ретких, ендемич-
них и реликтних врста, намењених научноистраживачком 
раду и образовању. Ово заштићено подручје сврстано је 
у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја 
са режимом заштите II степена. Управљање заштићеним 
подручјем поверено је Универзитету у Београду – Шумар-
ском факултету, са дефинисаним активностима и мерама 
у заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу при-
родних и створених вредности. 

Са првобитне површине од 2 ha Арборетум се данас 
проширио на површину од 6 ha 69 а и 62 m2. Налази се на 
катастарској парцели бр. 10033/1, К.О. Чукарица, и у држав-
ној је својини. Представља створену ботаничку вредност 
на некадашњем станишту мешовитих аутохтоних шума 
сладуна и цера (Quer ce to-fra i net to cer ris subass. acu le a te to-
sum Jov.=syn. Rusco-Quer ce tum fra i net to-cer ris Jova no vić, 1951). 
Простире се на северозападној падини Кошутњака изнад 
леве обале Топчидерске реке, на надморској висини од 
110–125 m. Геолошку подлогу чине силикатне стене прекри-
вене слојевима леса и делувијалним наносима. Земљиште 
је окарактерисано као лесивирана гајњача. Просторно и 
функционално је повезан у систем градског зеленила.

Заштићено подручје је издељено пољима различите 
површине на којима богату и разноврсну дендрофлору 

чине аутохтоне и алохтоне врсте дрвећа. На целокупној 
површини Арборетума се налази око 2.000 примерака 
лишћарских (Angi o sper mae) и четинарских (Gymno sper-
mae) врста.

У Арборетуму су заступљене и биљне врсте са IUCN 
црвене листе, које су заштићене у својим природним ста-
ништима: Picea omo ri ka (Pančić) Purk. – Панчићева омори-
ка, Acer hyrca num subsp. inter me di um (Pančić) Bornm. – Пан-
чићев маклен, Forsythia euro pa ea Degen & Bald. – балканска 
форзиција, Pru nus lau ro ce ra sus L. – ловор вишња, Labur num 
anagyroi des Medik. – обични негњил, Fra xi nus pal li sae Wil-
lmott – длакави пољски јасен, Ilex aqu i fo li um L. – божикови-
на, Que r cus tro ja na Webb – македонски храст, Taxus bac ca ta 
L. – тиса и Pinus hel dre ic hii H. Christ – муника. Такође, као 
интересантни примерци и дендролошки раритети, у Арбо-
ретуму су и глобално угрожена Meta se qu o ia glypto stro bo i des 
Hu & W. C. Cheng – метасеквоја и Pet te ria ramen ta cea (Sie ber) 
C. Presl – тиловина, балкански ендемит.

У оквиру просторне структуре окућнице Факултета по-
стоји и зона проширења, површине 3,13 ha, која обухвата 
зграду инсектаријума, расадник са стаклеником, површину 
са аутохтоном шумском вегетацијом, шетну тримстазу из-
грађену 2017. године, оивичену са дрвеним облицама, као 
и парк који ће бити намењен деци и омладини ометеној у 
развоју у сврху хортикултурне терапије.

20 21
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20, 21 Зимски аспект Арборетума

22 Улаз у споменик природе 
„Арборетум Шумарског 

факултета”

23 Picea omo ri ka (Pančić) Purkyne –
оморика, једна од врста са IUCN црвене 

листе која се налази у Арборетуму

24 Шетна трим–стаза у проширеној 
зони Арборетума

22

23

24
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Зграда инсектаријума је комплетно реновирана 2016. 
године. Поред просторије која припада Катедри заштите 
шума има и комплетно опремљену учионицу намењену 
за промоцију Арборетума, а може се користити и за друге 
наставне, научне и стручне активности.

Расадник површине 50 ари обухвата ограђени део, 16 
Дунеманових леја и стакленик површине 200 m2, чија је ре-
конструкција обављена током 2001. и 2002. године.

Примарна функција расадника је реализација прак-
тичне наставе студената и ђака средњих стручних шко-
ла. Такође, у расаднику се постављају огледи у оквиру 
наставних и научних активности студената и различитих 
пројектних активности. У стакленику се врши комерцијална 
производња декоративног садног материјала. До одласка 
у пензију расадничку производњу су водили стручни са-
радници: дипл. инж. Марија Пишлер-Гојнић, дипл. инж. 
Александар Манчић и дипл. инж. Мирко Шкорић.

25 26

27

28

25 Учионица у згради 
инсектаријума у Арборетуму

26, 27 Комерцијални део 
расадника са стаклеником

28, 29 Научноистраживачки рад 
у расаднику

30, 31, 32 Практична настава 
студената у расаднику
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29

30

31

32
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Поред бројних активности студената Шумарског фа-
кулета, Арборетум посећују и ђаци основних и средњих 
школа са подручја целог града, деца предшколских уста-
нова, наставници и студенти са других факултета. Такође, у 
Арборетуму се одвија практична настава за ђаке Техничке 
школе „Дрво арт” и Средње занатске школе, као и радна 
хортикултурна терапија корисника Центра за смештај и 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. По-
времено компаније организују дружење и рад у природи у 
оквиру друштвено одговорних акција.

33 Деца из предшколске 
установе у посети Арборетуму, 

подстицање еколошке свести

34, 35 Ученици Техничке 
школе „Дрво арт” на практичној 

настави у Арборетуму

36 Ученици Техничке школе 
„Дрво арт” на практичној 

настави у стакленику
33

34

35 36
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37 Хортикултурна терапија 
корисника Центра за смештај 

и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју

38, 39, 40 Компанија 
„LOREAL BAL KAN” и Центар за 
унапређење животне средине 

у волонтерској акцији „Дан 
грађана” (енг. Citi zen Day) у 

Арборетуму, мај 2019. године
38

39 40

37
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41

42

41 Обележене биљне врсте

42 GREEN FEST, октобар 2019. године – 
учешће Арборетума на 10. јубиларном 

фестивалу зелене културе у Дому 
омладине у Београду

Последњих година, средствима Градског секретарија-
та за заштиту животне средине града Београда, а у оквиру 
Плана управљања заштићеним подручјем, реализоване су 
различите инвестиције које знатно доприносе унапређењу 
изгледа Арборетума. Током 2019. године урађена је нова 
стаза од ломљеног камена која се протеже од капије Ар-
боретума до главне асфалтне стазе, извршена је рекон-
струкција свих стубова осветљења и постављена је нова 
LED расвета. Такође, урађен је комплетан пројекат сана-
ције свих стаза у Арборетуму, са чијом реализацијом ће се 
почети у 2020. години.

Од 1987. године Арборетум егзистира као посебна 
радна јединица, која 1991. год. постаје саставни део На-
ставне базе Београд, у оквиру новооснованог Центра за 
наставно-научне објекте Факултета. Статутом Шумарског 
факултета из 2006. године Арборетум је припојен Кате-
дри екологије шума при Одсеку за шумарство. Према нај-
новијем статуту из 2019. године Арборетум егзистира као 
једно од три заштићена природна добра која припадају 
Факултету. Од 1971. год. постоји место стручног сарадника 
у Арборетуму, на коме су радили др Олга Пурић Даска-
ловић, дипл. инж. Јелена Вучетић и др Марина Вукин, а 
данас су на месту стручног сарадника у Арборетуму запо-
слени: дипл. инж. Никица Стајић, дипл. инж. Драгана Ми-
лојковић и дипл. инж. Мирослава Живановић. Одлуком 
декана Шумарског факултета од 2016. год. за управника 
ЗПП „Арборетум Шумарског факултета” именован је дипл.  
инж. Жељко Николић.
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Библиотека
Текст приредила: 
Бранислава Симоновић, дипл. инж.

Основни задатак библиотеке је да омогући студентима, 
професорима, научним радницима и сарадницима који 
су укључени у образовање и научноистраживачке процесе 
информације и публикације потребне за студирање, науч-
ни, стручни и истраживачки рад.

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКЕ

Оснивање и развој до 1954. године
Од почетка наставе 1920. године на Шумарском одсеку 
Пољопривредног факултета у Земуну не постоје званични 
подаци о раду библиотеке. Комплетан фонд библиотеке, 
као и архива Пољопривредно-шумарског факултета, изго-
рео је у савезничком бомбардовању Београда 1944. године.

На основу одлуке Владе НР Србије, 1949. год. Пољо-
привредно-шумарски факултет подељен је на два самостал-
на факултета. Тада је основан први самостални Шумарски 
факултет у Југославији. У оквиру Факултета основана је и 
библиотека.

Период од 1954. до 1980. године
Приликом пресељења Шумарског факултета 1954. годи-
не на Баново Брдо пресељена је и библиотека са једним 
делом књижног фонда из области шумарства и сродних 
области, који је издвојен из заједничког фонда до тада 
Пољопривредно-шумарског факултета. Библиотека је до-
била и фонд књига, претежно из области шумарства, од 
расформираног Министарства шума и рудника.

Библиотека је смештена у просторије које нису биле 
грађене наменски за библиотеку.  У почетку је у библиоте-
ци радила само једна службеница. Целокупни фонд (књи-
ге и часописи) био је измешан у магацину јер није постојао  

систематизован начин смештаја фонда, што је отежавало 
проналажење одговарајуће публикације. До 1956. год. у би-
блиотеци није било стручног библиотекарског кадра.

Доласком Софије Стошић, библиотекара са положе-
ним стручним библиотечким испитом и искуством од 4 
године рада у Библиотеци Института за шумарство НР Ср-
бије (1956. год.), у библиотеци Шумарског факултета се по-
чиње са систематизованим радом и сређивањем фонда. 
Софија Стошић је 1957. године именована за првог управника 
библиотеке Шумарског факултета. Фонд је инвентарисан, а 
одмах после тога почело се са формирањем лисног каталога. 
Тај каталог је оформљен од „карте књиге”, која је истовре-
мено била и реверс. У следећој фази приступило се изради 
каталошких листића и формирању ауторског каталога. Ова-
кав начин обраде публикација омогућио је брзу и лаку ин-
формацију о свакој публикацији која је потребна кориснику.

Књиге и часописи сређени су да се могу лакше пронаћи. 
Све књиге су сложене по формату и у оквиру формата по 
nume rus cur rens-у. Часописи су сложени по насловима, у 
оквиру наслова по годиштима и свескама и на крају по броје-
вима, такође по nume rus cur rens-у.

Да би се све ово урадило било је потребно штампати и 
повезати књиге инвентара (које постају законска обавеза и 
морају бити прописано прошивене и запечаћене црвеним 
воском), а затим штампати картоне књига и каталошке листиће. 
Тадашњи декан проф. др Данило Тодоровић је 1. јуна 1956. год. 
својим потписом оверио прве књиге инвентара („инвентар 
књиге” и „инвентар периодике”).

Паралелно са радом на уређивању фонда радило се и 
на набавци одговарајуће опреме (ормари, столови и столи-
це за студентску читаоницу). Због скучености магацинског 
простора и недостатка професорске читаонице приступило 
се реорганизацији простора.
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Факултет је обезбедио финансијска средства и магацин 
је пресељен у већу просторију, у њему су постојеће полице 
за смештај публикација прилагођене, да би књиге биле лако 
приступачне и на дохват руке, уређена је студентска чита-
оница, и једна канцеларија као професорска читаоница. 
У ходнику зграде, који је био довољно широк, направљене 
су две канцеларије, где су смештени каталози и ормари за 
студентске уџбенике, који су издвојени из главног фонда. 
Из главног фонда издвојене су и енциклопедије, речници и 
приручници и смештени су у професорску читаоницу, која 
је истовремено била и канцеларија управнице библиотеке. 
Факултет је из свог буџета одвајао одређена средства којима 
је вршена куповина књига и часописа (домаћих и страних). 
Одлуку о врсти публикација које се купују у току године до-
носио је Одбор за библиотеку у договору са управницом, а 
уз консултацију са наставним особљем Факултета. Поред ку-
повине, фонд се попуњавао разменом за Гласник Шумарског 
факултета са стручним институцијама из земље (тада СФРЈ) 
и из иностранства. Значајна обнова фонда је омогућена из-
дањима која је библиотеци достављало Друштво инжењера и 
техничара шумарства и индустрије за прераду дрвета Србије.

Обавеза достављања одбрањених докторских дисерта-
ција и магистарских радова библиотеци Шумарског факул-
тета уведена је 60-их година прошлог века.

Након сређивања простора ове библиотеке прешло се 
на систематизовање фонда. Уведен је савремени начин са-
држинске обраде и класификације књига, урађена је стручна 
УДК класификација по областима, која се и данас користи. 
Формиран је лисни стручни каталог. У овој класификацији 
помогао је врсни познавалац шумарске струке – професор 
нашег факултета др Драгољуб Мирковић.

Године 1960. у библиотеци се запошљавају стручни ка-
дрови, што је омогућило поделу послова и значајно побољ-
шање квалитета рада.

Поред лисног стручног каталога (према УДК класифика-
цији), формира се и каталог чланака из стручних часописа, 
каталог докторских дисертација и магистарских радова и 
каталог речника.

У овом периоду вршена је редовна ревизија књижног 
фонда. Каталошки листићи страних књига редовно су до-
стављани Универзитетској библиотеци и Југословенском 
библиографском институту за израду каталога страних књи-
га. На завршетку сваке године часописи су комплетирани и 
слати на коричење, као и књиге из студентског фонда, да би 
се заштитиле од пропадања.

Период од 1980. до 2000. године
Почетком 80-их година прошлог века почело се са попи-
сом научних и стручних радова наставника и сарадника 
Шумарског факултета. Тај посао је поверен Бранислави 
Лукић (Милинков), која је својим знањем и искуством, као 
и упорношћу, успела да прикупи и обради скоро све што 

су наши наставници и сарадници објавили у периоду од 
1920. до 2000. године. Овом обимном раду знатно је допри-
нео дипл. инж. шумарства Милорад Шијак, који је израдио 
ауторски и предметни регистар као и УДК класификацију 
прикупљених радова.

Објављено је пет књига којима је обухваћен период од 
1920. до 1995. године, док је период од 1996. до 2000. год. само 
пописан.

Запослени у библиотеци су такође прикупили и обра-
дили грађу за библиографију пројеката за период од 1948. до 
1990. године. Објављена је само прва књига од укупно седам. 
Подаци су електронски обрађени.

У периоду од 1980. до 2000. године библиотека Шумар-
ског факултета се у свом раду кретала унапред, али и са 
мањим стагнацијама због општепознатих криза у друштву, 
које су се одражавале и на ову делатност. Почетком осам-
десетих година научни и стручни часописи су набављани 
без неких већих проблема. Куповало се преко 70 наслова 
страних часописа. Разменом се добијало преко 200 наслова 
страних и домаћих часописа.

До краја 1990. год. библиотека располаже са значајнијим 
библиотечким фондом књига и часописа. 

Рад у библиотеци се 1990. год. модернизује набавком 
компјутера и инсталирањем програма за пословање библи-
отеке „БИБ”, у циљу ефикасније обраде и коришћења библи-
отечког фонда, као и могућности укључивања у одговарајуће 
информационе системе. Да би се унапредио информациони 
систем у библиотеци, 1998. год. прелази се на нови програм 
„БИБЛИО”.

Недостатак финансијских средстава и повећање броја 
студената отежавају обезбеђење довољног броја примерака 
уџбеника и скрипата за студенте.

После 1992. год. набавка књига и часописа је смање-
на због међународних санкција које су уведене тадашњој 
Југославији. Уз велике напоре и ангажовање Факултета и 
разумевање увозника („Нолит”) обезбеђен је већи број ча-
сописа из иностранства, који су набављани и пре економске 
блокаде. Тиме је обезбеђен континуитет и омогућено на-
шим научним радницима да буду у току светских научних 
збивања. 

Ублажавањем санкција омогућена је поновна набавка 
страних часописа, тако да је фонд постепено обновљен. Годи-
не 1996. Министарство за науку и технологију Србије почело 
је да финансира набавку страних стручних часописа, што је 
омогућило да библиотека добија 12 наслова.

У периоду од 1990. до 1996. год. извршена је реконструк-
ција зграде Факултета. Библиотека добија нов распоред про-
сторија и нову организацију библиотечког простора.

Пошто је приликом реконструкције дела зграде у 
којој су се налазиле и просторије Библиотеке било нео-
пходно тадашњи магацински простор ослободити, све 
књиге су пребачене у неодговарајуће просторије, што 
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је за последицу имало неминовно оштећење дела фон-
да. После такве врсте селидбе било је неопходно урадити 
потпуну ревизију књижног фонда (провера свих публи-
кација од првог до последњег инвентарског броја), што 
је и учињено 1998. године. Отписане су оштећене и неак-
туелне публикације и фонд је сређен у новом простору. 
Решењем број 06-218/6, од 13. 03. 1997. год. библиотека Шу-
марског факултета уписује се у централни регистар библи-
отека Србије који води Универзитетска библиотека „Свето-
зар Марковић”.

Пред крај овог периода, одласком Милорада Шијака и 
Бранке Лукић у пензију, долази до осипања кадра у библи-
отеци, где остаје Мирјана Голубовић да сама уђе у нови ми-
ленијум уз повремено додељену јој испомоћ у људству на 
физичким пословима.

Период од 2000. до 2020. године
Уважавајући потребу да је за нормално функционисање 
рада у библиотеци потребан кадар, разумевањем тадашње 
Управе факултета примљена је дипл. инж. Бранислава Си-
моновић на место библиотекара.

Од 2004. год. омогућен је приступ интернету преко Рачу-
нарског центра Универзитета у Београду и тиме почиње ко-
ришћење интернета као извора информација у библиотеци.

Набављена је и инсталирана нова рачунарска опре-
ма (рачунари прикључени на интернет за рад особља 
и корисника, са могућношћу коришћења штампача и  
скенера).

Повећавањем броја научних информација јавља се 
потреба за организованим научним информисањем и 
стварањем одговарајућег информационог система. Као ре-
зултат те потребе од 2004 год. преко Конзорцијума библи-
отека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) обезбеђен 
је интернет приступ електронским научним изворима  

43 Фонд 
реткости

43
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(часописима, књигама, базама података). Целокупан си-
стем претплате иностраних извора научних информација, 
било у електронској или папирној форми, финансира се 
искључиво преко Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, у оквиру обједињене набавке. Библиотеч-
ки кадар пролази кроз обуку за рад у КоБСОН садржајима и 
новом окружењу.

Залагањем Мирјане Голубовић библиотека Шумар-
ског факултета приступа пројекту Виртуелне библиотеке 
Србије (ВБС) и уговор о пуноправном чланству библио-
теке у библиотечко-информационом систему COBISS.SR 
потписује 2004. године. Овај пројекат повезао је библио-
теке у Србији у јединствен информациони систем, и тако 
се корисницима библиотека на организован и рационалан 
начин обезбедио приступ информацијама и документима 
у електронском облику.

Добијањем лиценце за рад у систему COBISS.SR. (М. 
Голубовић и Б. Симоновић), започиње се са радом на уно-
шењу записа за публикације у електронски каталог. Прела-
зи се са израде традиционалних лисних каталога на елек-
тронски, јавно доступан каталог. Договорено је да се, ради 

ефикасности, унесу све публикације пристигле у библио-
теку од 2000. године. Стари део фонда, који у том периоду 
није унет у е-каталог, могуће је претражити у библиотеци 
коришћењем лисног каталога.

Настављено је евидентирање научних и стручних радова 
и израда персоналних библиографија професора и истра-
живача на Шумарског факултету Универзитета у Београду, 
уношењем података у систем  COBISS, тако да су заинте-
ресованим корисницима библиографије доступне преко  
интернета.

Користећи могућности нове технологије и уз финан-
сијску помоћ фондације Темпус, 2007. год. су радници би-
блиотеке направили интернет презентацију (тако смо се 
нашли међу првим академским библиотекама са својим 
веб-сајтом).

У овом периоду библиотека постаје посредник у 
прибављању информација и информациони центар са 
електронским каталозима, креираним базама података, 
опремљена савременом технологијом која омогућава при-
ступ информацијама и материјалу у електронском облику, 
што је новина у односу на њену некадашњу улогу.

44 45
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Од 2010. год. долази до сукцесивног пријема нових ка-
дрова у библиотеку: дипл. инж. Гордане Радошевић, Јелене 
Вилотић, и дипл. инж. Татјане Павличић, чиме је омогуће-
но да се корисницима пруже услуге едукације и помоћ у 
проналажењу свих врста научних и стручних информа-
ција кроз следеће активности запослених: упознавање 
са информационим апаратом и начином коришћења 
публикација из фонда библиотеке; помоћ у сналажењу 
у електронском и лисним каталозима библиотеке и при-
мењеним класификационим схемама; тематска претражи-
вања онлајн доступних каталога библиотека, база података 
и електронских сервиса; обука корисника за самосталан 
рад са базама података и другим електронским изворима  
информација.

Ради се ревизија и отпис невраћених, дотрајалих и не-
употребљивих и неактуелних јединица у фонду.

Систематски се уноси стари фонд (књиге пристигле у 
библиотеку пре 2000. год.) у систем COBISS.SR. Тиме се у 
библиотеци завршава период „хибридне” библиотеке која 
нуди разноврсне информације, како на традиционалан 
начин преко књига и штампане периодике, тако и преко 
разних веб-сервиса и дигиталних садржаја.

Шта даље…
Пратећи и даље концепцију развоја библиотеке – да се ис-
користи постојеће знање библиотекара да би се изашло 
у сусрет потребама корисника, као и да се убрза приступ 
информацијама, oчекује се да у наредном периоду:

• методом дигитализације заштитимо фонд и учинимо 
га приступачним кориснику;

• формирамо репозиторијум за архивирање, тј. 
дугорочно чување метаподатака дигиталних добара у 
електронском складишту;

• креирамо базу података релевантних електронских 
извора.
Библиотеку очекује фаза трансформисања од библи-

отечко-информационог центра у виртуелну библиотеку тј. 
електронску библиотеку (као најсавременији вид органи-
зације библиотеке).

БИБЛИОТЕЧКИ ПРОСТОР

Библиотечки простор је организован у три сегмента.

Радни простор за запослене у библиотеци са професор-
ском читаоницом са 6 места, за наставно особље Факул-
тета и друге научне раднике, као и за читаоце који користе 
периодику, докторске дисертације, грађу из фонда ретко-
сти или књиге набављене међубиблиотечком позајмицом. 
У овом простору се налази у слободном приступу рефе-
ренсна збирка, новопристигле серијске публикације, сви 
бројеви Гласника (од 1950. и даље) и сви бројеви часописа 
Шумарство (од 1949. и даље).

Студентска (општа) читаоница са 50 места, за кориснике 
који користе књиге за рад у читаоници и за све који имају 
потребу за коришћењем приручника, речника, библио-
графија, енциклопедија, лексикона и сл. У овом простору 
корисницима су доступни за рад рачунари.

Магацински простор (површине преко 200 m2), у коме су 
публикације распоређене на полицама по областима. Због 
прилива библиотечке грађе набављене су нове металне 
полице, а постојећи простор преуређен и проширен за 
60 m2 нове корисне површине.

44 Магацин 
монографије

45 Магацин 
периодике
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БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД

Фонд се попуњава (куповином, поклоном, разменом и ло-
калним обавезним примерком), монографским, серијским, 
и електронским публикацијама, првенствено из области 
које се изучавају на Шумарском факултету, али и из других 
сродних научних области.

Повећању фонда допринелa је и набавка стране струч-
не литературе за потребе и по избору наставника и сарад-
ника, као и набавка публикација преко два међународна 
пројекта, TEM PUS и FOPER, у периоду 2008–2011. године. 
Фонд библиотеке садржи:

Монографске публикације (научне и стручне књиге из 
различитих области) са посебним фондовима (специјалне  
збирке):

• Музејска збирка (публикације намењене настави, а 
које су објављене у издању Шумарског факултета, као 
и скрипта која су се до 2000. године користила за спре-
мање испита, 11 уџбеника који су објављени до 1940. 
године, а које су користили студенти Шумарског одсека 
Пољопривредно-шумарског факултета);

• Фонд реткости (старе и ретке књиге штампане крајем 
XIX века, углавном на немачком језику, као и прву књи-
гу из области шумарства објављену у Београду 1872. год, 
под насловом „Произвођење и употреба шумa”, аутора 
Алексе Стојковића);

• Фонд одбрањених радова (докторати, магистарске тезе, 
специјалистички радови и мастер радови одбрањени 
на Шумарском факултету у Београду);

• Студентски фонд (уџбеници и практикуми потребни 
студентима за све студијске програме на Шумарском 
факултету);

• Поклон библиотека (чувају се, као засебне целине, 
поклон библиотеке професора који су предавали на 
Шумарском факултету);

• Фонд референсне збирке (приручна литература садр-
жи енциклопедије - опште и специјалне, лексиконе, 
речнике, библиографије, приручнике, атласе и друга 
капитална издања на нашем и страним језицима);

Серијске публикације (домаћи и страни часописи; научни 
и стручни). 

Некњижна грађа 
• Збирка фотографија инжењера шумарства Стевана Ко-

ларовића, који је читав свој живот посветио шуми и шу-
марству Србије и иза себе оставио вредне фотографије 
како значајних врста дрвећа, тако и шума Србије, Црне 
Горе и Македоније.

• Дигитални материјал
• Базе података добијене у оквиру КоБСОН пројекта, из-

међу осталих база „TREE CD” за период од 1939. до 2001. 
године на CD-у за часописе: Fore stry abstracts, Forest Pro-
ducts abstracts и Agro fo re stry abstracts.

СТРУЧНО ОСОБЉЕ БИБЛИОТЕКЕ

Управници библиотеке Шумарског факултета
• Софија Стошић-Вујановић у Библиотеци од 1957. до 1980. 

године.
Високо образовање: Филолошки факултет, Београд
Стручни испит: 1954. године

• Милорад Шијак, библиотекар саветник, у Библиотеци 
од 1980. до 1996. године.
Високо образовање: Шумарски факултет, Београд
Стручни испит: 1979. године

• Бранислава Симоновић у Библиотеци од 2002. године.
Високо образовање: Шумарски факултет, 
Београд
Стручни испит: 2004. године

Дипломирани Библиотекари
• Милица Милојевић у Библиотеци од 1960. до 1991. године. 

Високо образовање: Природно математички факултет, 
Београд
Стручни испит: 1962. године

• Пешић (Михаиловић) Невена у Библиотеци од 2010. до 
2015. године.
Високо образовање: Филолошки факултет, Београд
Стручни испит: 2009. године

• Гордана Радошевић у Библиотеци од 2010. године.
Високо образовање: Шумарски факултет, Београд
Стручни испит: 2011. године

• Татјана Павличић у Библиотеци од 2015. године. -
Високо образовање: Шумарски факултет, Београд
Стручни испит: 2016. године

Књижничари
• Симеон Рајачић – „Чика Сима” у Библиотеци од 1955. 

до 1967. године.
Средње образовање: Гимназија

• Радица (Симић) Ковачевић у Библиотеци од 1960. до 
1977. године. 
Средње образовање: Средња библиотекарска школа, 
Београд
Стручни испит: 1962. године

• Бранислава Лукић (Милинков), самостални књижни-
чар, у Библиотеци од 1960. до 2000. године.
Средње образовање: Средња библиотекарска школа, 
Београд
Стручни испит: 1962. године

• Мирјана Голубовић, самостални књижничар, у Библи-
отеци од 1977. до 2012. године
Средње образовање: Средња библиотекарска школа,
 Београд
Стручни испит: 1979. године

• Јелена Вилотић, књижничар, у Библиотеци од 2013. го-
дине.
Средње образовање: Гимназија, Обреновац
Стручни испит: 2013. године
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Службеници у Библиотеци
• Милан Илић, дипл. инж. шумарства, радио у Библио-

теци од 1955. до 1957. године
• Теодор Срдановић, – студент, радио у Библиотеци од 

1955. до 1957. године
• Бранка Ванчетовић – студент, радила у Библиотеци од 

1958. до 1959. године
• Верица Драшковић – дипломирани политиколог, ради-

ла у Библиотеци од 1998. до 2000. године
• Бранка Илић, Филолошки факултет, радила у Библиоте-

ци од 2000. до 2002. године
• Славиша Шаренац, запослен на Факултету од 1980. до 

2016. године, стручни сарадник за фотодокументацију, 
високо образовање: Шумарски факултет, Београд

47 Професорска читаоница

46 Студентска читаоница

46

47
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Издавачка 
делатност

Већ у првим годинама постојања Пољопривредног факул-
тета са Шумарским одсеком започиње издавање уџбени-
ка. Назив Пољопривредно-шумарски факултет први пут се 
појављује 1930. године, када др Ђока Јовановић, професор 
Употребе (искоришћавања) шума објављује уџбеник „Ме-
ханичка прерада дрвета”, а др Младен Јосифовић уџбе-
ник „Биљна патологија за студенте шумарства и шумарске 
стручњаке”. До Другог светског рата објављено је укупно 11 
уџбеника и 1 скрипта. За време рата Факултет није радио а 
издавање уџбеника је замрло.

После Другог светског рата све се мења. Поред уџбе-
ника који су у прво време били заједнички за оба одсека 
Пољопривредно-шумарског факултета, као што су „Не-
органска и органска хемија”, „Педологија” итд., почиње 
и издавање уџбеника за студенте шумарства. Тако је 1947. 
године објављен уџбеник из Микробиологије и Више мате-
матике, 1948. год. из Дендрометрије, Шумарске ентомоло-
гије и Механичке прераде дрвета. Од скрипата су 1948. год. 
објављена скрипта из Грађевинарства и Уређења бујица, 
итд. Развојем шумарске науке и праксе, расла је и потреба 
за издавањем одговарајућих уџбеника и остале потребне 
литературе, нарочито образовањем нових одсека, па је 
тако објављено мноштво публикација, практикума, при-
ручника и збирки задатака.

У оквиру издавачке делатности Факултета објављене 
су и 4 библиографије научних и стручних радова настав-
ног особља Шумарског факултета у Београду, и то за сле-
деће периоде: 1945–1980, 1981–1985, 1920–1990, 1986–1990. и 
1920–1990. год. са допуном. Ове библиографије садрже, по 
издањима, 4.390, 1.469, 1.485 и 753 библиографске јединице, 
односно укупно 8.097 библиографских јединица.

Сваки наслов, односно библиографска јединица, по-
ред оригиналног наслова има и наслов на енглеском језику.  

Свака библиографија има ауторски регистар и предмет-
ни регистар на српском и енглеском језику, а прве две и 
кратке биографије аутора. Такође је 1993. год. објављена и 
„Библиографија пројеката Шумарског факултета 1948–1990. 
год. – књ. 1, једнотематски пројекти 1948–1972”, која садржи 
366 пројекта-документа (одреднице). У овој библиографији 
су објављени пројекти у чијој су изради учествовали чла-
нови наставног особља Факултета, а односе се на значајне 
пројекте у привреди наше земље (и неколико у иностран-
ству).

Издавачку делатност на Факултету спроводе: декан са 
колегијумом, Комисија за издавачку делатност, уредници и 
уређивачки одбори сталних или повремених публикација 
Факултета и Служба за рачуноводство и финансије.

Комисија за издавачку делатност има најмање чети-
ри члана, која Наставно-научно веће именује из реда на-
ставника на период од три године. Тренутно ову дужност 
обављају: 

• др Мира Мирић Милосављевић, председник Комисије;
• др Ивана Бједов, заменик председника;
• др Маријана Новаковић Вуковић, члан; 
• др Весна Ђукић, члан Комисије.

Текст приредио: 
др Миодраг Златић, редовни професор
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ЧАСОПИСИ

Гласник Шумарског факултета
Наставно особље Шумарског факултета је после Дру-
гог светског рата своје радове објављивало у Годишњаку 
Пољопривредно-шумарског факултета до 1949. године. По-
сле осамостаљивања Шумарског факултета покренуто је 
издавање властите публикације, и тако је настао „Гласник 
Шумарског факултета”. Први број је објављен 1950. год. и до 
сада је објављен 121 број.

Постојање овог часописа у првобитној југословенској, 
а данас српској шумарској струци, имало је значајан допри-
нос за развој шумарства, али и за развој прераде дрвета, 
пејзажне архитектуре и хортикултуре, заштите од ерозије 
и уређења бујица (данас еколошког инжењеринга у зашти-
ти земљишних и водних ресурса). У појединим бројевима 
Гласника су објављиване докторске дисертације и један 
магистарски рад (број 56).

Данашњи Гласник Шумарског факултета је водећи 
национални часопис који излази периодично, два пута го-
дишње. Штампају се оригинални и прегледни научни ра-
дови, који третирају проблематику из поменутих области. 
Радови се штампају на српском и енглеском језику. Од 2002. 
године, сви радови који се објављују у Гласнику Шумарског 
факултета имају и DOI број.

Гласник се размењује са 35 домаћих и 104 стране ин-
ституције. Он се обрађује у библиографским базама пода-
така: CAB Abstract, AGRIS, Tree CD, AGRI CO LA, Forest Sci en ce 
Data ba se, CABI Full Text, EBSCO, DOAJ, PRO QU EST. Гласник 
Шумарског факултета финансијски помаже Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Главни уредник првог броја часописа био је проф. др 
Светислав Живојиновић (1950–1956. год.). Следе др Тома  

Бунушевац (1956–1959.  год.), проф. др Данило Тодоро-
вић (1959–1965. год.), проф. др Владислав Поповић (1965–
1968.  год.), проф. др Бранислав Јовановић (1968.  год.), 
проф. др Душан Симеуновић (1970–1975. год.), проф. др 
Милован Гајић (1976–1992.  год.), проф. др Душан Јовић 
(1994–2000. год.), проф. др Милан Нешић (2000–2002. год.), 
проф. др Драган Караџић (2002–2009. год.), проф. др Не-
над Кеча (2009–2013. год.) и од 2014. год. до сада проф. др  
Миодраг Златић.

Шумарство
Часопис „Шумарство” први пут је изашао 1948. године, као 
гласило Министарства шумарства ФНРЈ, а његов први уред-
ник је био Ђорђе Јовић, дипломирани инжењер. Одлуком 
Друштва шумарских инжењера и техничара Србије, од 25. 
02. 1951. године, „Шумарство” постаје гласило овог друштва. 
Касније, суиздавач „Шумарства” постаје и Шумарски фа-
култет, до 2019. год. закључно. У овом периоду изашло је 
око 300 свезака и око 3.500 радова. Током свог постојања, 
на страницама часописа „Шумарство” је третирана пробле-
матика шумарства, ловства, пејзажне архитектуре, ерозије 
и прераде дрвета. Највећи број објављиваних радова је 
научноистраживачког карактера, али је објављен и већи 
број приказа, коментара и чланака. Часопис је излазио 4 
пута годишње у 600 примерака, а у њему, поред домаћих 
научних и стручних радника, сарађивали су и научници из 
више страних земаља.

Осим поменутих, главни уредници часописа „Шу-
марство” били су: Албе Урбановски (1954. год.), Душан 
Симеуновић (1956–1957. год.), Рајица Ђекић (1957. год.), Ра-
дован Ивков (1958–1962. год.), Драгољуб Мирковић (1962–
1963. год.), Милош Јевтић (1964–1967. год.), Стеван Јовано-
вић (1968–1973. год.), Милутин Јовановић (1973–1979. год.), 

48

48 Гласник 
Шумарског 
факултета

49

49 Часопис 
„Шумарство”



54

о факултету

Прибислав Маринковић (1980–1985.  год.), Сретен Ни-
колић (1986–1997. год.), Зоран Томовић (1997–2002. год.),  
Љубивоје Стојановић (2002–2019. год.). Овде треба истаћи 
и Милутина Вујовића, новинара који је био на месту тех-
ничког уредника од 1952. до 1997. године, читавих 45 година.

Прерада дрвета
„Прерада дрвета” је научностручни и информативни ча-
сопис који je објављивао оригиналне, прегледне и стручне 
радове из области прераде дрвета и сродних дисциплина. 
Осим презентације радова, часопис садржи и велики број 
корисних информација, репортажа, вести, новости и огла-
са. Садржај часописа је усмерен ка научницима, експерти-
ма из праксе, студентима и многим другима који изучавају 
или прерађују дрво не само у Србији већ и широм света.

Часопис је издавао Шумарски факултет Универзите-
та у Београду од 2003. до 2011. године. У почетку је изла-
зио четири пута годишње, а затим као двоброј. Радови су 
објављивани на српском или енглеском језику. Укупно је 
публиковано 35 бројева.

SEЕFOR
Шумарски факултет је један од издавача научног часописа 
„SEEFOR” (South-east Euro pean fore stry), ISSN Abbre vi a ted 
title: South-east Eur. for.;ISSN: 1847-6481 (print); e-ISSN: 1849-
0891 (onli ne).

Главни уредник је Дијана Вулетић, извршни уредник је 
Иван Белановић, а уређивачки одбор чине 28 експерата из 
иностранства и Србије.

Издавање часописа обезбеђено је од стране следећих 
универзитета и института са балканског подручја: Хрватски 
шумарски институт; Универзитет у Бањој Луци – Шумарски 
факултет; Универзитет у Сарајеву – Шумарски факултет; 

Универзитет у Новом Саду – Институт за низијско шумар-
ство и животну средину; Универзитет у Београду – Шумар-
ски факултет; Институт за шумарство, Београд; Универзитет 
Ћирил и Методиј, Скопље, Северна Македонија.

Главни издавач, односно канцеларија редакције је у 
Хрватском шумарском институту у Јастребарском.

Први број часописа „SEEFOR” је изашао 2010. године. 
Часопис излази два пута годишње а до сада је објављено 
10 волумена по 2 броја, што чини укупно 20 издатих часо-
писа за 10 година. Часопис је доступан и у штампаној и у 
електронској верзији, а обрађује се у следећим Inde xing 
Data ba ses: CAB Abstracts, DOAJ, Web of Sci en ce Core Col lec-
tion (ESCI), Goo gle Scho lar, Sco pus (Else vi er).

УЏБЕНИЦИ
Први уџбеник је штампан 1927. године, у оквиру Пољо-
привредно-шумарског факултета. Био је то уџбеник Алек-
сандра Стебута „Наука о познавању земљишта”. Пре Другог 
светског рата је објављено 12 наслова, од којих је известан 
број био заједнички на бази заједничких предмета (Пе-
дологија, Хемија, Ботаника). После одвајања од Пољо-
привредног факултета, у периоду од 1947 до 1957. године, 
објављено је 17 уџбеника. То су били уџбеници за основне 
шумарске дисциплине: Шумарска ентомологија, Микро-
биологија шумског земљишта, Шумска фитопатологија, 
Основи уређивања пребирне шуме, Дендрометрија, Иско-
ришћавање шума, Шумска транспортна средства и др.

До сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, 
скрипти, практикума, приручника и монографија, од којих 
овде приказујемо по четири одабраних по одсецима.
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Наставни планови  
и програми

Прва Уредба Пољопривредног факултета која прописује 
предмете (научне и стручне) који се предају на Шумарском 
одсеку Пољопривредног факултета усвојена је 11.02.1921. го-
дине. Према тој уредби распоред предмета по семестрима 
и годинама студија, као и садржај и обим наставе, пропи-
сује Факултетски савет пре почетка сваког семестра. Сви 
предмети сврстани су у три групе: основни, стручни и по-
моћни предмети. Групу основних предмета чине Мате-
матика, Неорганска и органска хемија, Општа ботаника, 
Општа зоологија, Експериментална физика и механика, 
Минералогија и петрографија, Геологија, Метеорологија 
и климатологија, Народна економија и финансије и Нижа 
геодезија. Групу стручних предмета чини следећа 23 пред-
мета – Агрикултурна хемија, Шумарска хемијска техноло-
гија, Специјална ботаника за шумаре и пољопривреднике, 
Биљна патологија, Анатомска грађа дрвета, Примењена 
зоологија за пољопривреднике и шумаре, Општа ентомо-
логија са науком о пољопривредним и штетним инсектима, 
Педологија, Наука о подизању и неговању шума, Наука о 
уређењу шума, Наука о употреби шума, Наука о заштити 
шума, Израчунавање вредности шума, Дендрометрија, Шу-
марска политика, Управа шума и шумарско рачуноводство, 
Шумарско право с нарочитим обзиром на наше шумарско 
законодавство, Шумарско грађевинарство са грађењем пу-
тева и мостова, Уређење бујица и учвршћивање шумског 
земљишта, Културна техника, Ловство, Историја шумарства, 
Рибарство. У групи помоћних предмета јесу – Увод у студије 
шумарства, Пољопривредна енциклопедија, Техничко цр-
тање, Прва помоћ у несрећним случајевима.

Законом о универзитетима од 28.06.1930. год. одређује 
се да Универзитет у Београду има шест факултета, међу 
којима је и Пољопривредно-шумарски. На основу овог за-
кона 1932. год. донета је Уредба Пољопривредно-шумарског 

факултета којом се предмети који се предају на овом фа-
култету деле у две групе – заједнички на оба одсека (14 
предмета) и предмети који се предају само на Шумарском 
одсеку (18 предмета).

После Другог светског рата уписана је прва генера-
ција студената 1945/46. школске године, који су се могли 
опредељивати за један од два смера – Шумско-узгојни 
и Шумско-индустријски, а на сваком смеру је било по 27 
предмета.

Према првом Статуту Шумарског факултета из 1956. год. 
Факултет има два одсека, Шумарски (полаже се 34 предме-
та) и Дрвно-индустријски (полаже се 33 предмета). Статут 
из 1960. године доноси велике промене у областима за које 
се оспособљавају инжењери. Настава се одвија на пет одсе-
ка – Шумарски одсек, Одсек за озелењавање насеља, Одсек 
за ерозију и бујице, Одсек за механичку прераду дрвета и 
Одсек за хемијску прераду дрвета. 

У наредном периоду реорганизована је настава, број 
испита и начин полагања испита. Према Статуту из 1967. го-
дине на Факултету постоје четири одсека – Одсек за шумар-
ство (у свом наставном плану 31 стручни предмет), Одсек 
за дрвну индустрију (има 27 стручних предмета), Одсек за 
хортикултуру (има 28 стручних предмета) и Одсек за еро-
зију и мелиорације (има 26 стручних предмета). На свим 
одсецима обавезна је израда дипломског рада и његова 
одбрана. Исти број одсека остао је све до данашњег дана са 
више пута измењеним називима и наставним плановима.

Потписивањем Болоњске декларације, која се у Србији 
примењује од 2005. године, успостављен је измењен систем 
студирања, који подразумева три циклуса студирања. Први 
обухвата основне академске или струковне студије, други 
циклус су мастер основне или мастер струковне студије 
и трећи циклус су докторске студије. За сваки од нивоа  

Текст приредила: 
др Весна Голубовић Ћургуз, 
ванредни професор
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студирања уведен је Европски систем преноса бодова 
(ЕСПБ бодови). Шумарски факултет је реформу наставних 
планова и програма прилагођавао актуелном законодав-
ству уз јасно опредељење за унапређење квалитета свих 
наставних програма и научноистраживачке делатности. 
Прва акредитација студијских програма према захтевима 
Болоњске декларације урађена је 2008. године. Акреди-
тована су четири програма основних академских студија 
(Шумарство, Прерада дрвета, Пејзажна архитектура и хор-
тикултура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса), заједнички мастер програм (Дипломске 
академске студије шумарства, прераде дрвета, пејзажне 
архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у 
заштити земљишних и водних ресурса) и заједнички про-
грам докторских академских студија (Докторске студије – 
Шумарски факултет).

Статутом из 2013. године, наставно-научна делатност 
Шумарског факултета је организована кроз следеће одсе-
ке: Одсек за шумарство; Одсек за технологије, менаџмент 
и пројектовање намештаја и производа од дрвета; Одсек 
за пејзажну архитектуру и хортикултуру; Одсек за еколош-
ки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. 
У току исте, 2013. године завршен је нови процес акреди-
тације. Акредитована су четири програма основних ака-
демских студија (Шумарство, Технологије, менаџмент и 
пројектовање намештаја и производа од дрвета, Пејзажна 
архитектура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних 
и водних ресурса). Ове студије трају четири године и сту-
денти полагањем испита освајају 240 ЕСПБ. Акредитован 
је један програм основних струковних студија Технологије 
намештаја и производа од дрвета које трају три године 
и студенти полагањем испита освајају 180 ЕСПБ. Мастер 
академске студије организоване су као четири програма 
(Шумарство, Технологије, менаџмент и пројектовање на-
мештаја и производа од дрвета, Пејзажна архитектура, 
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса). Ове студије трају годину дана и студенти освајају 
60 ЕСПБ. Докторске студије на Шумарском факултету су ор-
ганизоване као један студијски програм са четири модула 
(1.модул – Шумарство, 2. модул – Технологије, менаџмент и 
пројектовања намештаја и производа од дрвета, 3. модул – 
Пејзажна архитектура и 4. модул – Еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса). У оквиру моду-
ла Шумарство студенти се опредељују за један од седам 
подмодула (1. подмодул – Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање, 2. подмодул – Заштита шума, 3. подмодул 
– Економика и организација шумарства, 4. подмодул – Пла-
нирање газдовања шумама, 5. подмодул – Искоришћавање 
шума и ловство са заштитом ловне фауне, 6. подмодул –
Екологија, заштита и унапређење животне средине, 7. под-
модул – Гајење шума). У оквиру модула Технологијe, ме-
наџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 

студенти се опредељују за један од шест подмодула (1. под-
модул – Трговина дрветом и економика дрвне индустрије, 
2. подмодул – Намештај и производи од дрвета, 3. подмодул 
– Хемијско-механичка прерада дрвета, 4. подмодул – Ма-
шине и уређаји у преради дрвета, 5. подмодул – Примарна 
прерада дрвета, 6. подмодул – Заштита дрвета). Без обзира 
на изабрани модул (подмодул) студенти полажу два оба-
везна (заједничка) предмета, Методологија научноистра-
живачког рада и Технике научноистраживачког рада, као и 
изборне предмете са листе која је усвојена за сваки модул 
(подмодул). Докторске студије трају три године и студенти 
полагањем испита могу сакупити 180 ЕСПБ. У овом циклусу 
акредитације акредитован је и програм Специјалистичких 
академских студија – Трговина дрветом и производима од 
дрвета, који траје годину дана, и студенти могу сакупити 
полагањем испита 60 ЕСПБ.

Последњи Статут факултета усвојен је у 2019. години, а 
настава на Факултету се одвија на четири одсека (Одсек за 
шумарство, Одсек за технологије дрвета, Одсек за пејзажну 
архитектуру и хортикултуру, Одсек за еколошки инжење-
ринг у заштити земљишних и водних ресурса). Припремље-
на су четири програма основних академских студија 
(Шумарство, Технологије дрвета, Пејзажна архитектура, 
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ре-
сурса). На основним академским студијама на студијском 
програму одсека за Шумарство студенти су обавезни да 
положе 33 обавезна предмета, 10 изборних предмета, би-
рају по један од 4 из групе страни језик 1 и страни језик 2. 
Завршетак студија захтева израду и одбрану завршног рада. 
На основним академским студијама на студијском програ-
му Технологије дрвета студенти полажу 43 испита, од тога 
је 8 из изборних предмета, 4 стручне праксe и један зав-
ршни рад. На студијском програму Пејзажна архитектура 
студенти похађају укупно 52 предмета, од чега је 41 обаве-
зан предмет и 11 изборних. На студијском програму Еко-
лошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресур-
са на основним академским студијама студенти полажу 
испите из 43 обавезна предмета и 8 испита из 16 изборних 
предмета. Ове студије трају четири године (240 ЕСПБ).

Основне струковне студије Технологије дрвета трају 
три године и студенти полагањем испита освајају 180 ЕСПБ. 
У оквиру овог студијског програма студенти полажу 22 ис-
пита, од тога су 8 изборних и обавезна је израда завршног 
рада.

Мастер академске студије су организоване као четири 
програма на српском језику (Шумарство, Технологије дрве-
та, Пејзажна архитектура, Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса) у трајању од годину дана (60 
ЕСПБ). На мастер академским студијама шумарствa прили-
ком уписа студент се опредељује за једну од седам избор-
них група (модула): модул 1 – Биљна производња и конзер-
вација шумских генетичких ресурса; модул 2 – Екологија, 
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заштита и унапређивање животне средине; модул 3 – Гајење 
шума; модул 4 – Заштита шума; модул 5 – Коришћење шум-
ских и ловних ресурса; модул 6 – Планирање газдовања 
шумама; модул 7 – Биоеконимија, политика и организација 
управљања у шумарству и заштити природе.

За сваку изборну групу дата је листа изборних предме-
та са које студент бира 1 или 2 наставна предмета. На ма-
стер студијама студенти похађају 3 или 4 једносеместрална 
обавезна предмета и 1 или 2 изборна предмета, при чему 
је 1 обавезни заједнички предмет за све изборне групе и 11 
изборних предмета изборних група (за свих седам избор-
них група), од укупно понуђених 34. На мастер академским 
студијама Технологије дрвета студенти похађају 1 једносе-
местрални обавезан предмет и 4 изборна предмета. Ма-
стер академске студије Пејзажна архитектура се одвијају 
у оквиру студијског програма у трајању од једне школске 
године, односно 2 семестра. Приликом уписа студент се 
опредељује за један од три модула: Управљање пределима 
и заштита природе, Пејзажни инжењеринг и Планирање 
и пројектовање у пејзажној архитектури. У оквиру сваког 
модула студенти похађају један обавезан предмет модула 
и 3 изборна. Мастер академске студије Еколошки инжење-
ринг у заштити земљишних и водних ресурса организова-
не су кроз три модула: модул 1 – Заштита водних ресур-
са брдско-планинских подручја; модул 2 – Деградација 
и заштита ресурса земљишта; модул 3 – Управљање одр-
живим развојем деградираних подручја. Студенти се при 
упису опредељују за модул/изборну групу. У оквиру сваког  
модула студенти слушају до пет обавезних предмета, од-
носно до три изборна предмета.

По први пут су организоване мастер академске студије 
на енглеском језику (Мaster of Fore stry and natu ral Reso ur-
ces Mana ge ment), које трају две године (120 ЕСПБ).

Докторске академске студије су организоване као че-
тири студијска програма (Шумарство, Технологије дрвета, 
Пејзажна архитектура, Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса). Студијски програм доктор-
ских студија Шумарство садржи 7 модула: Шумски генетич-
ки ресурси и биотехнологија, Екологија шума, заштита и 
унапређење животне средине, Гајање шума, Заштита шума, 
Коришћење шума и ловство са заштитом ловне фауне, 
Планирање газдовања шумама, Биоекономија, политика 
и организација управљања у шумарству и заштити при-
роде. Студијски програм докторских студија Технологије 
дрвета садржи 5 модула. Студијски програми докторских 
студија Пејзажна архитектура и Еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса су јединствени (нису 
организовани у оквиру модула). Докторске студије трају 
три године (180 ЕСПБ). Без обзира на изабрани студијски 
програм студенти полажу два обавезна предмета у првом 
семестру–Методологију научноистраживачког рада и Тех-
нике научноистраживачког рада. Поред ових обавезних 
предмета, студенти докторских студија бирају у наредним 
семестрима обавезне и изборне предмете са листе пред-
мета изабраног програма (модула).
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Научноистраживачки 
рад и међународна 
сарадња

Почеци научноистраживачког рада из области шумарства 
везују се за 1920. годину и оснивање Пољопривредног факул-
тета у Земуну, на коме је шумарство организационо пред-
стављало један одсек. У то време, истраживачке активности 
су се примарно одвијале у оквиру Института за шумарство, 
поред кога су постојала још три института. Након прве ре-
организације, 1932. године, када Пољопривредни факултет 
мења назив у Пољопривредно-шумарски факултет, науч-
ноистраживачки рад се реализује преко пет завода, који се 
баве шумарском проблематиком, и заједничких кабинета за 
пољопривреду и шумарство. Задатак научних истраживања, 
у то време, био је унапређење шумарске науке уопште, као 
и истраживање оних проблема који су били значајни за шу-
марску праксу. Поред факултетског особља, у истраживањи-
ма су учествовали и стручњаци из шумарске праксе, којих је 
све укупно било нешто више од двадесет, који се појављују 
као аутори укупно 317 радова написаних у периоду 1920–1944. 
година. Као резултат самосталног научноистраживачког 
рада Светислава Живојиновића настаје и прва докторска 
дисертација одбрањена на Пољопривредно-шумарском 
факултету 13.11.1940. године, под називом „Ентомолошка мо-
нографија универзитетске домене Мајданпек”.

После ослобођења, 1945. године, научноистраживач-
ки рад се одвијао у оквиру Шумарског одсека као целине, 
јер Институт за шумарство није обновљен. До оснивања 
самосталног Шумарског факултета, 1949. године, укупно 
су објављена 63 научна и стручна рада, која су третирала 
претежно уже шумарску, а мање дрвно-индустријску про-
блематику.

Оснивањем самосталног Шумарског факултета ство-
рени су знатно повољнији услови за развој научноистра-
живачког рада, који се тад већ одвија у оквиру различитих 
области: шумарства, прераде дрвета и заштите земљишта 

од ерозије. Послератни прописи дефинишу оквире само-
сталног научноистраживачког рада кроз наставу за науч-
но усавршавање и припрему доктората, која траје 4 семе-
стра и обухвата усмене испите и писмени рад из области 
за коју се кандидат припрема за самостални научни рад. 
По Статуту из 1956. године, докторат се може радити из 21 
научне дисциплине, као главних предмета. Као резултат 
самосталног научноистраживачког рада, у периоду до 1960. 
године, докторске дисертације одбранили су следећи кан-
дидати: Милутин Кнежевић (1951. год.), Бранислав Јовано-
вић (1953. год.), Душан Симеуновић (1954. год.), Бранислав 
Пејоски (1954. год.), Тома Бунушевац (1954. год.), Константин 
Васић (1955), Драгољуб Мирковић (1956. год.), Драгомир Ми-
лојковић (1956. год.), Владислав Поповић (1956), Љубомир 
Петровић (1956), Јован Павић (1956. год.), Слободан Гаврило-
вић (1956. год.), Душан Орешчанин (1957. год.), Иван Соља-
ник (1957. год.), Лазар Вујичић (1957), Милован Гајић (1958), 
Радован Ивков (1959), Радомир Љујић (1959. год.), Данило 
Тодоровић (1959. год.), Милутин Симоновић (1960. год.) и 
Синиша Станковић (1960. год.). То је омогућило да облици 
и обим научноистраживачког рада, после 1960. године, до-
бију не само обимнији и разноврснији него и квалитетно 
нов карактер и полазну основу за стварање нових кадрова 
у оквиру четири одсека.

У току стогодишњег периода рада Шумарског факул-
тета, по старом Закону, урађено је и одбрањено укупно 297 
доктората, од којих 159 на Одсеку за шумарство, 69 на Одсе-
ку за прераду дрвета, 33 на Одсеку за пејзажну архитектуру 
и хортикултуру и 36 на Одсеку за ерозију и уређење бујица. 
У истом периоду, укупно 435 студената је завршило маги-
старске студије, од којих 248 на Одсеку за шумарство; 76 на 
Одсеку за прераду дрвета; 56 на Одсеку за пејзажну архи-
тектуру и хортикултуру и 55 на Одсеку за заштиту од ерозије 

Текст приредила: 
др Мирјана Шијачић-Николић, 
редовни професор
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и уређење бујица. Након потписивања Болоњске деклара-
ције, 2003. године, и реформисања студија на Шумарском 
факултету (Болоња 1, 2 и 3), докторске академске студије 
завршило је укупно 49 студената, од којих је студијски про-
грам Шумарство завршио 21 студент, студијски програм 
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и про-
извода од дрвета 7 студената, студијски програм Пејзажна 
архитектура 8 студената и студијски програм Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса 13 
студената. Према најновијој акредитацији, која је у току 
(Болоња 4), докторске студије на Шумарском факултету ће 
се реализовати као четири одвојена студијска програма: 
Шумарство, са седам подмодула; Пејзажна архитектура и 
хортикултура; Технологије дрвета; Еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса.

Данас је Шумарски факултет најстарија научноис-
траживачка институција на простору Републике Србије, 
са традицијом дугом 100 година. Одлуком Министартва 
просвете, науке и технолошког развоја из 2020. год. акре-
дитован је као државна научноистраживачка институција 
у области биотехничких наука – пољопривреда, шумарство 
и рибарство.

Научноистраживачки рад реализује 124 истраживача, 
кроз индивидуалне активности или активности пројектних 
тимова, који се баве фундаменталним, примењеним и раз-
војним истраживањима из области шумарства, технологија 
дрвета, пејзажне архитектуре и еколошког инжењеринга у 
заштити земљишних и водних ресурса.

Основу за научноистраживачки рад чини значајан број 
лабораторија и центара, који су формирани на Шумарском 
факултету у протеклом периоду. Према важећем Статуту 
из 2019. године, следеће лабораторије и центри припадају 
одсецима, тј. катедрама:

56 Лабораторија за биотехнологију, 
основана 2016. године

ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО

Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања
• Лабораторија за анатомију дрвета
• Лабораторија за испитивање семена и садница
• Лабораторија за биотехнологију
• Центар за мониторинг и конзервацију шумских гене-

тичких ресурса
• Центар за пошумљавање и вештачку обнову шума

Катедра екологије шума
• Лабораторија за дендрологију и фитоценологију
• Педолошка лабораторија за физику земљишта
• Педолошка лабораторија за хемију земљишта
• Центар за мониторинг шумских станишта и флористич-

ког диверзитета шумских екосистема
• 

Катедра гајења шума
• Центар за мониторинг, прикупљање и обраду података 

из области гајења шума
• Центар за мониторинг климатских промена у шумским 

екосистемима

Катедра заштите шума
• Лабораторија за шумарску ентомологију
• Лабораторија за шумску фитопатологију
• Центар за истраживање шумских пожара

Катедра коришћења шумских ресурса
• Лабораторија за ловство
• Лабораторија за искоришћавање шума
• Центар за искоришћавање шума

56
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Катедра планирања газдовања шумама
• Лабораторија за геодезију и ГИС
• Лабораторија за истраживање прираста и биомони- 

торинг
• Центар за мониторинг, инвентуру и планирање газдо-

вања шумама

Катедра биоекономије, политике и организације 
управљања у шумарству и заштити природе

• Центар за економику, трговину и маркетинг у шумар-
ству (ЦЕТМ)

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА

Катедра примарне прераде дрвета
• Лабораторија за својства дрвета
• Лабораторија за хидротермичку обраду дрвета
• Лабораторија за прераду дрвета на пиланама
• Лабораторија за фурнире и слојевите плоче
• Лабораторија за анатомију дрвета

Катедра машина и алата у преради дрвета
• Центар за машине и алате за обраду дрвета
• Центар за рачунарски управљане машине у преради 

дрвета
• Лабораторија за припрему и оштрење алата
• Лабораторија за техничку физику и мерну и регулаци-

ону технику
• Центар за биомасу
• Лабораторија за машине и алате
• Лабораторија за машинство

57

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета
• Лабораторија за хемијску прераду дрвета и хемију
• Лабораторија за испитивање плоча иверица и влакна-

тица
• Лабораторија за испитивање адхезива и премаза
• Центар за дрвне композите, папир и биопроцесно ин-

жењерство
• 

Катедра финалне прераде дрвета
• Завод за контролу квалитета намештаја
• Лабораторија за површинску обраду дрвета
• Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и 

намештаја

Катедра за организацију и економику дрвне индустрије
• Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије
• Центар за трговину дрветом
• Центар за организацију производних система у прера-

ди дрвета
• Центар за менаџмент у преради дрвета

Катедра заштите дрвета
• Лабораторија за заштиту дрвета

ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

Катедра за пејзажну хортикултуру
Лабораторија за културу ткива биљака
Семенска лабораторија
Лабораторија за хемотаксономију
Центар за производњу украсних биљака

58
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57 Педолошка лабораторија  
за хемију земљишта

58 Лабораторија за геодезију и ГИС, 
основана 2019. године

59 Завод за контролу квалитета 
намештаја

60 Лабораторија за хемотаксономију, 
уређај за течну хроматографију високих 

перформанси

59 60

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној 
архитектури

• Центар за пејзажно планирање и пројектовање
• Лабораторија за предео

Катедра за пејзажни инжењеринг
• Лабораторија за пејзажни инжењеринг
• Центар за спортске и рекреационе просторе

ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ 
ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

Катедра за бујице и ерозију
• Лабораторија за ГИС
• Национални центар за климатске промене и дезерти-

фикацију

Катедра за мелиорације
• Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта
• Центар за критична оптерећења терестричних екоси-

стема

Катедра за противерозиону геотехнику
• Лабораторија за геотехнику
• Центар за подземне воде шумских екосистема
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Научноистраживачки рад на Шумарском факултету 
се углавном остварује у оквиру пројеката који су финан-
сирани од стране: Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде; Министарства заштите животне средине; 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство; Секретаријата за заштиту животне средине 
града Београда; ЈП „Србијашуме”; ЈП „Војводинашуме”; ЈКП 
„Зеленило-Београд”; националних паркова, општина, ам-
басада, међународних организација, и других извора, што 
је и у ранијем периоду био случај. Од 2015. до 2020. године 
је на Факултету реализовано преко 170 националних, била-
тералних и међународних пројеката.

Као резултат научноистраживачког рада, у последњих 
пет година, публиковано је више од 300 радова у међу-
народним часописима са SCI листе, од којих је 10 радова 
категорије М21а, 20 радова категорије М21 и 41 рад кате-
горије М22, као и 62 резултата у категорији М10, што само 
говори у прилог квалитету научноистраживачког рада на  
Факултету.

Такође, на Факултету су реализовани и различити 
међународни пројекти и мреже: TEM PUS, FOPER, IPA, HORI-
ZON 2020, Еrasmus+, CEЕPUS, COST, у оквиру којих се раз-
вија и међународна сарадња. Успостављање, неговање и 
развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и 
иностранству, као и са међународним институцијама и ор-
ганизацијама које се баве научноистраживачким радом и 
високошколским питањима, било је и остало трајно опре-
дељење Шумарског факултета. О томе сведоче многоброј-
ни споразуми о сарадњи закључени са партнерима готово 
са свих континената, на основу којих се остварује размена 
студената и наставника, размена стечених знања и искуста-
ва, заједничко учешће у пројектима, и слично.

Тренутно, Универзитет у Београду – Шумарски факул-
тет, има потписане споразуме о сарадњи са различитим 
институцијама из следећих земаља: 

• Албанија (Forest and Pastu re Rese arch Insti tu te, Tira na; 
Agri cul tu ral Uni ver sity of Tira na, Faculty of Forest Sci-
en ces);

• Белорусија (Bela ru sian Sta te Tec hno lo gi cal Uni ver sity, 
Minsk);

• Босна и Херцеговина (Uni ver sity of Banja Luka, Faculty 
of Fore stry; Uni ver sity of Sara je vo, Faculty of Fore stry; Uni-
ver sity of Bihać, Tec hni cal Faculty);

• Велика Британија (CABI Inter na ti o nal, Wal ling ford);
• Грчка (Uni ver sity of Thes saly);
• Италија (Con fin du stria Udi ne);
• Кина (Bei jing Fore stry Uni ver sity);
• Мађарска (Uni ver sity of Debre cen, Insti tu te of Ani mal Sci-

en ce, Bio tec hno logy and Natu re Con ser va tion);
• Немачка (Albert Lud wigs Uni ver sity Fre i burg, Insti tu te 

for Lan dsca pe Mana ge ment; Albert Lud wigs Uni ver sity  

Fre i burg, Faculty of Envi ron ment and Natu ral Reso ur ces; 
Uni ver sity of Ham burg, Faculty for Mat he ma tics, Infor ma-
tics and Natu ral Sci en ces - Cen ter for Wood Sci en ce);

• Норвешка (Nor we gi an Uni ver sity of Life Sci en ce);
• Пољска (Poznan Uni ver sity of Life Scen ce);
• Румунија (Ştefan cel Mare Uni ver sity of Suce a va);
• Русија (Moscow Sta te Forest Uni ver sity, Faculty of Fore-

stry; Vol ga Sta te Uni ver sity of Tec hno logy, Faculty of Fore-
stry and Eco logy; Voro nezh Sta te Uni ver sity of Fore stry 
and Tec hno lo gi es named after G.F. Moro zov);

• Северна Македонија (Faculty of Fore stry, Uni ver sity of 
„St. Kiril and Meto dij”);

• Словенија (Uni ver sity of Lju blja na, Bio teh ni cal Faculty; 
Uni ver sity of Pri mor ska, Faculty of Mana ge ment, Koper; 
Envi ro men tal Pro tec tion Col le ge, Vele nje);

• Турска (Kasta mo nu Uni ver sity Era smus Offi ce);
• Финска (Euro pean Fore stry Insti tu te; Uni ver sity of Eastern 

Fin land);
• Хрватска (Uni ver sity of Zagreb, Faculty of Fore stry; Cro a-

tian Forest Rese arch Insti tu te);
• Чешка (Men del Uni ver sity in Brno; Brno Uni ver sity of Tec-

hno logy);
• Швајцарска (ETH Zurich).

 
Као основу за привлачење страних студената на Шумарски 
факултет, 2019. године је дефинисан први студијски мастер 
програм на енглеском језику „Fore stry and Natu ral Reso ur ces 
Mana ge ment”, чија је акредитација у току.

Резултати научноистраживачког рада детаљно су 
приказани на нивоу катедара, навођењем најзначајнијих 
референци и пројеката који су реализовани у протеклом 
периоду. Приказана је и сарадња катедара са другим ин-
ституцијама, у земљи и иностранству.
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Студентско 
организовање

Студентско организовање на Шумарском факултету старо 
je колико и сам Факултет. Удружење студената београд-
ског Шумарског факултета основано је 04.12.1923. године. 
До тада су студенти Шумарског факултета били организо-
вани заједно са агрономима у Удружењу студената пољо- 
привреде.

Од тог времена да данас су облици студентског орга-
низовања мењали своју форму, у зависности од друштве-
них прилика, али је суштина њиховог организовања увек 
била слична.

У периоду између два светска рата студентско орга-
низовање се одвијало кроз заједничке акције различитих 
политичких група и појединаца које су у основи зближа-
вали исти циљеви и смисао борбе: на политичком пла-
ну борба против фашизма и борба за демократизацију 
друштва, а на универзитету, одбрана аутономије, поди-
зање стручности и научног нивоа студирања, решавање 
многих проблема и невоља економске природе. У том 
периоду одржан је и Први конгрес студената Југославије, 
09.04.1940. год. у Београду. Конгрес је донео закључак да 
омладина није хтела рат и да ће младо поколење целог 
света ујединити своје снаге у борби против рата, убијања и  
разарања.

Након завршетка Другог светског рата, у оквиру На-
родне омладине Југославије, организована је и Студентска 
омладина која је своје активности спроводила међу студен-
тима и имала своје организације и руководства на свим 
факултетима и универзитетима.

Априла 1951. год. формиран је Савез студената Југосла-
вије, чији задатак је био да брине о општим материјалним 
условима студената; учествује у управљању студентским 
насељима, домовима и мензама; ради на организовању 
одмора, летовања и здравствене заштите студената.

На XI Конгресу Савеза социјалистичке омладине Ју-
гославије, новембра 1974. године, од ранијих организација 
Савеза омладине Југославије и Савеза студената Југосла-
вије формирана је јединствена организација – Савез со-
цијалистичке омладине Југославије у оквиру кога се одвија-
ло студентско организовање.

У току 1989. год. међу студентима Универзитета у Бео-
граду је поникла идеја о обнављању организације Савеза 
студената. Овакав начин организовања студената заживео 
је на Шумарском факултету од 1991. године.

Законом о универзитету из 2002. год. студентима је 
омогућено учешће у управљању универзитетом и факул-
тетом, путем Студентског парламента. Будући да статус, 
финансирање и надлежности студентског парламента нису 
били адекватно уређени, његово оснивање покушано је на 
свега неколико факултета у читавој Србији.

Законом о високом образовању из 2005. год. уведен је 
Студентски парламент као орган високошколских установа. 
У циљу остваривања права и заштите интереса студената, 
Студентски парламент бира и разрешава представнике сту-
дената у органима високошколске установе.

Тренутно је студентска партиципација у управљању 
високошколским установама и унапређењу наставе већа 
него икада. Студенти имају свога проректора и своје проде-
кане на факултетима, Студенски парламент Универзитета 
и студенске парламенте факултета, као и 20% чланова у 
органима и телима Универзитета и факултета. Такође, на 
националном нивоу студенти имају своје студентске кон-
ференције – Студентску конференцију универзитета Србије 
(СКОНУС) и Студентску конференцију академија струков-
них студија.

Студентски парламент Шумарског факултета форми-
ран је 2007. године. То је орган преко којег студенти остварују 

Текст приредио: 
Никола Поповић, студент продекан
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своја права и штите своје интересе на Факултету. Студенти 
имају своје представнике у свим органима Факултета који 
доносе битне одлуке за живот и начин студирања студе-
ната на Факултету. Органи Факултета у којима учествују 
представници Студентског парламента су: Савет Факултета, 
Наставно-научно веће, различите комисије и тела.

Студентски парламент бирају студенти, са свих сту-
дијских програма који се реализују на Факултету, први 
пут уписани у школску годину у којој се врши избор. 
Представници за Студентски парламент се бирају непо-
средно, тајним гласањем. Избори су одржани први пут  
10.04.2007. године.

Студентски парламент чини 21 члан студената са свих 
студијских програма и година. Члан Студентског парламен-
та је и студент продекан, који има највећу улогу у кому-
никацији између студената и Управе факултета. У оквиру 
својих активности студентски парламент сарађује са дру-
гим факултетима, вишим школама, студентским домовима, 
као и са свим самосталним студентским организацијама. 
Студентски парламент остварује сарадњу са стручним и 
научним организацијама у циљу што успешнијег оствари-
вања постављених циљева и задатака: ефикаснији и ква-
литетнији образовни и научни систем, побољшање услова 
студирања, побољшање стандарда студената, бољу међу-
факултетску сарадњу и др.

Од 2007. године до 2020. године Студентски парла-
мент Шумарског факултета је у доброј сарадњи са упра-
вом Факултета допринео да се настава и студентски живот 
на Факултету побољшају. Студентски парламент преузима 
организацију на свим студентским активностима које су 
пре тога водиле разне студентске асоцијације и заједнице.

Студентски парламент наставља традицију окуп- 
љања студената Шумарског факултета у различитим 

друштвима, клубовима, удружењима и секцијама и орга-
низује велики број ваннаставних активности различитог 
карактера.

Планинарско друштво „Оморика”
Сматра се да је планинарско друштво „Оморика најстарије 
од 27 друштава такве врсте у Београду, а опет најмлађе по 
годинама својих чланова. Основано је 1946. године са жељом 
да студенти организовано упознају природу своје земље. До 
сада, планинари су освојили велики број највиших и најлеп-
ших планинских врхова, а уз то су и упознавали историју и 
културу разних крајева.

Фото-кино клуб „Шумарац”
Рад фото-клуба обухвата бављење уметничком и вели-
коформатном фотографијом, чија се технологија израде 
мењала током времена. У почетку су се чланови клуба об-
учавали за руковање фотоапаратом и израду фотографија, 
док је данас примат на стварању уметнички фотографија, 
као и документовању студентских активности и свих важ-
них дешавања на Факултету. Чланови клуба организова-
ли су бројне запажене изложбе како на Факултету тако  
и ван њега.

Ловачко удружење „Мирко Лавадиновић”
Ловачко удружење „Мирко Лавадиновић” је прва и најста-
рија студентска ловачка организација у Србији. Основано је 
1952. године као ловачка секција студената Шумарског фа-
култета Универзитета у Београду. Иницијативу за оснивање 
ловачке секције дали су студенти, који су већ били активни 
ловци и чланови ловачких удружења. Међу првима били 
су браћа Душан и Никола Јовић, Винко Мункачевић и Ми-
лорад Мијатовић.

61 Седница Студентског парламента 
Шумарског факултета

62 Добровољно давање крви на 
Шумарском факултету

63 Детаљ са једне утакмице на турниру
61
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Четири године касније (1956. год.), ловачка секција се 
развија у стрељачку дружину под називом „Стеван Синђе-
лић”, која временом постаје ловачка дружина, потом ло-
вачко друштво, и најзад регистровано ловачко удружење. 
Данашњи назив удружење је добило 1992. године, у знак 
поштовања и сећања на свог трагично настрадалог члана 
мр Мирка Лавадиновића.

После доношења Статута од 18. 12. 2000. године ловачко 
удружење „Мирко Лавадионовић”, као удружење студена-
та, постаје пуноправни члан Ловачког савеза Србије. Удру-
жење је у протеклом периоду успешно окупљало студен-
те, професоре, асистенте и ненаставно особље Шумарског 
факултета, по чему је било специфично и до скора једин-
ствено код нас, а можда и шире, кад су у питању студенти 
и њихова љубав према природи, дружењу, дивљим живо-
тињама, лову и ловству уопште.

Клуб студената истраживача Шумарског факултета – 
IFSA LC BEL GRA DE
Локална канцеларија Интернационалне асоцијације студе-
ната шумарства (Inter na ti o nal Fore stry Stu dents’ Asso ci a tion), 
познатије под скраћеницом IFSA, налази се у Београду на 
Шумарском факултету. Локална канцеларија у Београду 
(LC Bel gra de) је основана 1998/1999. год. под називом Ис-
траживачки клуб студената Шумарства (Fore stry Stu dents 
Rese arch Club). Унутрашња организација IFSA LC Bel gra de је 
у складу са Статутом, а пун назив организације данас гласи 
„КЛУБ СТУДЕНАТА ИСТРАЖИВАЧА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕ-
ТА – IFSA LC BEL GRA DE”.

Кроз дугогодишњу сарадњу са међународним и до-
маћим организацијама и институцијама IFSA LC Bel gra de 
врши промоцију и негује традицију шумарске струке и нау-
ке и отвара различите могућности студентима за путовања 

и стручна усавршавања, упознавање култура различитих 
нација и светски познатих организација као што су UFRO, 
EFI, FAO и многих других.

Тренутно IFSA LC Bel gra de броји 35 чланова. Председ-
ник локалног комитета за 2019/2020. годину је Јован Срем-
чевић, а потпредседник Срђан Вукашиновић. Долорес 
Павловић је била председник IFSA-е на интернационалном 
нивоу за период 2018/2019. године, док је Мирјана Воларев 
тренутно на позицији Head of Fore stry Edu ca tion and Tra i-
ning Com mis sion (2019/2020).

Добровољно давање крви
Студентски парламент у сарадњи са Институтом за транс-
фузију крви Србије и студентима организује, два пута 
годишње, добровољно давање крви на Шумарском фа-
култету. Циљ акције је промоција давалаштва, као и инфор-
мисање студената о свим сегментима ланца безбедне крви 
и значају обезбеђивања довољних резерви. Број студената 
давалаца крви се континуирано повећава.
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Меморијални турнир у малом фудбалу 
„Мирко Лавадиновић”
Традиционално сваког октобра се организује меморијални 
турнир у малом фудбалу „Мирко Лавадиновић” на терени-
ма Шумарског факултета, где учествују студенти, професо-
ри, асистенти и гости.

У јесен 2019. године је први пут организован спортски 
дан на Шумарском факултету, где је учествовало преко 
200 студената и професора који су се заједно такмичили 
у преко 13 спортских дисциплина, као што су: футсал, ба-
скет, стони тенис, надвлачење конопца, шумарски вишебој, 
растављање моторне тестере, пикадо, стони фудбал, стре-
личарство и друге.

Студентска акција „Твој живот су твоја дела”
Последњих година Студентски парламент Шумарског фа-
култета организује акције пошумљавања и чишћења под 
називом „Твој живот су твоја дела”. То су акције на које се 
добровољно пријављују студенти Шумарског факултета и 
одлазе на локалитете где неколико дана бораве, пошумља-
вају, чисте природу и рестаурирају.

У протеклом периоду акције под називом „Твој живот су 
твоја дела” су организоване су:

• 2015. год. – планина Тара (чишћење);
• 2017. год. – Стара планина (чишћење и рестаурација);
• 2019.  год. – Стара планина (пошумљавање и 

рестаурација);
• 2019. год. – Београд (еколошка радионица за најмлађе);
• 2020. год. – Београд – Липовачка шума (пошумљавање 

и чишћење).

64 65

Такође, студенти Шумарског факултета су учествовали 
и у следећим хуманитарним акцијама:

• 2014. год. – велике поплаве (Шабац, Београд, 
Обреновац);

• 2015. год. – дар за Николу (сакупљено преко 20.000 RSD 
за најосновније намирнице);

• 2016. год. – чеп за хендикеп ( акција и даље траје);
• 2018. год. – студенти за Мартина (сакупљено преко 

35.000 RSD);
• 2019. год. – студенти за Магдалену (сакупљено  

50.000 RSD).
Студенти Шумарског факултета представљају свој Фа-

култет на различитим манифестацијама, као што су Фести-
вал науке, Ноћ истраживача, ЕКО двориште (рад са децом) 
и промовисање Шумарског факултета.

Учествују у међународним студентским разменама са 
којих се враћају искуснији и пуни елана да наставе студије 
и поделе искуства са осталим колегама.

Садашњи студент продекан Никола Поповић, као члан 
Студентског парламента Универзитета у Београду, урадио 
је пројекат под називом „Академска честитост”. Пројекат је 
био изложен на целом београдском универзитету и пред-
стављен на сенату Универзитета у Београду.

У будућем великом пројекту алијанси седам Универзи-
тета Европе под називом Cir cle-U, Универзитет у Београду 
ће престављати студент продекан са Шумарског факултета. 

У години великог јубилеја Шумарског факултета, 
Студентски парламент наставља са реализацијом пла-
нираних акција пошумљавања, чишћења и рестаурације 
природе, промоцијама различитих студијских програма, 
хуманитарним радом и пружањем подршке свим студен-
тима Факултета.
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На ста ва на По љо при вред ном фа кул те ту у Бе о гра ду је по че ла 05.12.1920. го ди не, а 
у пр ву ге не ра ци ју упи са ло се 45 сту де на та, од ко јих 36 на По љо при вред ни, а 9 на 
Шу мар ски од сек. Из пр во у пи са не ге не ра ци је сту де на та Шу мар ског од се ка пр ви 
је ди пло ми рао Јо ви чић Ди ми три је, 1924. го ди не. Тог да ту ма, 05.12.1920. године, 
ка да се упи са ла пр ва ге не ра ци ја сту де на та, зва нич но је осно ван Шу мар ски од-
сек, а тај дан се про сла вља као Дан Шу мар ског фа кул те та.
По себ ном Уред бом По љо при вред ног фа кул те та од 11.02.1921. го ди не на Шу мар-
ском од се ку пре да ју се пред ме ти ко ји су раз вр ста ни у три гру пе: основ ни пред-
ме ти (10), струч ни пред ме ти (23) и по моћ ни пред ме ти (4). По Уред би По љо при-
вред ног фа кул те та од 21.09.1924. год. не ма ви ше по де ле на основ не, струч не и 
по моћ не пред ме те не го по сто ји је дин ствен спи сак пред ме та.

По За ко ну о уни вер зи те ти ма од 28.06.1930. год. ме ђу шест фа кул те та Бе о-
град ског уни вер зи те та на во ди се По љо при вред но-шу мар ски фа кул тет. Ов де се у 
на зи ву Фа кул те та пр ви пут уз „по љо при вред ни” на во ди и „шу мар ски”. На осно ву 
овог за ко на из ра ђе на је Уред ба По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та из 1932. 
го ди не, у ко јој се про пи са ни пред ме ти ко ји се пре да ју на Шу мар ском од се ку 
де ле у две гру пе, за јед нич ке за оба од се ка (14) и пред ме те ко ји се пре да ју са мо 
на Шу мар ском од се ку (18).

По чет ком Дру гог свет ског ра та, у апри лу 1941. го ди не, Фа кул тет пре ки да са 
на ста вом и ра дом. Пр ва по сле рат на ге не ра ци ја на Шу мар ском од се ку упи си ва-
ла се на два сме ра: Шум ско-уз гој ни и Шум ско-ин ду стриј ски. Број пред ме та на 
оба сме ра био је по 27. Уред бом Вла де НР Ср би је од 05.02.1949. год. осно ва ни су 
по себ ни фа кул те ти: По љо при вред ни и Шу мар ски.

Од школ ске 1952/53. год. уки да ју се Шум ско-уз гој ни и Шум ско-ин ду стриј ски 
смер и вра ћа се Оп шти смер, а на ста ва је про ду же на на де вет се ме ста ра, с тим 
што је де се ти се ме стар пред ви ђен за из ра ду ди плом ског ра да. На осно ву пр вог 
Ста ту та Шу мар ског фа кул те та од 1.10.1956. го ди не на Шу мар ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду по ред Шу мар ског од се ка осни ва се и Дрв но-индустриjски од сек. Од лу ком 
од 04.01.1960. године, Шу мар ски од сек је је дан од 5 од се ка Шу мар ског фа кул те та.

По Ста ту ту из 1966. го ди не, са при ме ном од 01.10.1967. го ди не, Од сек за шу-
мар ство је је дан од 4 од се ка Шу мар ског фа кул те та, јер је од сек за хе миј ску 
пре ра ду др ве та 1963. год. пре ме штен на Тех но ло шки фа кул тет Уни вер зи те та  
у Бе о гра ду. По Ста ту ту од 21.12.1973. год. од се ци по ста ју ин сти ту ти, та ко да Од сек 

О одсеку
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за шу мар ство по ста је Ин сти тут за шу мар ство – је дан од че ти ри ин сти ту та Шу мар-
ског фа кул те та. По Ста ту ту од 05.04.1988. го ди не, Шу ма р ски фа кул тет је по но во 
је дин стве на ор га ни за ци ја са 4 од се ка: за шу мар ство, за об ра ду др ве та, за пеј за-
жну ар хи тек ту ру и за за шти ту од еро зи је.

По Ста ту ту из 2002. го ди не, као и по Ста ту ту из 2011. го ди не и по нај но ви јем 
ста ту ту из 2019. го ди не, Од сек за шу мар ство је је дан од че ти ри од се ка Шу мар-
ског фа кул те та и до да нас ни је ме њао на зив. На Од се ку за шу мар ство по сто ји 7 
ка те да ра и то: Ка те дра се ме нар ства, ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња, Ка те дра 
еко ло ги је шу ма, Ка те дра га је ња шу ма, Ка те дра за шти те шу ма, Ка те дра ко ри шће-
ња шум ских ре сур са, Ка те дра пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма и Ка те дра би о е ко-
но ми је, по ли ти ке и ор га ни за ци је упра вља ња у шу мар ству и за шти ти при ро де.

Од по чет ка ра да Шу мар ског фа кул те та, oд 05.12.1920. до 26.08.2019. го ди не, 
на Од се ку за шу мар ство ди пло ми ра ло је 5.037 сту ден та, од че га по ста ром си-
сте му сту ди ра ња 4.711 сту де на та, а по бо лоњ ском си сте му 326. У истом пе ри о ду 
ма ги стар ске сту ди је за вр ши ло је 248, а ма стер сту ди је 266 сту де на та. На Од се-
ку за шу мар ство док то ри ра ло је 180 сту де на та, од ко јих је 159 док то ри ра ло по 
ста ром си сте му шко ло ва ња, а 21 по „Бо лоњ ском” си сте му сту ди ра ња. Да нас на 
Од се ку за шу мар ство има 57 за по сле них, а од то га 10 ре дов них про фе со ра, 11 
ван ред них про фе со ра, 9 до це на та, 2 аси стен та с док то ра том, 4 аси стен та, 4 ис-
тра жи ва ча, 15 са рад ни ка у ви со ком обра зо ва њу и 3 струч но-тех нич ка са рад ни ка  
за рад у ла бо ра то ри ја ма.

За по тре бе из во ђе ња на став ног про це са на Од се ку за шу мар ство за 100 го-
ди на ра да на пи са но je 106 уџ бе ни ка, 51 скрип та, 128 прак ти ку ма, при руч ни ка и 
збир ки за да та ка и 14 мо но гра фи ја. У обла сти на уч но и стра жи вач ког и струч ног 
ра да по стиг ну ти су им по зант ни ре зул та ти. Уку пан број ре фе рен ци чла но ва Од-
се ка за шу мар ство, од осни ва ња до да нас, из но си пре ко 8.000 на уч них и струч-
них ра до ва, и то у пе ри о ду од 1920. до 1995. го ди не до 5.000 ре фе рен ци, а од 1996. 
до 2019. го ди не пре ко 3.000. Та ко ђе, за по тре бе шу мар ске стру ке, чла но ви Од се ка 
уче ство ва ли су у ре а ли за ци ји не ко ли ко сто ти на про је ка та.
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КА ТЕ ДРА СЕ МЕ НАР СТВА, 
РА САД НИ ЧАР СТВА И  
ПО ШУ МЉА ВА ЊА

Текст приредила:
др Дра ги ца Ви ло тић, ре дов ни про фе сор
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Историјски  
развој

Ка те дра се ме нар ства, ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња 
има тра ди ци ју ду гу ко ли ко и Шу мар ски фа кул тет, Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду.

Пред ста вља јед ну од се дам ор га ни за ци о них је ди ни ца 
Од се ка за шу мар ство Шу мар ског фа кул те та, Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ка те дру тре нут но чи не: два ре дов на про фе со-
ра, је дан ван ред ни про фе сор, је дан на уч ни са вет ник, три 
до цен та и три са рад ни ка у ви со ком обра зо ва њу. У окви ру 
Ка те дре на ла зи се Ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње се ме на и 
сад ни ца, Ла бо ра то ри ја за ана то ми ју др ве та, Ла бо ра то ри ја 
за би о тех но ло ги ју, Цен тар за мо ни то ринг и кон зер ва ци ју 
шум ских ге не тич ких ре сур са и Цен тар за по шу мља ва ње и 
ве штач ку об но ву шу ма.

Пред мет Бо та ни ка био је део на став ног пла на Шу-
мар ског од се ка По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та у 
Бе о гра ду још школ ске 1930/31. го ди не. Од школ ске 1945/46. 
го ди не у на став ни план Шум ско-уз гој ног сме ра уво де се 
пред ме ти Ге не ти ка и Шум ске кул ту ре. То ком ка сни јих го-
ди на ови пред ме ти су ме ња ли сво је на зи ве, спа ја ли се и 
раз два ја ли, за др жа ва ју ћи основ ну би о ло шку ори јен та ци ју, 
у прав цу биљ не про из вод ње за по тре бе шу мар ства, пеј за-
жне ар хи тек ту ре и еко ло шког ин же ње рин га.

Пр во бит ни на зив Ка те дре по ти че од исто и ме ног пред-
ме та Шум ске кул ту ре, ко ји 1958. год. ме ња свој на зив у 
Шум ске кул ту ре и план та же. Овај пред мет, од 1988. год. до 
да нас, ег зи сти ра као Се ме на р ство, ра сад ни чар ство и по шу-
мља ва ње, по ко ме и це ла Ка те дра но си на зив. По ред овог 
пред ме та, око сни цу Ка те дре чи не и пред ме ти Бо та ни ка и 
Ге не ти ка, као те о риј ске осно ве оста лих пред ме та.

Нај ду жу тра ди ци ју на Ка те дри има пред мет Бо та ни-
ка, ко ји се по ми ње као за јед нич ки пред мет на оба од се-
ка По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та. Од та да, пред-
мет се раз ви јао и пре пли тао са дру гим ди сци пли на ма, 
по пут ге не ти ке или ана то ми је др ве та, че сто ме ња ју ћи  

свој на зив: Бо та ни ка са ге не ти ком, Бо та ни ка са ана то ми-
јом др ве та, до да на шњег, Шу мар ска бо та ни ка и ана то ми ја 
др ве та.

Пр ви про фе сор из Бо та ни ке на Шу мар ском фа кул те ту 
би ла је Ру жи ца Гла ви њић. За да ти пред мет, 1951. го ди не, пр-
ви је иза бран Ми ло ван Га јић, у свој ству при прав ни ка мла-
ђег шу мар ског ин же ње ра. Го ди не 1953. је иза бран у зва ње 
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1 Чланови Катедре
с лева на десно: Душан 

Јокановић, Јована 
Деветаковић, Драгица 

Станковић, Драгица 
Вилотић, Мирјана 

Шијачић-Николић, 
Марина Нонић,  
Владан Иветић

аси стен та на пред ме ту Бо та ни ка са ге не ти ком, 1959. год. је 
иза бран у зва ње до цен та, 1965. год. у зва ње ван ред ног про-
фе со ра и 1971. год. у зва ње ре дов ног про фе со ра, пр вог из 
по сле рат не ге не ра ци је. У свом ду го го ди шњем ра ду дао је 
ве ли ки до при нос про на ла же њу и си сте ма ти зо ва њу фло ре 
и ве ге та ци је СР Ср би је, као и из ра ди „Фло ре СР Ср би је” у 
из да њу СА НУ, где је ње го во ан га жо ва ње би ло ве ли ко и као 
пи сца и као илу стра то ра би ља ка. 

За аси стен та при прав ни ка на пред ме ту Бо та ни ка са 
ана то ми јом 1954. год. иза бран је Мла ден Ко раћ, ко ји је 
1958. го ди не би ран у зва ње аси стен та, 1981. год. у зва ње до-
цен та, и 1986. го ди не у зва ње ван ред ног про фе со ра, у ком  
је и пен зи о ни сан.

На пред ме ту Шум ска бо та ни ка са ана то ми јом др ве-
та 1983. год. у зва ње аси стен та при прав ни ка иза бра на је 
Дра ги ца Обра тов, ко ја је 1993. год. иза бра на у зва ње до-
цен та, а у ка сни јем пе ри о ду свој рад на ста вља на Од се ку 
за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, на ко ме је да нас  
ре дов ни про фе сор.

У зва ње аси стен та на пред ме ту Шум ска бо та ни ка са 
ана то ми јом др ве та 1987. год. иза бра на је Дра ги ца Ви ло тић, 
ко ја је 1993. го ди не иза бра на у зва ње до цен та, 1997. год. у 
зва ње ван ред ног про фе со ра и 2003. го ди не у зва ње ре дов-
ног про фе со ра. Да нас јој је по ве ре на на ста ва на сва три 
ни воа сту ди ја, из гру пе пред ме та ве за них за бо та ни ку, ана-
то ми ју др ве та и ле ко ви то би ље.

 За аси стен та на пред ме ту Шу мар ска бо та ни ка са 
ана то ми јом др ве та 2003. го ди не иза бра на је мр Гор да-
на Ра до ше вић, ко ја је на том рад ном ме сту оста ла до  
2010. го ди не. 

Пе ту ге не ра ци ју на став ни ка на пред ме ти ма Шу мар ска 
бо та ни ка и ана то ми ја др ве та и Си сте ма ти ка ле ко ви тог би-
ља пред ста вља Ду шан Јо ка но вић, ко ји је иза бран у зва ње 
аси стен та, а по том и зва ње до цен та 2016. го ди не.

Као са мо стал ни пред мет, Ге не ти ка се уво ди у на став-
ни план Шу мар ског фа кул те та 1945. го ди не, са осни ва њем 
са мо стал ног Шу мар ског фа кул те та. Од та да се пред мет раз-
ви ја, пра те ћи нај но ви ја до стиг ну ћа у ге не ти ци. Од 1961. год. 
пред мет Ге не ти ка се про ши ру је са опле ме њи ва њем би ља-
ка, као прак тич ном ди сци пли ном, и као та кав ег зи сти ра 
ви ше од пе де сет го ди на. У но ви јим акре ди та ци ја ма на став-
ног пла на и про гра ма пред мет ег зи сти ра као два одво је на 
пред ме та: Шу мар ска ге не ти ка и Опле ме њи ва ње би ља ка, на 
Од се ку за шу мар ство, и Опле ме њи ва ње укра сних би ља ка, 
на Од се ку за пеј за жну ар хи тек ту ру.

За пр вог пре да ва ча на пред ме ту Ге не ти ка са опле-
ме њи ва њем би ља ка, 1962. го ди не, иза бран је Алек сан-
дар Ту цо вић, ко ји је 1965. год. иза бран у зва ње до цен та, 
1970. го ди не у зва ње ван ред ног про фе со ра, а 1975. год. 
у зва ње ре дов ног про фе со ра. Пен зи о ни сан је 1994. го-
ди не, као шеф Ка те дре се ме нар ства, ра сад ни чар ства и  
по шу мља ва ња.

За аси стен та-при прав ни ка на пред ме ту Ге не ти ка 
са опле ме њи ва њем би ља ка 1975. го ди не иза бран је Ва-
си ли је Иса јев, ко ји је 1979. год. иза бран у зва ње аси стен-
та, 1989. год. у зва ње до цен та, 1994. год. у зва ње ван ред-
ног про фе со ра и 1999. год. у зва ње ре дов ног про фе со ра.  
Пен зи о ни сан је 2012. го ди не.

На истом пред ме ту, 1992. го ди не, за аси стен та-при прав-
ни ка иза бра на је Мир ја на Ши ја чић-Ни ко лић, ко ја је у зва-
ње аси стен та иза бра на 1995. го ди не, у зва ње до цен та 2001. 
го ди не, у зва ње ван ред ног про фе со ра 2007. год. и у зва ње 
ре дов ног про фе со ра 2011. го ди не.

Че твр ту ге не ра ци ју на став ни ка на пред ме ти ма Шу-
мар ска ге не ти ка, Опле ме њи ва ње би ља ка и Опле ме-
њи ва ње укра сних би ља ка пред ста вља Ма ри на Но нић, 
ко ја је 2013. год. иза бра на у зва ње аси стен та, а 2016. год.  
у зва ње до цен та. 
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2 Чла но ви ко ми си је на 
од бра ни док то ра та  

Ду ша на Јо ка но вић, 2016. 
го ди не (с ле ва на де сно: 

Вла дан Иве тић,  
Мир ја на Ши ја чић- 
Ни ко лић, Дра ги ца  

Ви ло тић, Ми лан  
Кне же вић и Бра ни сла ва 

Ла ку шић – Фар ма це ут ски 
фа кул тет)

Фи зи о ло ги ју би ља ка на Ка те дри се ме нар ства, ра сад-
ни чар ства и по шу мља ва ња др жао је проф. др Алек сан дар 
Ту цо вић до од ла ска у пен зи ју, 1994. го ди не. За аси стен та на 
да том пред ме ту иза бра на је Ма тил да Ђу кић 1984. го ди не, 
ко ја је у зва ње до цен та иза бра на 1993. го ди не, а у зва ње 
ван ред ног про фе со ра 1998. го ди не, на кон че га пре ла зи на 
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру.

Ак ту ел не тен ден ци је у шу мар ству усло ви ле су осни ва-
ње пред ме та Кон зер ва ци ја и усме ре но ко ри шће ње шум-
ских ге не тич ких ре сур са, ко ји је пред ста вљао осно ву за 
акре ди то ва ње но вог мо ду ла на сту диј ском про гра му Шу-
мар ство под на зи вом Биљ на про из вод ња и кон зер ва ци ја 
шум ских ге не тич ких ре сур са, 2014. го ди не. Истом акре ди-
та ци јом на став ног пла на и про гра ма из 2014. год. уво де се 
и но ви пред ме ти: Кван ти та тив на ге не ти ка, на ма стер сту ди-
ја ма, Опле ме њи ва ње на иза бра на свој ства и Мо ле ку лар на 
ге не ти ка шум ског др ве ћа, на док тор ским сту ди ја ма, ко ји су 
по ве ре ни Мир ја ни Ши ја чић-Ни ко лић.

Од мо мен та осни ва ња са мо стал ног Шу мар ског фа-
кул те та по сто ји пред мет Шум ске кул ту ре, ко ји се то ком 
вре ме на раз ви јао и ме њао свој на зив. Да нас се основ ни 
пред мет зо ве Се ме нар ство, ра сад ни чар ство и по шу мља-
ва ње, из ко га је из ве ден ве ћи број пред ме та на ма стер и  
док тор ским сту ди ја ма.

У зва ње пре да ва ча на пред ме ту Шум ске кул ту ре 1949. 
го ди не пр ви је иза бран Ра до ван Ив ков, ко ји је 1954. год. 
иза бран у зва ње до цен та, 1959. год. у зва ње ван ред ног про-
фе со ра и 1965. год. у зва ње ре дов ног про фе со ра. Пен зи о-
ни сан је 1977. го ди не.

У зва ње аси стен та на пред ме ту Шум ске кул ту ре и 
план та же, ка сни је Се ме на р ство, ра сад ни чар ство и по шу-
мља ва ње, иза бран је Сло бо дан Сти ли но вић 1955. го ди не, 
ко ји је 1966. го ди не иза бран у зва ње до цен та, 1970. год. 

у зва ње ван ред ног про фе со ра и 1975.  год. у зва ње ре - 
дов ног про фе со ра.

За хо но ра р ног слу жбе ни ка, на рад ном ме сту аси стен-
та на пред ме ту Шум ске кул ту ре и план та же, 1964. год. иза-
бран је Ко ста Мар ко ски, ко ји је 1965. год. иза бран у зва ње 
аси стен та на истом пред ме ту, а од 1983. год. рас по ре ђу је 
се на по сло ве и за дат ке са рад ни ка на пред ме ту Шум ске 
кул ту ре и план та же. Исте го ди не је у зва ње аси стен та-
при прав ни ка на пред ме ту Се ме нар ство, ра сад ни чар ство 
и по шу мља ва ње иза бран Алек сан дар Влај нић, ко ји је 
1989. год. иза бран у зва ње аси стен та. На кон док то ри ра-
ња, 1993. го ди не, на пу шта Шу мар ски фа кул тет и од ла зи у  
ино стран ство.

У зва ње ре дов ног про фе со ра на пред ме ту Се ме нар-
ство, ра сад ни чар ство и по шу мља ва ње 1994. год. иза бран 
је Ва си ли је Иса јев, ко ји је овај пред мет во дио до од ла ска 
у пен зи ју, 2012. го ди не. За аси стен та-при прав ни ка на овом 
пред ме ту би ран је Ми лан Ма та ру га, ко ји 1999. год. од ла зи 
на Шу мар ски фа кул тет у Ба њој Лу ци. У исто зва ње на овом 
пред ме ту је 2002. год. иза бран Вла дан Иве тић, ко ји је у зва-
ње аси стен та иза бран 2004. го ди не, у зва ње до цен та 2010. 
го ди не, а у зва ње ван ред ног про фе со ра 2015. го ди не. Од 
2012. год. Вла да ну Иве ти ћу је по ве ре на гру па пред ме та из 
обла сти се ме нар ства, ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња на 
основ ним, ма стер и док тор ским сту ди ја ма.

Пе ту ге не ра ци ју на став ни ка на пред ме ту Се ме нар-
ство, ра сад ни чар ство и по шу мља ва ње пред ста вља Јо ва на 
Де ве та ко вић, ко ја је 2016. год. иза бра на у зва ње аси стен та, 
а 2018. год. у зва ње до цен та.

Ка те дри се 2013. год. при дру жу је др Дра ги ца Стан ко-
вић, ви ши на уч ни са рад ник, ко ја је у зва ње на уч ног са вет-
ни ка иза бра на 2017. год. и уче ству је у на ста ви на док тор-
ским сту ди ја ма.
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3 Чла но ви Ка те дре по сле 
одбра не док то ра та 

Мир ја не Ши ја чић-Ни ко-
лић, 2001. го ди не  

(с ле ва на де сно:  
Рад ми ла Кне же вић, 
Горда на Ра до ше воћ,  
Мир ја на Оцо ко љић,  

Ва си ли је Иса јев, Дра ги ца  
Ви ло тић, Алек сан дар  

Ту цо вић, Мир ја на  
Ши ја чић-Ни ко лић,  

Ива на Иве тић и  
Ми лан Ма та ру га)

4

4 Про мо ци ја док то ра на да 
у Рек то ра ту у Бе о гра ду  

(с ле ва на де сно: Ду шан 
Јо ка но вић, Дра ги ца  

Ви ло тић, Зо ран  
Мак си мо вић, Мир ја на  

Ши ја чић-Ни ко лић, и  
Ма ри на Но нић)

На Ка те дри су ра ди ли: дипл. инж. шум. До бри во је 
Ђор ђе вић, струч ни са вет ник; дипл. исто ри чар умет но-
сти Ама ли ја Олић, ла бо рант; дипл. инж. шум. Бра ни слав 
Ма ти је вић, ла бо рант и дипл. инж. Мир ја на Алек сић, ла-
бо рант.

То ком сво је ду ге исто ри је, до да на шњих да на, про-
фе со ри Ка те дре се ме нар ства, ра сад ни чар ства и по шу-
мља ва ња су за у зи ма ли зна чај не по зи ци је на Шу ма р ском 
фа кул те ту, као: де кан (проф. др Сло бо дан Сти ли но-
вић), про де ка ни (проф. др Алек сан дар Ту цо вић, проф. 
др Ва си ли је Иса јев и проф. др Мир ја на Ши ја чић-Ни ко-
лић), ше фо ви Од се ка (проф. др Сло бо дан Сти ли но вић 
и проф. др Дра ги ца Ви ло тић) или за ме ник ше фа од се-
ка (проф. др Мир ја на Ши ја чић-Ни ко лић), пред сед ник 
и за ме ник Са ве та фа кул те та (проф. др Дра ги ца Ви ло-
тић), чла но ви ве ћа би о тех нич ких на у ка (проф. др Ва-
си ли је Иса јев, проф. др Дра ги ца Ви ло тић и проф. др 
Мир ја на Ши ја чић-Ни ко лић), пред сед ник Дру штва ге-
не ти ча ра Ср би је и пред сед ник Сек ци је за опле ме њи-
ва ње ор га ни за ма Дру штва ге не ти ча ра Ср би је (проф. 
др Ва си ли је Иса јев), члан  МНО за би о тех но ло ги ју и 
по љо при вре ду (проф. др Дра ги ца Ви ло тић) и ре дов ни 
члан Ака де ми је ин же њер ских на у ка Ср би је (проф. др  
Мир ја на Ши ја чић-Ни ко лић).

Од осни ва ња па до да нас на Ка те дри се ме нар ства, 
ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња од бра ње но је 198 ди-
плом ских ра до ва, 50 ма ги стар ских те за, 21 ма стер рад и 
34 док тор ске те зе. На Ка те дри је пу бли ко ван ве ли ки број 
ра до ва, од ко јих је 78 на SCI ли сти (пр ви ау тор је члан Ка-
те дре). Чла но ви Ка те дре има ју до бру са рад њу са дру гим 
шу мар ским фа кул те ти ма и ин сти ту ци ја ма у ино стран ству 
(Ба ња Лу ка, Са ра је во, Кра ков, Во ро њеж, Ско пље, Љу бља на  
и За греб).

5 Чланови Катедре на 
конгресу у Палерму, 

Сицилија, 2017. го ди не 
(с ле ва на де сно: Ма ри на 
Но нић, Јо ва на Де ве та ко-

вић, Мир ја на Ши ја чић- 
Ни ко лић, Вла дан Иве тић  

и Ду шан Јо ка но вић)

5
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Ка те дра се ме нар ства, ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња, по-
ред на став них ак тив но сти ба ви се и на уч но и стра жи вач ким 
и стуч ним ак тив но сти ма из раз ли чи тих обла сти ко је из у ча-
ва. У окви ру њих пру жа и услу ге тре ћим ли ци ма, у сми слу 
из ра де и ре а ли за ци је про је ка та, кон сал тин га, ана ли зе и 
из да ва ња струч них ми шље ња из сле де ћих обла сти: се ме-
нар ства; ра сад ни чар ства; по шу мља ва ња; опле ме њи ва ња 
би ља ка; би о тех но ло ги је; кон зер ва ци је шум ских ге не тич ких 
ре сур са; бо та ни ке; ана то ми је др ве та; ле ко ви тог би ља и за-
шти те жи вот не сре ди не. Ка те дра је овла шће на за струч ну 
кон тро лу ра сад ни ка. 

На уч но и стра жи вач ка и струч на де лат ност на Ка те дри 
ре а ли зу је се у 3 ла бо ра то ри је, 2 цен тра, ра сад ни ку на Шу-
мар ском фа кул те ту, као и у окви ру мно го број них те сто-
ва по том ства, пи лот обје ка та, про ве ни је нич них те сто ва 
и оглед них по вр ши на ко је су чла но ви ка те дре осно ва ли 
ши ром Ср би је. 

Ла бо ра то ри ја за ана то ми ју др ве та осно ва на је 1993. го-
ди не. На ме ње на је за ис тра жи ва ње ма кро скоп ске, ми кро-
скоп ске и суб ми кро скоп ске гра ђе зе ља стих и др ве на стих 
вр ста. У Ла бо ра то ри ји се пра ве при вре ме ни и стал ни ми-
кро скоп ски пре па ра ти на осно ву ко јих се вр ши де тер ми-
на ци ја вр ста, ана ли за ста ро сти узо ра ка и ана том ске гра ђе. 
На ме ње на је сту ден ти ма Шу мар ског фа кул те та, као и свим 
шу мар ским струч ња ци ма, бо та ни ча ри ма, па ле он то ло зи ма, 
да што објек тив ни је, на осно ва ма ма кро скоп ске и ми кро-
скоп ске гра ђе, утвр де ње го ву бо та нич ку, ден дро ло шку, так-
со ном ску при пад ност, као и основ не тех но ло шке ка рак те-
ри сти ке др ве та и ње го ву упо треб ну вред ност. Ла бо ра то ри ја 
има сво ју збир ку ма кро скоп ских узор ка и ми кро скоп ских 
пре па ра та, ко ја се из да на у дан уве ћа ва. Ру ко во ди лац ла-
бо ра то ри је је проф. др Дра ги ца Ви ло тић.

Ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње се ме на и сад ни ца осно-
ва на је 2005. го ди не. По ред на уч но и стра жи вач ког ра да, у 

Ла бо ра то ри ји се из во де и ве жбе из пред ме та Се ме нар ство, 
ра сад ни чар ство и по шу мља ва ње на Од се ку за шу мар ство 
и Од се ку за еко ло шки ин же ње ринг у за шти ти вод них и зе-
мљи шних ре сур са. Ла бо ра то ри ја је на рас по ла га њу сту ден-
ти ма и при ли ком из ра де за вр шних и ди плом ских-ма стер 
ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја. Ла бо ра то ри ја је овла-
шће на за ис пи ти ва ње ква ли те та сад ни ца и из да ва ње Де-
кла ра ци ја о ква ли те ту се ме на. Та ко ђе, пру жа ју се и услу ге 
ана ли зе и из да ва ња струч них ми шље ња о раз ло зи ма су-
ше ња сад ни ца. Ру ко во ди лац ла бо ра то ри је је др Јо ва на Де-
ве та ко вић, до цент.

Ла бо ра то ри ја за би о тех но ло ги ју је осно ва на 2016. го-
ди не за по тре бе на уч но и стра жи вач ког ра да из обла сти 
ге не ти ке, опле ме њи ва ња би ља ка и кон зер ва ци је шум-
ских ге не тич ких ре сур са. На рас по ла га њу је сту ден ти ма 
ма стер и док тор ских сту ди ја, као и ис тра жи ва чи ма из дру-
гих обла сти. Ба ви се ка рак те ри за ци јом др ве на стих би ља-
ка при ме ном раз ли чи тих мо ле ку лар них мар ке ра. За ру-
ко во ди о ца Ла бо ра то ри је име но ва на је проф. др Мир ја на 
Ши ја чић-Ни ко лић. 

Цен тар за мо ни то ринг и кон зер ва ци ју шум ских ге-
не тич ких ре сур са, је осно ван 2007. го ди не. Циљ Цен тра је 
про мо ви са ње јед ног пот пу но но вог мул ти ди сци пли нар-
ног при сту па шу ми као оп штем до бру, ко га је по треб но 
са чу ва ти и оста ви ти бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ова ква кон-
цеп ци ја да нас је ши ро ко при хва ће на у мно гим зе мља-
ма све та. Цен тар се ба ви уна пре ђе њем ме то да за кон-
зер ва ци ју и усме ре но ко ри шће ње ге но фон да шум ских 
вр ста др ве ћа кроз in si tu и ex si tu очу ва ње и уна пре ђе ње 
про из вод ње ква ли тет ног шум ског се ме на и сад ног ма-
те ри ја ла кон тро ли са ног по ре кла, као и ак тив но уче шће 
у Европ ском про гра му за за шти ту шум ског ге нет ског  
ди вер зи те та (EUFOR GEN). Ру ко во ди лац Цен тра је проф. др 
Мир ја на Ши ја чић-Ни ко лић.

Научноистраживачка  
и стручна делатност
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Цен тар за по шу мља ва ње и ве штач ку об но ву шу ма 
осно ван је 2018. го ди не. Ак тив но сти Цен тра се од но се на 
цео ци клус по шу мља ва ња и ве штач ке об но ве шу ма, ко ји 
об у хва та: 1) по ста вља ње ци ље ва ве штач ке об но ве шу ма и 
по шу мља ва ња, 2) до но ше ње од лу ка о по тре би и на чи ни-
ма ве штач ке об но ве шу ма и по шу мља ва ња, 3) се лек ци ју, 4) 
про из вод њу и кон тро лу ква ли те та шум ског ре про дук тив ног 
ма те ри ја ла, 5) из бор тех ни ке и при пре ме ста ни шта и сад ње 
и 6) за шти ту и не гу у пр вим го ди на ма на кон сад ње. Ру ко-
во ди лац Цен тра је др Вла дан Иве тић, ван ред ни про фе сор.

На уч но и стра жи вач ке и струч не ак тив но сти, чла но-
ва ка те дре ва ло ри зо ва не су кроз ве ли ки број до ма ћих и 
ме ђу на род них про је ка та ко ји су фи нан си ра ни од стра не 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја; Ми-
ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де - 
Упра ве за шу ме; Ми ни стар ства за шти те жи вот не сре ди не; 
По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо ри вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство; Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не 
гра да Бе о гра да; ЈП „Ср би ја шу ме”; ЈКП „Зе ле ни ло-Бе о град”; 
на ци о нал них пар ко ва, оп шти на, ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја, и дру гих из во ра, 

У окви ру Euro pean Co o pe ra tion in Sci en ce and Tec hno-
logy (COST) чла но ви Ка те дре су уче ство ва ли или уче ству ју 
у ре а ли за ци ји 6 ак ци ја као пред став ни ци Ср би је у упра-
вљач ком те лу или као чла но ви рад них гру па. На пред лог 
др Вла да на Иве ти ћа, уз по др шку ис тра жи вач ког ти ма са 
Ка те дре и 25 зе ма ља, COST је одо брио но ву ак ци ју: Pan-
Euro pean net work for cli ma te adap ti ve fo rest re sto ra tion and 
re fo re sta tion (PEN-CA Fo RR) за пе ри од 2020-2024. го ди на, чи-
ји но си лац ће би ти Шу мар ски фа кул тет. 

 
6 За јед нич ка фо то гра фи ја 

са осни ва ња про ве ни-
је нич ног те ста бу кве у 

окви ру европ ске мре же, 
Де бе ли Луг, март  

2007. го ди не

6
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Ка те дра је од свог осни ва ња до да нас увек има ла до бру 
са рад њу са на уч ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран-
ству. У зе мљи, чла но ви Ка те дре одр жа ва ју до бру са рад њу 
са на уч ним ин сти ту ти ма: Ин сти тут за шу мар ство, Ин сти тут 
за ни зиј ско шу мар ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Ин сти-
тут за ку ку руз „Зе мун По ље”, Ин сти тут за би о ло шка ис тра-
жи ва ња „Си ни ша Стан ко вић”, Ин сти тут за про у ча ва ње ле-
ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић” у Бе о гра ду, Ин сти тут за 
мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња у Бе о гра ду, Ин сти тут 
за мо ле ку лар ну ге не ти ку и ге не тич ко ин же њер ство.  Ка-
да су у пи та њу фа кул те ти, чла но ви Ка те дре до бру са рад њу 
има ју са По љо при вред ним, Би о ло шким и Фар ма це ут ским 
фа кул те том у Бе о гра ду и При род но-ма те ма тич ким фа кул-
те том у Но вом Са ду. Због ре а ли за ци је про је ка та, на уч них 
ис тра жи ва ња ве за них за док то ран де, као и прак се сту де на-
та, оства ре на је до бра са рад ња чла но ва Ка те дре са јав ним 
пред у зе ћи ма: „Ср би ја шу ме”, „Вој во ди на шу ме”, „Зе ле ни ло 
Бе о град”, на ци о нал ни пар ко ви „Фру шка го ра”, „Ђер дап”, 
„Та ра”, „Ко па о ник” итд.

Са рад ња чла но ва Ка те дре (го сту ју ћи про фе сор, пре да-
ва ња по по зи ву, раз ме не на став ни ка, уче шћа у ко ми си ја ма 
за од бра ну док тор ских и ма стер ра до ва, из бо ри у на уч на 
зва ња, пи са ње за јед нич ких ра до ва, итд.) са ин сти ту ци ја ма 
у ино стран ству: Шу мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ба њој 
Лу ци, Би о тех нич ки фа кул тет Уни вер зи те та у Љу бља ни, Шу-
мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у За гре бу, Шу мар ски фа кул-
тет Уни вер зи те та Св. Ки рилж и Ме то диј у Ско пљу, Фа кул тет 
за шу мар ство и дрв ну тех но ло ги ју Мен де ло вог Уни вер зи-
те та у Бр ну, Во ро њеж др жав ни Уни вер зи тет за шу мар ство 
и тех но ло ги је (Ру ска Фе де ра ци ја). 

Чла но ви Ка те дре су уче сни ци уре ђи вач ких од бо-
ра и ре цен зен ти мно гих ча со пи са, ка ко у зе мљи, та ко и у 
ино стран ству: Re fo re sta, Ac ta her bo lo gi ca, Ge ne ti ka, Bi o lo gi ca 
Nyssa na, Гла сник Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, Шу мар ство, То по ла, итд.

7

7 Др Владан Иветић, 
ванр.проф., први с 

десне стране, гостујући 
професор Универзитета 

у Кракову са првом 
генерацијом студената 
на интернационалним 

мастер студијама
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На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Шум ски за са ди у функ ци ји по ве ћа ња по шу мље но сти 
Ср би је”, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (2011-2019)  

• ,,Из ве штај о ста њу шум ских ге не тич ких ре сур са за  по-
тре бе из ра де Дру гог из ве шта ја о ста њу шум ских ге не-
тич ких ре сур са УН Ор га ни за ци је за хра ну и по љо при-
вре ду (FAO)”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства 
и во до при вре де - Упра ва за шу ме (2019-2020)

• „Де фи ни са ње так со ном ског ста ту са бу кве у Ср би ји - I 
и II фа за”, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи-
вот не сре ди не - Упра ва за шу ме (2016-2017) 

• „На ци о нал ни про грам кон зер ва ци је и усме ре ног ко ри-
шће ња шум ских ге не тич ких ре сур са Ре пу бли ке Ср би је”, 
Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не – Упра ва за шу ме (2015-2016) 

• „За шти та и усме ре но ко ри шће ње ге но фон да рет ких и 
угро же них вр ста Ве ли ког рат ног остр ва”, Се кре тар јат 
за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе о гра да (2014-2016)

• „По ди за ње екс пе ри мен тал них план та жа Pa u low-
nia spp. на раз ли чи тим ста ни шти ма”,  Ми ни стар ство 
пољопривредe, водопривредe и шумарствa – Упра ва 
за шу ме (2010-2012)  

Ме ђу на род ни про јек ти

• COST Ac tion: Pan-Euro pean net work for cli ma te adap ti ve fo-
rest re sto ra tion and re fo re sta tion (PEN-CA Fo RR) (2020-2024)

• COST Ac tion CA18134: Ge no mic bi o di ver sity know led ge for 
re si li ent ecosystems (G-BI KE) (2019-2023)

• COST Ac tion CA16208: Know led ge con ver sion for en han cing 
ma na ge ment of Euro pean ri pa rian ecosystems and ser vi ces 
(CON VER GES) (2017-2021)

• COST Ac tion CA18207: Bi o di ver sity of tem pe ra te fo rest ta xa 
ori en ting ma na ge ment su sta i na bi lity by unifying per spec ti ves 
(BOT TOMS-UP) (2019-2023)

• COST Ac tion FP1305: Lin king be low gro und bi o di ver sity and 
ecosystem fun ction in Euro pean fo rests (Bi o Link) (2014-2018)

• COST Ac tion ES1101: Har mo ni zing glo bal bi o di ver sity mo del-
ling (Har mBio) (2012-2016)

• COST Ac tion FP0905: Bi o sa fety of fo rest tran sge nic tre es: 
im pro ving the sci en ti fic ba sis for sa fe tree de ve lop ment and 
im ple men ta tion of EU po licy di rec ti ves (2010-2014)
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Ка те дра еко ло ги је шу ма ор га ни за ци о но при па да Од се ку 
за шу мар ство. По Ста ту ту Шу мар ског фа кул те та Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду ко ји је сту пио на сна гу 25.09.1998. го ди-
не фор ми ра на је Ка те дра за еко ло ги ју шу ма са сле де ћим 
на став ним осо бљем и ди сци пли на ма: др За гор ка То мић 
(Шу мар ска фи то це но ло ги ја и Ден дро ло ги ја), др Ни ко ла 
Јо вић (Ти по ло ги ја шу ма), др Ве сна Јок си мо вић (Пе тро гра-
фи ја са ге о ло ги јом ко ре рас па да ња), др Ми лан Кне же вић 
(Пе до ло ги ја), др Ми лан Ме да ре вић (Ти по ло ги ја шу ма), др 
Сло бо дан Ву чи ће вић (Шу ма и жи вот на сре ди на), др Не-
ве на Пе тро вић (Шу мар ска еко кли ма то ло ги ја), ма ги стар 
Ра де Цвје ти ћа нин (Ден дро ло ги ја и Шу мар ска фи то це но-
ло ги ја), ма ги стар Рај ко Ми ло ше вић (Ти по ло ги ја шу ма), 
дипл. инж. шум. Оли ве ра Ко ша нин (Пе до ло ги ја) и дипл. 
мет. Не ма ња Кр пић (Шу мар ска еко кли ма то ло ги ја). На Ка-
те дри су у овом пе ри о ду ра ди ли сле де ћи ла бо ран ти: дипл. 
инж. пољ. Вла дан Лу кић (Ден дро ло ги ја и Шу мар ска фи-
то це но ло ги ја), Ра дој ка Ра дин и Ми ле на Жар ко вић (Пе до-
ло ги ја) и Ма ри на Ђор ђе вић (Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом  
ко ре рас па да ња).

Нај ве ћи број ди сци пли на Ка те дре еко ло ги је шу ма по-
сто ји од осни ва ња Шу мар ског фа кул те та, при че му је нај-
ве ћи део по сто ја ња ве зан за Ка те дру га је ња шу ма. За ко ном 
о Уни вер зи те ту из 1930. го ди не, у окви ру За во да за по ди-
за ње, га је ње и за шти ту шу ма са лов ством По љо при вред-
но-шу мар ског фа кул те та, од струч них пред ме та на во де се 
из ме ђу оста лих и:  Ге о ло ги ја са ми не ра ло ги јом и пе тро гра-
фи јом,  Ден дро ло ги ја и ана то ми ја др ве та и Пе до ло ги ја. 
Од школ ске 1945/46. го ди не, у окви ру Ка те дре по ди за ње и 
га је ње шу ма Шум ско-уз гој ног сме ра, слушају се следећи 
предмети данашње Катедре: Петрографија са геологијом, 
Дендрологија, Педологија и Исхрана биља. 

ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Наставно особље

др Милан Кнежевић, 
редовни професор

др Раде Цвјетићанин, 
редовни професор

др Рајко Милошевић, 
ванредни професор

др Оливера Кошанин, 
ванредни професор, шеф Катедре

др Марко Перовић, 
ванредни професор

др Маријана Новаковић-Вуковић, 
доцент

маст. инж. шум. Јанко Љубичић, 
асистент

Сарадници у високом образовању

дипл. инж. шум. Милена Жарковић

маст. инж. Владан Лукић

маст. инж. Гордана Петковић

Стручнотехнички сарадници

Анђелка Симић

Историјски  
развој

Ста ту том из 1960. го ди не, у окви ру Шу мар ског од се ка, 
на Ка те дри га је ња шу ма од ди сци пли на Ка те дре еко ло ги је 
шу ма, слу ша ју се сле де ћи на став ни пред ме ти: Петрогра-
фија са геологијом, Шумарска педологија, Исхрана биља 
са микробиологијом и Дендрологија са фитоценологијом. 
Од ред ба ма Ста ту та из 1983. го ди не ме ђу ди сци пли не Ка те-
дре уво ди се и Ти по ло ги ја шу ма. У тренутку  оснивања (1998. 
год.), на Катедри екологије шума слушају се следећи пред-
мети: Петрографија са геологијом коре распадања, Дендро-
логија, Педологија за шумаре, Шумарска фитоценологија, 
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1

1 Те рен ска на ста ва из  
пред ме та Шу ма и жи вот на 

сре ди на, Пе до ло ги ја и 
Шу мар ска фи то це но ло ги ја шк. 

2019/20. год. – Обед ска ба ра

 Шума и животна средина, Типологија шума и Шумарска 
екоклиматологија. Од 2002.године Шумарска екоклимато-
логија се поново враћа на Катедру гајења шума.

Пре 1998. го ди не на пред ме ти ма Ка те дре ра дио је зна-
ча јан број ис так ну тих на став ни ка, аси сте на та, са рад ни ка у 
на ста ви, ла бо ра на та. У из во ђе њу на ста ве на ди сци пли на ма 
Ка те дре ра дио је ве ли ки број на став ни ка: др Алек сан дар 
Сте бут, др Па вле Чер њав ски, др Ми хи ло Ан тић, др Бра ни-
слав Јо ва но вић, др Ве ли бор Алек сић, др Ве ра Кне же вић 
Ђор ђе вић и дру ги. Пре ма по да ци ма из ју на 1990. го ди не, 
на пред ме ти ма Ка те дре ра де: др Ни ко ла Јо вић, др За гор ка 
То мић, др Ве сна Јок си мо вић, ма ги стар Ми лан Кне же вић, 
ма ги стар Ра де Цвје ти ћа нин, дипл. инж. ге ол. Са ша Рич ков-
ски, и ла бо ран ти: Ми лен Сте ва но вић, Ми ла дин ка Лу кић, 
Љи ља на Бо ри са вље вић и Ра дој ка Ра дин.

Од осни ва ња, 25.09.1998. го ди не, на Ка те дри еко ло ги-
је шу ма ди пло ми ра ло је ви ше од 600 сту де на та и од бра-
ње но је ви ше од 30 ма стер ра до ва. Укуп но је од бра ње но 
14 док тор ских ди сер та ци ја. Из обла сти на у ке о зе мљи шту 
од бра ње но је 8 (осам) ди сер та ци ја, 2 (две) из ден дро ло ги-
је, 2 (две) из фи то це но ло ги је и 2 (две) из ти по ло ги је шу ма. 
Чла но ви Ка те дре су уче ство ва ли у ра ду ви ше од 50 ко ми-
си ја за од бра ну док тор ских ди сер та ци ја, ка ко на ма тич ном 
Фа кул те ту та ко и на дру гим ви со ко школ ским уста но ва ма 
у зе мљи и ре ги о ну: Би о ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, По љо при вред ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Уни вер зи те ту у Ба њој Лу ци, Уни вер зи те ту „Св. Ки рил 
и Ме то диј” у Ско пљу и дру гим.

По ред основ них сту ди ја, на Ка те дри еко ло ги је шу ма се 
из во ди на ста ва на ма стер и док тор ским сту ди ја ма. У сту-
диј ском про гра му основ них сту ди ја за сту пље ни су сле де ћи 
пред ме ти ко ји има ју ста тус оба ве зних пред ме та: Пе тро гра-

фи ја са ге о ло ги јом, Ден дро ло ги ја, Пе до ло ги ја, Шу мар ска 
фи то це но ло ги ја, Шу ма и жи вот на сре ди на и Ти по ло ги ја 
шу ма. По ред оба ве зних, на ста ва се из во ди и на сле де-
ћим из бор ним пред ме ти ма: Ис хра на би ља, Ен де мич не и 
угро же не др ве на сте вр сте у Ср би ји, Еко ло шка кла си фи ка-
ци ја обе шу мље них и де гра ди ра них ста ни шта и Еколошко-
типолошки основ у заштити природе. На став ни ци са Ка те-
дре еко ло ги је шу ма из во де на ста ву и на сме ру Еко ло шки 
ин же ње ринг у за шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са, где 
су оба ве зни сле де ћи пред ме ти: Пе тро гра фи ја са ге о ло ги-
јом, Ден дро ло ги ја, Пе до ло ги ја и Шу ма р ска фи то це но ло-
ги ја, а из бор ни: Ис хра на би ља и Еко ло шка кла си фи ка ци ја  
де гра ди ра них ста ни шта. 

Ка те дри еко ло ги је шу ма при па да ју сви пред ме ти ма-
стер ака дем ских сту ди ја сту диј ског про гра ма Шу мар ство – 
мо ду ла Еко ло ги ја шу ма, за шти та и уна пре ђи ва ње жи вот не 
сре ди не. Оба ве зни пред ме ти су: Ме то де и тех ни ке ис тра-
жи ва ња у еко ло ги ји, за шти ти и уна пре ђи ва њу жи вот не сре-
ди не, Ден дро ло ги ја и Пе до ло ги ја. Из бор ни пред ме ти су: 
Ан тро по ге на и тех но ге на зе мљи шта, Шум ска ве ге та ци ја Ср-
би је, Еко ло шка кла си фи ка ци ја шу ма и шум ских ста ни шта, 
Ти по ло шко кар ти ра ње и ти по ви шу ма Ср би је, Ти по ло шко 
де фи ни са ње са сто ји на раз ли чи тог по ре кла и струк ту ре, За-
шти та при ро де и за шти ће на при род на до бра.

Оба ве зни пред ме ти док тор ских сту ди ја, мо ду ла Шу-
мар ство, под мо ду ла Еко ло ги ја шу ма, за шти та и уна пре ђи-
ва ње жи вот не сре ди не, ко ји при па да ју Ка те дри су: Ден дро-
ло ги ја и Пе до ло ги ја. Из бор ни пред ме ти су: Де гра да ци ја, 
за шти та, ко ри шће ње и ме ли о ра ци је зе мљи шта, Бо ни ти-
ра ње и кар ти ра ње зе мљи шта, Опа сне и штет не ма те ри је у  
жи вот ној сре ди ни, Фи то це но ло ги ја, Фло ри стич ки ди вер зи-
тет Ср би је и Ти по ло шке осно ве у на ме ни шу ма.
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3 Маст. инж. Вла дан  
Лу кић, дипл. инж. шум. 

Ми ле на Жар ко вић,
 др Ра де Цвје ти ћа нин, 
др Оли ве ра Ко ша нин 
и др Мар ко Пе ро вић

4 Корице практикума из
шумарске педагогије

3

4

2 Те рен ска пе до ло шка 
про у ча ва ња – др Ми лан  

Кне же вић са сту ден ти ма 

2

На ста ву из пред ме та Ка те дре еко ло ги је шума тре-
нутно др жи 6 на став ни ка и је дан асистент. Тренутно 
наставу на предмету Петрографија са геологијом, држе 
др Зоран Никић и др Ненад Марић, наставници Одсе-
ка за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса. На Ка те дри по сто ји не ко ли ко ла бо ра-
то ри ја и је дан цен тар: Ла бо ра то ри ја за ден дро ло ги ју и 
фи то це но ло ги ју, Пе до ло шка ла бо ра то ри ја за фи зи ку 
зе мљи шта, Пе до ло шка ла бо ра то ри ја за хе ми ју зе мљи-
шта и Цен тар за мо ни то ринг шум ских ста ни шта и фло-
ри стич ког ди вер зи те та шум ских еко си сте ма и Збир ка  
ми не ра ла и сте на. 
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На уч но и стра жи вач ки рад на став ни ка и са рад ни ка Ка те дре 
еко ло ги је шу ма оства ру је се кроз основ на, при ме ње на и 
раз вој на ис тра жи ва ња у обла сти ма еко ло ги је шу ма, на у ке 
о зе мљи шту и за шти те жи вот не сре ди не. На уч ни рад чла но-
ва Ка те дре оства ру је се кроз про у ча ва ње: ва ри ја бил но сти 
и так со но ми је др ве на стих вр ста и по пу ла ци ја на осно ву ка-
рак те ри сти ка мор фо ло шких мар ке ра, ге не тич ке ва ри ја бил-
но сти је дин ки и по пу ла ци ја др ве на стих вр ста, иден ти фи-
ка ци ју и де тер ми на ци ју др ве на стих вр ста, си не ко ло шке и 
иди е ко ло шке ка рак те ри сти ке шум ских биљ них за јед ни ца и 
по пу ла ци је шум ског др ве ћа. Та ко ђе, у окви ру Ка те дре про-
у ча ва ња су усме ре на на: осо би не, ге не зу и кла си фи ка ци ју 
шум ских зе мљи шта, про у ча ва ње ути ца ја еко ло шких усло-
ва на ево лу ци ју и свој ства зе мљи шта, еко ло шко-ве ге та циј-
ску кла си фи ка ци ју шу ма на под руч ју Ср би је, про у ча ва ње 
про це са де гра да ци је зе мљи шта (услед еро зи о них про це са, 
са др жа ја по лу та на та/те шких ме та ла, про це са аци ди фи ка-
ци је), про у ча ва ње про из вод ног по тен ци ја ла зе мљи шта и 
ве зе са по ка за те љи ма про из вод но сти шум ских са сто ји на, 
из два ја ње еко ло шких је ди ни ца шу ма и дру го.

У про те клих 20 го ди на Ка те дра је оства ри ла ве о ма 
ин тен зив ну са рад њу са при вре дом кроз рад на став ни ка и 
са рад ни ка на ре а ли за ци ји ве ћег бро ја про је ка та. Чла но ви 
Ка те дре су по је ди нач но уче ство ва ли у ре а ли за ци ји ви ше 
од 75 раз ли чи тих про је ка та Упра ве за шу ме, Ми ни стар ства 
по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср-
би је, Ми ни стар ства про све те и на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је и дру гих. Ка те дра има ре дов ну са рад њу 
са ЈКП „Град ско зе ле ни ло” у пру жа њу на уч них и струч них 
са ве та. Та ко ђе, по сто ји ве о ма ин тен зив на и кон стант на са-
рад ња са ЈП „Ср би ја шу ме” и ЈП „Вој во ди на шу ме”, где се, на 
по вр ши на ма ко јим га зду ју ова јав на пред у зе ћа, сва ке го ди-
не оба вља те рен ска на ста ва сту де на та и спро во де те рен ска 

на уч на ис тра жи ва ња у свр ху из ра де за вр шних и ма стер ра-
до ва, као и док тор ских ди сер та ци ја. 

Бо га то ис ку ство на став ни ка и са рад ни ка са Ка те дре 
ре зул ти ра ло је ве ли ким бро јем на уч них и струч них ра-
до ва и по гла вља у мо но гра фи ја ма. Од осни ва ња, 1998. 
го ди не, на став ни ци и са рад ни ци са Ка те дре су до да нас 
пу бли ко ва ли ви ше од 600 на уч них и струч них ра до ва, у 
до ма ћим и стра ним ча со пи си ма, као и у збор ни ци ма ра-
до ва са до ма ћих и ме ђу на род них кон фе рен ци ја. Од тог 
бро ја ви ше од 45 су ра до ви об ја вље ни у ча со пи си ма са 
SCI ли сте. Овом спи ску тре ба до да ти и ви ше од 25 уче-
шћа у пи са њу мо но гра фи ја, по гла вља у мо но гра фи ја ма и  
те мат ским збор ни ци ма. 

Та ко ђе, чла но ви Ка те дре до да нас су пу бли ко ва ли: 
уџ бе ник „Ден дро ло ги ја”, „Шу ма и жи вот на сре ди на”, „Пе-
тро гра фи ја са ге о ло ги јом ко ре рас па да ња”, CD из да ње уџ-
бе ни ка „Ис хра на би ља”, три раз ли чи та из да ња прак ти ку ма 
под на зи вом „Прак ти кум из ден дро ло ги је”, та ко ђе ви ше 
ре прин та „Прак ти ку ма из пе до ло ги је”, „Прак ти кум из ти-
по ло ги је” и „Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом у шу мар ству”, као 
и при руч ник под на сло вом „При руч ник за од ре ђи ва ње нај-
зна чај ни јих ау тох то них вр ста хра сто ва (Qu er cus L.)”.

Пре осни ва ња Ка те дре, у окви ру ди сци пли на ко је се 
слу ша ју од осни ва ња Шу мар ског фа кул те та, на став ни ци 
и са рад ни ци су об ја ви ли ви ше од 500 ра до ва и де се так 
уџ бе ни ка. Др Бра ни слав Јо ва но вић је био ау тор шест из-
да ња уџ бе ни ка „Ден дро ло ги ја” и са рад ник Ин сти ту та за 
еко ло ги ју и би о ге о гра фи ју и Од бо ра за фло ру и ве ге та ци ју 
СА НУ. Та ко ђе, до бит ник је ве ли ког бро ја на гра да, по ве ља, 
за хвал ни ца и дру гог. До бит ник је: на гра де Вла де НР Ср би је 
(1948. год.), Ок то бар ске на гра де Бе о гра да (1970. год.), Сед-
мо јул ске на гра де Пред сед ни штва СР Ср би је (1988. год.), од-
ли ко ван је Ор де ном ра да са цр ве ном зве здом (1970. год.).
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6

7

5 Др Ра де Цвје ти ћа нин – 
фи то це но ло шка про у ча ва ња

6 Збир ка сте на и 
ми не ра ла – Ан ђел ка Си мић, 

струч но тех нич ки са рад ник 
(Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом)

7 Ла бо ра то ри ја за хе ми ју 
зе мљи шта – маст. инж. 

Гор да на Пет ко вић

Др Ми хај ло Ан тић је уче ство вао у из ра ди уџ бе ни ка 
„Пе до ло ги ја”, ко ји се и да нас ко ри сти. Био је шеф Оде-
ље ња за ге не зу и кла си фи ка ци ју зе мљи шта, са рад ник 
Ин сти ту та за про у ча ва ње зе мљи шта, а од 1963. го ди не и 
спољ ни са рад ник Ин сти ту та за шу мар ство и дрв ну ин ду-
стри ју Бе о гра да. Та ко ђе, са гру пом на уч ни ка Би о ло шког 
ин сти ту та Си ни ша Стан ко вић 1979. го ди не до бит ник је  
Ок то бар ске на гра де.

Др Ни ко ла Јо вић је био де ле гат скуп шти не Ре пу блич-
ке за јед ни це обра зо ва ња, члан Ре пу блич ког фон да за 
уни вер зи тет ско обра зо ва ње, пред сед ник са ве та Фон да за 
стан дард сту де на та и уче ни ка у СР Ср би ји. Од ли ко ван је 
Ор де ном ра да III ре да, а за рад у Ју го сло вен ском дру штву за 
про у ча ва ње зе мљи шта и за до стиг ну ћа на на уч ном и струч-
ном пла ну у окви ру на у ке о зе мљи шту од ли ко ван је 1976. 
го ди не Ор де ном за слу га за на род са сре бр ном за ста вом.

5
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Од осни ва ња Ка те дре еко ло ги је шу ма оства ре на је плод-
на са рад ња са број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ин-
сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. Др Ни ко ла Јо вић је био 
про рек тор Уни вер зи те та у Бе о гра ду у два ман да та, ге не-
рал ни се кре тар Ју го сло вен ског дру штва за про у ча ва ње 
зе мљи шта и Уни је на уч них би о ло шких дру шта ва Ју го сла-
ви је. Та ко ђе, 1976. го ди не је иза бран за пред сед ни ка V. 
ко ми си је Ју го сло вен ског дру штва – Ко ми си је за ге не зу и  
кла си фи ка ци ју зе мљи шта.

Др Бра ни слав Јо ва но вић био је са рад ник Ин сти ту та за 
еко ло ги ју и би о ге о гра фи ју и Од бо ра за фло ру и ве ге та ци ју 
СА НУ. Др Ми лан Кне же вић је био пот пред сед ник Ко ми си је 
за стан дард KSH-190 за ква ли тет зе мљи шта са ве зног за во да 
за стан дар ди за ци ју, члан рад не гру пе Ми ни стар ства по љо-
при вре де и за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је за 
из ра ду На цр та за ко на о зе мљи шту као при род ном ре сур су, 
пред сед ник Ко ми си је за шум ска зе мљи шта Срп ског дру-
штва за про у ча ва ње зе мљи шта.

Др Ра де Цвје ти ћа нин је члан: Од бо ра за фло ру и ве ге-
та ци ју Срп ске ака де ми је на у ка (од 2007. год.), члан Дру штва 
за за шти ту при род ног на сле ђа „Ar bor Mag na” из Ба ња Лу-
ке. Био је у ре дак ци о ном од бо ру ча со пи са Гла сник шу мар-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци у пе ри о ду од  
2010. до 2013. го ди не. 

Од до ма ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја по себ но се из-
два ја са рад ња са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја, ко ја се огле да кроз уче шће чла но ва Ка те дре 
у ре а ли за ци ји ви ше про је ка та. С об зи ром на ка рак тер ди-
сци пли на ко је при па да ју Ка те дри, ја ви ла се по тре ба за са-
рад њом и са дру гим фа кул те ти ма у зе мљи и ино стран ству, 
ме ђу ко ји ма се из два ја ју: Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци – Шу-
мар ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Би о ло шки фа-
кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду– По љо при вред ни фа кул тет, 

8 Маст. инж. шум. Јан ко 
Љу би чић, маст. инж. Вла дан  

Лу кић – Те рен ска на ста ва Гоч и 
Ко па о ник шк. 2019/20. год.

8

Др жав ни уни вер зи тет у Но вом Па за ру, Уни вер зи тет „Св. 
Ки рил и Ме то диј” у Ско пљу – Шу мар ски фа кул тет, Шу мар-
ски фа кул тет у Са ра је ву. Чла но ви Ка те дре еко ло ги је шу ма 
има ју ја ко до бру са рад њу и са Men del Uni ver sity in Br no (Че-
шка), на ко ме су у сеп тем бру 2019. го ди не др Оли ве ра Ко-
ша нин и др Мар ко Пе ро вић одр жа ли пре да ва ња по по зи ву.
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9 Др Mаријана Но ва ко вић–
Ву ко вић, маст. инж. Вла дан Лу кић, 

др Оли ве ра Ко ша нин

10 Де таљ из ден дро ло шке 
збир ке – маст. инж.  

Вла дан Лу кић, ла бо рант.

11 Хер ба ри зо ван ма те ри јал

9

10

11
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Национални пројекти и студије

• „Ускла ђи ва ње но мен кла ту ре Основ не пе до ло шке кар те 
Ре пу бли ке Ср би је са WRB кла си фи ка ци јом”, Ми ни стар-
ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни-
ра ња (2011. год.)

• „Утвр ђи ва ње ста ња, сте пе на за га ђе ња и хе миј ске де-
гра да ци је зе мљи шта ин ду стриј ских зо на Пан че ва и 
Шап ца и по жа ри шта на пла ни ни Та ри”, Ми ни стар ство 
при род них ре сур са, ру дар ства и про стор ног пла ни ра-
ња (2014. год.)

• „Ути ца ја бу јич них по пла ва на фи зич ку и хе миј ску де-
гра да ци ју зе мљи шта на под руч ју Ис точ не Ср би је”, Ми-
ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је (2015. год.)

• „Утвр ђи ва ња ста ња и по тен ци ја ла зе мљи шта нео бра-
слих шум ских и на пу ште них по љо при вред них по вр ши-
на пла нин ског под руч ја За пад не Ср би је”, Ми ни стар ство 
по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке  
Ср би је (2015. год.)

• „Услу га утвр ђи ва ња осе тљи во сти зе мљи шта на про цес 
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Ка те дра га је ња шу ма, као јед на од основ них ор га ни за ци о-
них је ди ни ца Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, као и основ них уже струч них пред ме та и на уч них ди сци-
пли на шу мар ства, има ду гу тра ди ци ју ко ли ку и Шу мар ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На зив Ка те дре по ти че 
од исто и ме ног пред ме та још од фор ми ра ња По љо при вред-
но -шу мар ског фа кул те та. Од тог пе ри о да до да нас пред мет 
се раз ви јао и из ње га је но вим на уч ним са зна њи ма, оса вре-
ме ња ва њем, као и по тре бом шу мар ске на у ке и при вре де, 
ка сни је из ве ден ве ћи број пред ме та на основ ним, ма стер 
и док тор ским сту ди ја ма Шу мар ског фа кул те та. Исто вре-
ме но је са став Ка те дре га је ња шу ма ди на мич но ме њан и 
при ла го ђа ван у скла ду са за ко ни ма о ви со ком обра зо ва њу 
и Ста ту том Шу мар ског фа кул те та, и у скла ду са раз во јем 
шу мар ске на у ке и стру ке.

Од са мог осни ва ња Шу мар ског од се ка та да шњег По-
љо при вред но-шу мар ског фа кул те та (1920. год.) на став-
ни са др жај обла сти га је ња шу ма је са став ни део на став-
ног про гра ма за бу ду ће ин же ње ре шу мар ства. Ка сни јим 
раз во јем, осни ва њем са мо стал ног Шу мар ског фа кул те та 
1949. год. и ње го вом тран сфор ма ци јом, ме ња ју се број и 
на зи ви пред ме та у са ста ву Ка те дре. За ко ном о Уни вер зи-
те ту из 1930. год. је дан од укуп но 18 за во да По љо при вред-
но-шу мар ског фа кул те та je и За вод за по ди за ње, га је ње и 
за шти ту шу ма са ло вар ством, у окви ру ко га се као струч ни 
пред ме ти на во де: Бо та ни ка – оп шта и спе ци јал на; Агро ге-
о ло ги ја са ми не ра ло ги јом и пе тро гра фи јом; По ди за ње и 
га је ње шу ма; Ме те о ро ло ги ја са кли ма то ло ги јом; Пе до ло ги-
ја; Ден дро ло ги ја и ана то ми ја др ве та; За шти та шу ма; Ло вар-
ство. Уред бом из 1939. год. на По љо при вред но-шу мар ском 
фа кул те ту фор ми ра не су ка те дре, а оп штом Уред бом о уни-
вер зи те ти ма из 1942. го ди не Ка те дра по ди за ња и га је ња шу-
ма је јед на од три ка те дре Шу мар ског од се ка. По сле Дру гог  

свет ског ра та, по чев ши од школ ске 1945/46. го ди не, у окви ру  
та да шњег Шум ско-уз гој ног сме ра од пред ме та Ка те дре  
по ди за ња и га је ња шу ма слу ша ју се пред ме ти: Бо та ни ка, 
Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом, Га је ње шу ма, Ме те о ро ло ги ја 
са кли ма то ло ги јом, Ден дро ло ги ја, Пе до ло ги ја, Ана то ми ја 
др ве та, Ис хра на би ља, Шум ске кул ту ре, Шум ске ме ли о ра-
ци је и За шти та шу ма. 

Од ред ба ма пр вог Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 
1956. год. фор ми ра на су два од се ка: Оп шти шу мар ски и 
Дрв но -ин ду стриј ски. Ста ту том фа кул те та из 1960. год. на 
Шу мар ском фа кул те ту фор ми ра ју се 5 од се ка. У окви ру 
Шу мар ског од се ка Ка те дра га је ња шу ма са сто ји се од сле-
де ћих на став них пред ме та: Га је ње шу ма, Ме те о ро ло ги ја 
са кли ма то ло ги јом (на Одсеку за шумарство, на Одсеку за 
озелењавање насеља и Одсеку за еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса), Ден дро ло ги ја 
са фи то це но ло ги јом, Ис хра на би ља ка са ми кро би о ло ги-
јом, Шу мар ска пе до ло ги ја, Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом, 
Осно ви га је ња и уре ђи ва ња шу ма (на Од се ку за озе ле-
ња ва ње на се ља и Од се ку за еро зи ју и бу ји це). Из ме ном и 
до пу ном Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 1961. год., у ци-
љу из два ја ња оста лих де лат но сти шу мар ства у прак си од  
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1 Те рен ска на ста ва  
из Га је ња шу ма

кла сич ног де ло кру га ра да шу мар ских струч ња ка, Шу мар-
ски од сек је по де љен на два: Од сек за га је ње шу ма и Од сек 
за екс пло а та ци ју шу ма.

У скла ду са За ко ном о удру же ном ра ду (ЗУР) из 1974. 
год. и од ред ба ма Ста ту та Шу мар ског фа кул те та фор ми ра ни 
су са мо у прав ни ин сти ту ти, ко ји 1977. и 1978. год. по ста ју 
Основ не ор га ни за ци је удру же ног ра да (ОО УР). У окви ру 
ОО УР-a Ин сти тут за шу мар ство од школ ске 1977/78. год., 
по ред на ве де них на став них пред ме та, на Ка те дри га је ња 
шу ма уве ден је но ви пред мет: Про у ча ва ње и уна пре ђи ва-
ње жи вот не сре ди не. Из обла сти га је ња шу ма оба вља се и 
по сле ди плом ска на ста ва за сти ца ње ака дем ског сте пе на 
ма ги стра и ра ди се и док то рат.

На осно ву Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 1983. год. 
Ка те дра га је ња шу ма са сто ји се од сле де ћих на став них 
пред ме та: Га је ње шу ма; Ме те о ро ло ги ја са кли ма то ло ги јом; 
Пе тро гра фи ја са ге о ло ги јом; Пе до ло ги ја; Ден дро ло ги ја са 
фи то це но ло ги јом; Шу мар ство у пеј за жној ар хи тек ту ри (на 
Ин сти ту ту за пеј за жну ар хи тек ту ру), а фа кул та тив ни пред-
ме ти: Ме ли о ра ци је шу ма и Ти по ло ги ја шу ма. Из обла сти 
га је ња шу ма оба вља се по сле ди плом ска на ста ва, а ра ди 
се и док то рат. Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 1988. год. 
до ла зи до про ме не на став ног про гра ма пред ме та Ме те-
о ро ло ги ја са кли ма то ло ги јом, и у скла ду са по тре ба ма 
сту де на та шу мар ства ме ња се на зив у пред мет Шу мар ска 
еко кли ма то ло ги ја. Уки да ју се ОО УР-и и Шу мар ски фа кул-
тет се по но во ор га ни зу је као је дин стве на обра зов но-на уч-
на ин сти ту ци ја у ви ду од се ка. Ова кав об лик ор га ни за ци-
је за др жан је до да нас, са од ре ђе ним про ме на ма на зи ва 
од се ка, од но сно сме ро ва. У окви ру Од се ка за шу мар ство 
у са ста ву Ка те дре су исти на став ни пред ме ти, с тим што 
је пред мет Ме ли о ра ци је шу ма на ве ден као Шум ске ме ли-
о ра ци је као оба ве зан пред мет; пред мет Ден дро ло ги ја са  

фи то це но ло ги јом по де љен на два за себ на пред ме та, а 
пред мет Про у ча ва ње и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не 
пре и ме но ван је као пред мет Шу ма и жи вот на сре ди на.

Про ме ном на став ног пла на Од се ка за шу мар ство од 
1990. год. до та да шњи на зив пред ме та Шум ске ме ли о ра ци је 
је у скла ду са по тре ба ма сту де на та шу мар ства и шу мар ске 
стру ке про ме њен у на зив Шу мар ске ме ли о ра ци је. Про ме-
ном Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 1998. год. фор ми ра 
се Ка те дра еко ло ги је шу ма, и то из два ја њем ве ћег бро ја 
на став них пред ме та ко ји су од фор ми ра ња са мо стал ног 
Шу мар ског фа кул те та при па да ли Ка те дри га је ња шу ма. 
Ка те дру га је ња шу ма по сле то га чи не сле де ћи на став ни 
пред ме ти: Га је ње шу ма и Шу мар ске ме ли о ра ци је. Пред мет 
Га је ње шу ма се пре да је и на Сме ру за за шти ту од еро зи је. 
Из обла сти га је ња шу ма оба вља ју се ма ги стар ске сту ди је, 
спе ци ја ли стич ке сту ди је, а ра ди се и док то рат.

На осно ву но вог За ко на о Уни вер зи те ту, Ста ту том Шу-
мар ског фа кул те та из 2002. год., у окви ру Од се ка за шу-
мар ство Ка те дра га је ња шу ма се са сто ја ла од сле де ћих на-
став них пред ме та: Шу мар ска еко кли ма то ло ги ја – вра ћен 
Ка те дри га је ња шу ма (предаван и на Одсеку за пејзажну 
архитектуру и на Одсеку за заштиту од ерозије); Га је ње шу-
ма 1 (пре да ван је и на Од се ку за за шти ту од еро зи је); Га је ње 
шу ма 2 (про ме ње ни до та да шњи на зив пред ме та Шу мар ске 
ме ли о ра ци је у скла ду са по тре ба ма сту де на та шу мар ства 
и шу мар ске стру ке).
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Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 2006. год., ко ји је 
уса гла шен са но вим За ко ном о ви со ком обра зо ва њу (ЗО-
ВО), уво ди се Бо лоњ ски си стем обра зо ва ња (Бо ло ња 1), а 
на ста ва се из во ди на основ ним (енг. bachelor), ма стер (Ma-
ster), и док тор ским сту ди ја ма. Ка те дра га је ња шу ма та да 
са др жи сле де ће на став не пред ме те: Шу ма р ска еко кли ма-
то ло ги ја (на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса и на Одсеку за пејзажну 
архитектуру), Еко ло ги ја га је ња шу ма, Га је ње шу ма I, Еко-
ло ги ја га је ња шу ма (на Од се ку за еко ло шки ин же ње ринг 
у за шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са), Га је ње шу ма II, 
Га је ње шу ма по на ме ни (ма стер сту ди је), Мо де ло ва ње и 
GIS у га је њу шу ма (ма стер сту ди је). У окви ру ма стер сту-
ди ја по сто ји по се бан мо дул: Га је ње шу ма, биљ на про из-
вод ња, за шти та и еко ло ги ја. У по ступ ку акре ди та ци је но-
вих сту диј ских про гра ма 2008. год. (Бо ло ња 2) уве де ни су 
из бор ни пред ме ти. На Ка те дри га је ња шу ма уве ден је из-
бор ни пред мет Га је ње шу ма по себ не на ме не. Обра зу ју се 
уже на уч не обла сти, а ужу на уч ну област Га је ње шу ма чи не  
на ве де ни на став ни пред ме ти.

Но вом акре ди та ци јом сту диј ских про гра ма 2013. 
год. (Бо ло ња 3) из вр ше на је из ме на и до пу на Сту диј ског 
про гра ма Шу мар ство, та ко да се у окви ру уже на уч не 
обла сти Га је ње шу ма од ви ја на ста ва на основ ним, ма стер 
и док тор ским сту ди ја ма у окви ру ве ћег бро ја на став них 
ди сци пли на. Основ не сту ди је – оба ве зни пред ме ти: Шу-
ма р ска еко кли ма то ло ги ја на Од се ку за шу мар ство и Од-
се ку за еко ло шки ин же ње ринг у за шти ти зе мљи шних и 
вод них ре сур са (из бор ни нa Од се ку за пеј за жну ар хи тек-
ту ру); Еко ло ги ја га је ња шу ма и га је ње шу ма 1; Га је ње шу ма 
2; Осно ви га је ња шу ма (на сту диј ском про гра му Еко ло шки 
ин же ње ринг). Из бор ни пред ме ти: Кли ма шум ских и ур ба-
них под руч ја Ср би је, Га је ње шу ма по себ не на ме не, Осно ве 
га је ња ни зиј ских шу ма. Ма стер сту ди је, мо дул 4 – оба ве зни  

пред ме ти: Ме то ди и тех ни ке ис тра жи ва ња у га је њу шу ма, 
Га је ње шу ма 1, Га је ње шу ма 2. Из бор ни пред ме ти: Га је ње 
шу ма по себ не на ме не, Уз гој на ана ли ти ка, Га је ње ни зиј-
ских шу ма, При ме ње на еко кли ма то ло ги ја у га је њу шу ма. 
Док тор ске сту ди је, мо дул 1.7. – Оба ве зни пред ме ти: Ме-
то до ло ги ја на уч но и стра жи вач ког ра да, Тех ни ке на уч но и-
стра жи вач ког ра да. Из бор ни пред ме ти: Га је ње шу ма брд-
ско-пла нин ског под руч ја, Га је ње шу ма по себ не на ме не, 
Га је ње ни зиј ских шу ма, Уз гој на ана ли ти ка, При ме ње на 
еко кли ма то ло ги ја у га је њу шу ма.

На став ни ци Ка те дре га је ња шу ма уче ство ва ли су у 
др жа њу на ста ве из пред ме та Га је ње шу ма на Шу мар ском 
фа кул те ту у Ба њалу ци и Вла се ни ци на основ ним и ма стер 
сту ди ја ма и ре а ли за ци ји те рен ске на ста ве.

У окви ру Ка те дре по сто је 2 цен тра, у окви ру ко јих 
се оба вља ју на уч не и струч не ак тив но сти чла но ва Ка те-
дре у то ку ра да на при ку пља њу по да та ка и об ра ди по-
да та ка са оглед них по вр ши на, и то: Цен тар за мо ни то-
ринг, при ку пља ње и об ра ду по да та ка из обла сти га је ња 
шу ма и Цен тар за мо ни то ринг кли мат ских про ме на у  
шум ским еко си сте ми ма.

Упо ре до са раз во јем Фа кул те та, у од ре ђе ном вре-
мен ском пе ри о ду на ста ву из пред ме та у окви ру Ка те дре 
га је ња шу ма оба вљао је ве ћи број на став ни ка и са рад-
ни ка. Пи о ни р ски рад у обла сти га је ња шу ма при па да 
пр вој ге не ра ци ји на став ни ка По љо при вред но-шу мар-
ског фа кул те та, инж. Ми ла ну Му жи ни ћу, ко ји је иза бран 
за хо но рар ног про фе со ра за пред мет По ди за ње и га је ње 
шу ма са шум ским ме ли о ра ци ја ма и ло вар ством у пе ри-
о ду од 1922. до 1927. го ди не, као и др Јо си пу Ба ле ну, ко ји 
је на ста ву др жао у пе ри о ду од 1927. до 1941. го ди не. По-
чев ши од школ ске 1945/46. год., на став ни ци дру ге ге не-
ра ци је су: др То ма Бу ну ше вац, ко ји је по ста вио те ме ље 
про у ча ва њу еко ло шких усло ва у шу мар ству, њи хо вом  

3 4
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ути ца ју на шу му и ути ца ју шу ме на еко ло шке фак то ре, про-
у ча ва њу био-еко ло шких ка рак те ри сти ка шум ског др ве ћа,  
ме то ди ма и тех ни ка ма га је ња шу ма у прак си, на број ним, и 
да нас ак ту ел ним прин ци пи ма; др Бра ни слав Јо ва но вић је 
осни вач пред ме та Ден дро ло ги ја и про у ча ва ња мор фо ло ги-
је, хо ро ло ги је и еко ло ги је вр ста шум ског др ве ћа и шум ских 
за јед ни ца ко је гра де или се у њи ма ја вља ју; др Мар ко Ми-
ло са вље вић је по ста вио те ме ље и ука зао на зна чај ме те о-
ро ло ги је и кли ма то ло ги је као на уч не ди сци пли не зна чај не 
за област шу мар ства; др Ми ха и ло Ан тић је из во дио на ста ву 
из пред ме та Пе до ло ги ја и ука зи вао на њен зна чај у шу мар-
ству. Зна ча јан до при нос раз во ју шу мар ске на у ке и стру ке, 
оса вре ме ња ва њу и ино ви ра њу на став ног про гра ма да ли су 
и про фе со ри Ка те дре на ред них ге не ра ци ја. Сле де ћу ге не-
ра ци ју су чи ни ли: др Сте ван Јо ва но вић, др Ни ко ла Јо вић, др 
Ве ли бор Алек сић, др Бо ри слав Ко лић. Ка сни ја ге не ра ци ја 
на став ни ка су би ли др Пе тар Гбур чик, др За гор ка То мић, 
др Љу би во је Сто ја но вић. Нај мла ђој ге не ра ци ји на став ни-
ка при па да ли су др Ве сна Јок си мо вић, др Ми лун Кр стић,  
др Ми лан Кне же вић.

По сле из два ја ња од ре ђе них пред ме та из Ка те дре га-
је ња шу ма и фор ми ра ња Ка те дре еко ло ги је шу ма, од 1998. 
год., на став ни ци Ка те дре га је ња шу ма су др Љу би во је Сто-
ја но вић, др Ми лун Кр стић, др Мар тин Бо би нац, др Ви о-
ле та Ба бић. У из во ђе њу на ста ве из пред ме та Шу мар ска 
еко кли ма то ло ги ја би ли су ан га жо ва ни хо но рар ни на став-
ни ци: др Не ве на Пе тро вић, у пе ри о ду од 1998. до 2003. год. 
и др Ми ро сла ва Ун ка ше вић, од 2003. до 2009. год. и школ-
ске 2013/14. год. Ови на став ни ци су, у скла ду са са вре ме ним 
трен дом раз во ја на у ке и шу мар ске стру ке, да ли за на ча јан 
до при нос оса вре ме њи ва њем фун да мен тал них ди сци пли-
на Ка те дре, као и ини ци ра њем и уво ђе њем но вих на уч них 
ди сци пли на и кон ци пи ра њем на став ног са др жа ја на свим 
ни во и ма сту ди ја у скла ду са Бо лоњ ским си сте мом обра-
зо ва ња. Да ли су, та ко ђе, зна ча јан до при нос на ста ви уво-
ђе њем и при ме ном са вре ме ног ком пју тер ског софт ве ра. 
По се бан до при нос про фе со ра др Љу би во ја Сто ја но ви ћа и 
др Ми лу на Кр сти ћа је и у оса вре ме њи ва њу и пи са њу но ве 
уџ бе нич ке ли те ра ту ре из обла сти га је ња шу ма, у скла ду са 
са вре ме ним по тре ба ма шу мар ске на у ке и стру ке.

Пр ви аси стент на пред ме ту По ди за ње и га је ње шу ма 
био je инж. Бра ни слав Јов ко вић, а по сле Дру гог свет ског 
ра та инж. То ма Бу ну ше вац. Ка сни је, сук це сив но су за аси-
стен те или са рад ни ке у на ста ви на пред ме ту Га је ња шу ма 
би ра ни дипл. инж. шу мар ства: Сте ван Јо ва но вић 1962. год.; 
Љу би во је Сто ја но вић 1970. год.; Ми лун Кр стић, 1979. год.; 
Мар тин Бо би нац, 1983. год.; Иван Бје ла но вић у пе ри о ду 
од 2007. до 2015. године. У ак ту ел ном пе ри о ду од 2015. год. 
аси стент је маст. инж. Бран ко Ка ње вац. Аси стен ти на пред-
ме ту Шу мар ска еко кли ма то ло ги ја би ли су дипл. ме те о ро-
ло зи: Љи ља на Џин га ла ше вић, од 1990. до 1996. го ди не; Не-
ма ња Кр пић, од 1998. до 2000. го ди не; Ви о ле та Ба бић, мр. 
шу мар ства, у пе ри о ду од 2003. до 2015. го ди не, до из бо ра 
 у зва ње до цен та.
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3 Сту ден ти на прак си 
из Га је ња шу ма

5 Рад сту де на та на  
прак си из Га је ња шу ма

4 Сту ден ти вр ше  
до зна ку на прак си 

6 Ви зу е ли за ци ја  
са сто ји не при ме ном 

ком пју тер ског  
софт ве ра SVS
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

На уч но и стра жи вач ка де лат ност на Ка те дри се од ви ја у 
скла ду са за сту пље но шћу по је ди них ди сци пли на. С об зи-
ром на њи хов ка рак тер, на уч на ис тра жи ва ња се гру бо мо гу 
по де ли ти у два сег мен та: ис тра жи ва ња еко ло шких фак то-
ра, у окви ру ко јих су за сту пље на ис тра жи ва ња зна ча ја и 
ути ца ја еко ло шких фак то ра на шу му, ути ца ја шу ме на еко-
ло шке фак то ре и њи хов зна чај за при ме ну шум ско-уз гој-
них ме ра, као и про у ча ва ње би о е ко ло шких ка рак те ри сти ка 
шум ског др ве ћа; ис тра жи ва ња при ме не шум ско-уз гој них 
ме ра у скла ду са прин ци пом при ро ди бли ског га је ња шу-
ма „Clo se to na tu re Sil vi cul tu re” у обла сти при род не об но ве 
и не ге при род них шу ма и ве штач ки по диг ну тих са сто ји на, 
кон вер зи је из да нач ких шу ма, ме ли о ра ци је де гра ди ра-
них шу ма, га је ња шу ма по себ не на ме не, уз гој не ана ли-
ти ке – мо де ло ва ње, ви зу е ли за ци је и си му ла ци је уз гој них  
ра до ва и ме ра.

Број не ак тив но сти и ис ку ство на став ни ка и са рад ни-
ка ре зул ти ра ли су из у зет ним бро јем на уч них и струч них 
ра до ва, мо но гра фи ја, по себ них из да ња и дру гих на уч но-
струч них де ла. Од осни ва ња Шу мар ског фа кул те та и Ка-
те дре га је ња шу ма до да нас, на став ни ци и са рад ни ци ове 
ка те дре су пу бли ко ва ли пре ко 2500 на уч них и струч них 
ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма и збор-
ни ци ма ра до ва са до ма ћих и ме ђу на род них кон фе рен-
ци ја и у по себ ним пу бли ка ци ја ма. Од на ве де ног бро ја 
на став ни ци и са рад ни ци пред ме та ко ји су у са ста ву са да-
шње Ка те дре га је ња шу ма од ње ног осни ва ња об ја ви ли су 
око 850 би бли о граф ских је ди ни ца. Од то га је 30 ра до ва у 
ча со пи си ма са SCI ли сте, пре ко 250 ра до ва у на уч ним ча-
со пи си ма, око 250 ра до ва на на уч ним ску по ви ма, 25 ра-
до ва пред ста вља ју мо но гра фи је или по гла вља у мо но-
гра фи ја ма ко је су об ја ви ли или у ко ји ма су уче ство ва ли 
на став ни ци Ка те дре, ве ћи број струч них ра до ва и при ло га.  

По себ но је зна чај но што су на ини ци ја ти ву Ка те дре, од но сно  
проф. др Љу би во ја Сто ја но ви ћа, ко ји је био и глав ни уред-
ник, на пи са не две мо но гра фи је на ци о нал ног зна ча ја са 
по 30 ау то ра са Шу мар ског фа кул те та из свих обла сти де-
лат но сти шу мар ства: „Бу ква (Fa gus mo e si a ca /Do min, Maly/ 
Czec zott.) у Ср би ји” (2005. год.) и „Храст кит њак у Ср би ји” 
(2007. год.). Из да ва чи су Шу мар ски фа кул тет и Удру же-
ње шу мар ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је, Бе о град. 
Оста ле зна чај не мо но гра фи је су: Бо би нац М. (2011. год.): 
Еко ло ги ја и об но ва хи гро фил них лу жња ко вих шу ма Рав-
ног Сре ма (ис так ну та мо но гра фи ја на ци о нал ног зна ча-
ја), Хр ват ски шу мар ски ин сти тут и Ин сти тут за Шу мар-
ство Бе о град, За греб; Кр стић, М. (2003. год.): Кит ња ко ве 
шу ме Ђер дап ског под руч ја – ста ње и уз гој не ме ре, Ака-
дем ска ми сао, Бе о град; Кр стић, М. и са рад ни ци у од ре-
ђе ним по гла вљи ма (2005. год.): Из да нач ке бу ко ве шу ме 
се ве ро и сточ не Ср би је, Шу мар ски фа кул тет и Ин сти тут за  
шу мар ство Бе о град.

Чла но ви Ка те дре га је ња шу ма су би ли глав ни уред ни-
ци на уч них ча со пи са и чла но ви уре ђи вач ког од бо ра ча со-
пи са у зе мљи и ино стран ству. Би ли су ре цен зен ти на став не 
ли те ра ту ре (уџ бе ни ка и прак ти ку ма), мо но гра фи ја, оце њи-
ва чи про је ка та, ре цен зен ти ра до ва у на уч ним ча со пи си ма 
и на на уч ним ску по ви ма, мо де ра то ри на на уч ним ску по-
ви ма, и др. Уче ство ва ли су као пре да ва чи по по зи ву на на-
уч ним и струч ним ску по ви ма у Ср би ји и ино стран ству, на 
ко ји ма су има ли увод не и по зив не ре фе ра те. 
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7 Оглед на по вр ши на 
за об но ву шу ма

8 Оглед на по вр ши на  
за не гу шу ма

9 При ме на Фе мел шла га 
у об но ви шу ма

10 Ко ри це мо но гра фи је
 „Бу ква у Ср би ји”



110

одсек за шумарство

и за вр шних ра до ва, спе ци ја ли стич ких ра до ва, ма стер ра-
до ва, ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја, као 
и чла но ви број них ко ми си ја за из бо ре у на став на и на уч на 
зва ња у зе мљи и ино стран ству.

Из пред ме та са да шње уже на уч не обла сти Га је ње шу-
ма у од ре ђе ном пе ри о ду об ја вље но је 14 уџ бе ни ка, 9 скрип-
та или ау то ри зо ва них пре да ва ња, 4 прак ти ку ма, за да ци за 
ве жбе, при пре мље ни мул ти ме ди јал ни са др жа ји у ви ду 
ви де о -бим пре зен та ци ја. У при ло же ном пре гле ду при ка-
за ни су основ ни по да ци о на сло ву, ау то ри ма уџ бе ни ка, 
го ди ни и ме сту из да ва ња: О про ре да ма (1929. год.): Јо сип 
Ба лен, За греб; Тех ни ка об но ве и га је ње шу ма (1950. год.): 
То ма Бу ну ше вац, Шу мар ски фа кул тет, Бе о град; Га је ње шу-
ма I (1951. год.): То ма Бу ну ше вац, На уч на књи га, Бе о град; 
Га је ње шу ма – ме то ди при род ног об на вља ња и не го ва ња 
шу ма (1980. год.): Сте ван Јо ва но вић, На уч на књи га, Бе о град, 
(ре принт 1988. год.); Га је ње шу ма III – об на вља ње и не га шу-
ма глав них вр ста др ве ћа (2000. год.): Љу би во је Сто ја но вић 
и Ми лун Кр стић, Фи не граф, Бе о град; Га је ње шу ма – кон-
вер зи ја, ме ли о ра ци ја и ве штач ко об на вља ње (2006. год.): 
Ми лун Кр стић, Пла не та принт, Бе о град; Га је ње шу ма – ме-
то ди при род ног об на вља ња и не го ва ња шу ма (2008. год.): 
Љу би во је Сто ја но вић и Ми лун Кр стић, Пла не та принт, Бе-
о град; Га је ње шу ма по себ не на мје не (2016. год.): Зо ран Го-
ве дар и Ми лун Кр стић ГрафоМарк, Ба ња лу ка; Ме те о ро ло-
ги ја (1949. го ди не, ре принт ви ше пу та, последњи 1990. год.): 
Мар ко Ми ло са вље вић, На уч на књи га, Бе о град; Кли ма то-
ло ги ја (1963. го ди не, по след њи ре принт 1990. год.): Мар ко 
Ми ло са вље вић, На уч на књи га, Бе о град; Шу мар ска еко кли-
ма то ло ги ја – ми кро кли ма шум ских ста ни шта (1978. год.): 
Бо ри слав Ко лић, На уч на књи га, Бе о град; Шу мар ска еко-
кли ма то ло ги ја са осно ва ма фи зи ке ат мос фе ре (1988. год.): 
Бо ри слав Ко лић, На уч на књи га, Бе о град; Шу мар ска  

11

То ком ду ге исто ри је Фа кул те та, про фе со ри Ка те дре за-
у зи ма ли су зна чај не по зи ци је на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду 
и Шу ма р ском фа кул те ту. Проф. др То ма Бу ну ше вац био је 
је дан од осни ва ча са мо стал ног Шу мар ског фа кул те та 1949. 
год., као и Од се ка за озе ле ња ва ње на се ља 1960. год. Про-
рек то ри Уни вер зи те та у Бе о гра ду би ли су проф. др То ма 
Бу ну ше вац, проф. др Ни ко ла Јо вић. За ме ник пред сед ни-
ка Ве ћа би о тех нич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду био 
је проф. др Ми лун Кр стић. Де ка ни Шу ма р ског фа кул те та 
би ли су проф. др Тома Бунушевац, проф. др Бра ни слав Јо-
ва но вић и проф. др Ни ко ла Јо вић, а про де ка ни проф. др 
Сте ван Јо ва но вић, проф. др Љу би во је Сто ја но вић. Ше фо-
ви Од се ка за шу мар ство би ли су проф. др Ни ко ла Јо вић и 
проф. др Љу би во је Сто ја но вић. Чла но ви су ви ше струч них и 
про фе си о нал них ор га ни за ци ја и дру шта ва у зе мљи и ино-
стран ству а по себ но се ис ти че IU FRO, Di vi sion 1 Sil vi cul tu re.

У до са да шњем пе ри о ду Ка те дра га је ња шу ма је да ла 
огро ман до при нос обра зо ва њу шу мар ских струч ња ка из 
Ср би је и це лог ре ги о на. Ве ли ки је број од бра ње них ди-
плом ских, за вр шних, ма стер, спе ци ја ли стич ких и ма ги-
стар ских ра до ва, и док тор ских ди сер та ци ја са те ма ти ком 
из обла сти га је ња и еко ло ги је шу ма. Из уже на уч не обла сти 
га је ње шу ма, под мен тор ством на став ни ка са Ка те дре, у 
до са да шњем пе ри о ду од бра ње но је ви ше од 220 ди плом-
ских ра до ва, 3 спе ци ја ли стич ка ра да, 21 ма ги стар ски рад и 
10 док тор ских ди сер та ци ја. Од уво ђе ња Бо лоњ ског си сте ма 
обра зо ва ња од бра њен је 21 за вр шни рад и 29 ма стер ра-
до ва. Пр ви за вр шни рад на Шу мар ском фа кул те ту по Бо-
лоњ ском си сте му обра зо ва ња ура ђен је и од бра њен из уже 
на уч не обла сти Га је ње шу ма (Ва сић Вла ди мир, 2010. год.), а 
пр ви ма стер рад та ко ђе из уже на уч не обла сти Га је ње шу ма 
(Ке рен Ср ђан, 2010. год.). Чла но ви Ка те дре би ли су и чла но-
ви ве ли ког бро ја ко ми си ја за оце ну и од бра ну ди плом ских 

11,12 Oдбранa док тор ске 
ди сер та ци је из УНО Га је ње шу ма 
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13

13 Ко ри це уџ бе ни ка 
из пред ме та Га је ња шу ма

еко кли ма то ло ги ја (1995. год.): Пе тар Гбур чик, Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет, Бе о град; Шу мар ска еко-
кли ма то ло ги ја (2005. го ди не, ре принт 2014. год.): Ми ро сла-
ва Ун ка ше вић, Шу мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Бе о град; Шумарска екоклиматологија, Клима шумских 
и урбаних подручја Србије, практикум (2019. год.): Виолета 
Бабић и Мирослава Ункашевић, Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет, Београд.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

14

У про те клом пе ри о ду оства ре на је са рад ња са број ним 
до ма ћим и ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја-
ма. Од до ма ћих ин сти ту ци ја по себ но се из да ва ја са рад ња 
са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ством по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је кроз ре а ли за- 
 ци ју про је ка та.

Оства ре на је са рад ња са дру гим фа кул те ти ма и ин сти-
ту ти ма у зе мљи и ино стран ству, од ко јих се по себ но из два ја 
са рад ња са Уни вер зи те ом у Бе о гра ду – Фи зич ким фа кул-
те том, Би о ло шким фа кул те том, Ге о граф ским фа кул те том, 
Пољопривредним факултетом; Уни вер зи те том у Љу бља ни 
– Би о тех нич ким фа кул те том; Уни вер зи те том Св. Ки рил и 
Ме то диј – Шу мар ским фа кул те том из Ско пља; Шу мар ским 
фа кул те том Уни вер зи те та у Ба ња лу ци; Шу мар ским фа кул-
те том у Со фи ји; Шу мар ским фа кул те том у За гре бу и др. 
Од оста лих на уч них ин сти ту ци ја са рад ња је оства ре на са 
Ин сти ту том за шу мар ство Бе о град, Ин сти ту том за ни зиј ско 
шу мар ство и жи вот ну сре ди ну из Но вог Са да, и Ге о граф-
ским ин сти ту том „Јо ван Цви јић” СА НУ. Ова са рад ња обо-
га ти ла је чла но ве Ка те дре дра го це ним ис ку стви ма ко ја су 
их мо ти ви са ла да по ди жу стан дар де свог на уч ног ра да, и 
не го ва ње и про ши ри ва ње те са рад ње оста је на ша трај на 
ори јен та ци ја.

У про те клом пе ри о ду по сто ја ња и ра да Ка те дра је 
оства ри ла ин тен зив ну са рад њу са шу мар ском при вре дом 
кроз ак тив но сти на став ни ка и са рад ни ка на ње ном уна-
пре ђе њу и ре а лиз ци ји про је ка та са рад ње: ЈП „Ср би ја шу ме”, 
по себ но ШГ „Бе о град”, ШГ „Ти моч ке шу ме”, ШГ „Ужи це”, ШГ 
„Ниш”, ШГ „Се вер ни Ку чај”, ШГ „Сто ло ви”, ШГ „Кру ше вац”, 
као и ЈП „Вој во ди на шу ме” – ШГ „Срем ска Ми тро ви ца”; за тим 
са на ци о нал ним пар ко ви ма „Фру шка Го ра”, „Ђер дап”, „Ко-
па о ник”. Чла но ви Ка те дре би ли су пред сед ни ци управ них  

од бо ра За во да за за шти ту при ро де Ср би је; НП „Та ра”; Ин-
сти ту та за шу мар ство Ср би је, или чла но ви управ них од-
бо ра: ЈП „Ср би ја шу ме”, Удру же ња ин же ње ра и тех ни ча ра 
шу мар ства Ср би је.

У ве ли ком бро ју слу ча је ва чла но ви Ка те дре га је ња шу-
ма су би ла ини ци ја то ри и да ли зна ча јан до при нос на уч ном 
и струч ном раз во ју шу мар ства Ср би је и ши ре, уче шћем, 
ор га ни зо ва њем и одр жа ва њем ве ли ког бро ја на уч них ску-
по ва и се ми на ра за шу мар ску при вре ду, из ра дом сту ди ја и 
ела бо ра та. У ви ду са рад ње са при вре дом, на ини ци ја ти ву 
Ка те дре га је ња шу ма на че лу са проф. др Љу би во јем Сто ја-
но ви ћем, и уз уче шће и ре а ли за ци ју струч ња ка са Ка те дре 
и на став ни ка уже струч них пред ме та Од се ка, одр жа но је 10 
се ми на ра из обла сти шу мар ства – га је ња шу ма, и то: „Про-
ре де у бу ко вим шу ма ма”, Бо ље вац, 1994. го ди не; „Про ре де 
у ве штач ки по диг ну тим са сто ји на ма цр ног и бе лог бо ра на 
под руч ју Ужи ца”, Шар ган, Ужи це, 2002. го ди не; „Га здо ва ње 
бу ко вим шу ма ма”, Бре зо ви ца – Бор, 2003. го ди не; „Га здо ва-
ње де гра ди ра ним (из да нач ким) бу ко вим шу ма ма”, Озрен 
– Со ко ба ња, 2004. го ди не; „Га здо ва ње шу ма ма хра ста кит-
ња ка”, Мај дан пек – До њи Ми ла но вац, 2005. го ди не; „Га здо-
ва ње шу ма ма са по себ ном на ме ном”, Тр сте ник – Вр њач ка 
Ба ња, 2006. го ди не; „Пре бир но га здо ва ње у ме шо ви тим шу-
ма ма је ле, смр че и бу кве”, на Зла та ру, 2008. го ди не; „Про-
ре де у кул ту ра ма бо ра”, Див чи ба ре – Бу ко ви, 2008. го ди не 
и Се ми нар/окру гли сто „Об на вља ње шу ма сла ду на и це ра”, 
Ли по ви ца, Бе о град, 2013. го ди не. Одр жа но је и 5 ре ги о нал-
них се ми на ра 2000. го ди не, са те мом „При род но об на вља-
ње бу ко вих шу ма”, на под руч ју Се вер ног Ку ча ја, Ку ка ви це, 
Сто ло ва, Це ра – Ви до је ви це, Та ре.
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14 Се ми нар из Га је ња 
шу ма за шу мар ску  

опе ра ти ву

15 Посета делегације
„ProSilva Europe“ Србији

По се бан сег мент ра да пред ста вља ју ис тра жи ва ња ко ја се 
од но се на из ра ду 63 на уч но и стра жи вач ких про је ка та из 
обла сти га је ња шу ма, од ко јих је 10 ме ђу на род них про је-
ка та, у ко ји ма су чла но ви Ка те дре би ли ру ко во ди о ци или 
ис тра жи ва чи. До ма ће про јек те су фи нан си ра ли: Ре пу блич-
ка за јед ни ца на у ке Ср би је; Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој, од но сно Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је; Ми ни стар ство 
по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, од-
но сно Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не Ре пу бли ке Ср би је – Упра ва за шу ме; По кра јин ски 
се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар-
ство; СИЗ шу мар ства Ср би је; Основ не за јед ни це на у ке и 
СИЗ-ови Ужич ког, По ду нав ског и За је чар ског ре ги о на;  
Фонд за шу ме Ср би је.

•  „Про из вод ња др ве та за за до во ље ње на ра ста ју ћих по-
тре ба тр жи шта – ви со ке бу ко ве шу ме”, Ми ни стартство 
на у ке и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је 
(2002-2004. год.)

•  „Про из вод ња др ве та у из да нач ким бу ко вим шу ма ма за 
за до во ља ва ње на ра ста ју ћих по тре ба тр жи шта”, Ми ни-
стар ство на у ке и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке 
Ср би је (2002-2004. год.)

• „Ви со ке хра сто ве шу ме”, Ми ни стар ство на у ке и за шти-
те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је (2005-2007. год.)

•  „Уна пре ђе ње про из вод ње дрв них сор ти ме на та у из-
да нач ким хра сто вим шу ма ма”, Ми ни стар ство на у ке и 
за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је (2005-2007. 
год.)

• „Еко ло ги ја и тех ни ка при род не об но ве лу жња ко вих са-
сто ји на у кон тек сту њи хо вог очу ва ња и при ро ди бли-
ског га здо ва ња”, Ми ни стар ство на у ке и за шти те жи вот-
не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је (2005-2006. год.)

• „Из бор од го ва ра ју ћих уз гој них ме ра у кул ту ра ма бо ра 
у ци љу мак си мал не про из вод ње ква ли тет ног др ве та и 
одр жи вог раз во ја”, Ми ни стар ство на у ке и за шти те жи-
вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је (2008-2010. год.)

• „Мо ни то ринг струк ту ре и ра ста лу жња ко вих са сто ји на 
на трај ним оглед ним по вр ши на ма у Сла во ни ји и Сре-
му”, Ми ни стар ство на у ке и за шти те жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је (2009-2010. год.)

• „Об на вља ње бу ко вих шу ма у усло ви ма оте жа ним за 
oбнављање”, Ми ни стар ство по љо при вре де шу мар ства 
и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је (2010-2011. год.)

• „Ис тра жи ва ње на чи на и мо гућ но сти об на вља ња хра-
ста кит ња ка у Ср би ји”, Ми ни стар ство по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не (2014-2016. год.)

• „Де фи ни са ње ме ра за би о ло шку кон тро лу ши ре ња па-
ја се на и ре ви та ли за ци ју угро же них са сто ји на на под-
руч ју НП Фру шка го ра (Ai lan tus al tis si ma /Mill./Swin gle) 
”, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не Ре пу бли ке Ср би је (2015-2016. год.)

Одабрани пројекти 

15
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Ка те дра за шти те шу ма ста ра је ко ли ко и Шу мар ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У то ку сво је исто ри је не ко ли ко 
пу та је ме ња ла на зив (Ка те дра за за шти ту шу ма, Ка те дра 
за шти те шу ма и др ве та, Ка те дра за за шти ту шу ма, др ве та и 
укра сних би ља ка). Њен пр ви шеф био je ака де мик проф. др 
Све ти слав Жи во ји но вић. До са да су на њој ста са ле че ти ри 
ге не ра ци је про фе со ра и по че ла је пе та. Пр ву ге не ра ци ју 
чи ни ли су про фе со ри ака де мик др Све ти слав Жи во ји но-
вић, академик др Младен Јосифовић, др Ми ха и ло Кр стић 
и др Кон стан тин Ва сић, дру гу про фе со ри др Дра гић То мић, 
др При би слав Ма рин ко вић, др Не над Пе тро вић, др Ми ха-
и ло Пе тро вић, др Дра гу тин Жи во ји но вић и др Ми ло мир 
Ва сић, тре ћу про фе со ри др Љу бо драг Ми хај ло вић, др Дра-
ган Ка рад џић, др Ми лен ко Ми рић, др Мил ка Гла вен де кић 
и др Та ња Ми ли ја ше вић, че твр ту про фе со ри др Че до мир 
Мар ко вић, др Не над Ке ча и др Сло бо дан Ми ла но вић и пе-
ту, ко ја тек по чи ње да ста са ва, др Иван Ми лен ко вић и маст. 
инж. шум. Јо ван До бро са вље вић. По ред њих, од осни ва ња 
па до да нас, на Ка те дри су би ли за по сле ни и ла бо ран ти 
Ма ри ја Ши ле тић, дипл. инж. шум. Бран ко Ужи ча нин, дипл. 
инж. шум. Бо жи дар Па вло вић, Рај ко Ра шић, дипл. инж. пољ. 
Алек сан дар Сто ја но вић, дипл. инж. пољ. Вла дан Лу кић, 
дипл. инж. пољ. Ива на Ми ло ше вић и са рад ни ци у ви со ком 
обра зо ва њу, дипл. инж. шум. Сне жа на Му дри нић и дипл. 
инж. шум. Пе тар Ву ји чић. Та ко ђе, јед но вре ме на Ка те дри 
за шти те шу ма су ра ди ли и про фе сор др Дра ги ша Га ври ло-
вић, асистент др Вла ди мир Ву ја но вић, аси стент др Ми лан 
Ми лен ко вић и дипл. инж. Пан та Ву ка ши но вић.

Вр ло бр зо по осни ва њу Ка те дра за шти те шу ма је по-
ста ла нај ва жни ји цен тар за за шти ту шу ма на под руч ју бив-
ше Ју го сла ви је. За хва љу ју ћи ве ли ком тру ду и ра ду про фе-
со ра ко ји су на њој у то вре ме би ли ан га жо ва ни ство ре на 
је до бра „шко ла за шти те шу ма”, у ко јој су зна ња сти ца ли 
струч ња ци за за шти ту шу ма са про сто ра це ле бив ше СФРЈ.  

По што у то вре ме ни је би ло пуно уџ бе ни ка из обла сти за-
шти те шу ма на Ка те дри се по ја вљу ју пр ви уџ бе ни ци из 
Шум ске фи то па то ло ги је (1951. год.) (ау тор ака де мик проф. 
др Мла ден Јо си фо вић) и За шти те шу ма (1957. год.) (ау тор 
ака де мик проф. др Све ти слав Жи во ји но вић). Та ко ђе, опре-
ма ју се ла бо ра то ри је, пра ви се ин сек та ри јум, по чи ње рад 
на ства ра њу ен то мо ло шких и фи то па то ло шких збир ки, 
ус по ста вља се са рад ња са при вре дом а за по сле ни на Ка-
те дри од ла зе у ино стран ство да се уса вр ша ва ју (Ен гле ска, 
Шкот ска, Ру си ја, Не мач ка и др.). Из го ди не у го ди ну Ка те дра 
се по сте пе но раз ви ја и по ла ко по ста је оно што је са да – Ка-
те дра ко ја уче ству је у из во ђе њу на ста ве на свим ни во и ма 
сту ди ја, рас по ла же до бро об у че ним ка дром, ве ли ким и 
бо га тим збир ка ма, има ис тра жи вач ке цен тре и ла бо ра то-
ри је, ин сек та ри јум, са вре ме не уџ бе ни ке и при руч ни ке, до-
бру ме ђу на род ну са рад њу и на уч не ра до ве пу бли ко ва не у 
зе мљи и ино стран ству.
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1 2

1 Ака де мик проф.  
др Све ти слав  
Жи во ји но вић  

(1907-1966. год.)

2 Тре нут но за по сле ни на 
Ка те дри за шти те шу ма 

(са ле ва на де сно: доц. др 
Иван Ми лен ко вић, проф. 
др Сло бо дан Ми ла но вић, 

асис. маст. инж. шум.  
Јо ван До бро са вље вић, 

сар. дипл. инж. шум.  
Сне жа на Му дри нић, 

проф. др Че до мир  
Мар ко вић и сар. дипл. 

инж. шум. Пе тар Ву ји чић)

Од осни ва ња па до да нас на Ка те дри за шти те шу ма 
од бра њен је 151 ди плом ски рад, 28 за вр шних ра до ва, 44 
ма ги стар ских те за, 16 ма стер ра до ва и 35 док тор ских те за. 
Ква ли тет од бра ње них док тор ских те за при лич но је ви сок, 
што по твр ђу ју ра до ви пу бли ко ва ни у во де ћим ча со пи си-
ма у ино стран ству. Са рад ња Ка те дре са дру гим шу мар ским 
фа кул те ти ма и ин сти ту ци ја ма у Евро пи (Че шка, Пољ ска, 
Фран цу ска, Швед ска, Шпа ни ја) омо гу ћа ва сту ден ти ма док-
тор ских сту ди ја и за по сле ни ма на Ка те дри да је дан део 
сво јих ис тра жи ва ња оба ве у ла бо ра то ри ја ма у ино стран-
ству и та ко ре ше про блем не по сто ја ња аде кват них усло ва 
на Ка те дри. Ина че, на Ка те дри за шти те шу ма по сто је две 
ла бо ра то ри је (Ла бо ра то ри ја за шу мар ску ен то мо ло ги ју и 
Ла бо ра то ри ја за шум ску фи то па то ло ги ју) и је дан ис тра жи-
вач ки цен тар (Цен тар за ис тра жи ва ње шум ских по жа ра), 
у окви ру ко јих се ре а ли зу је на ста ва, на уч но и стра жи вач ки  
и сруч ни рад.

Пре ма акре ди та ци ји Шу мар ског фа кул те та из 2013. го-
ди не, Ка те дра за шти те шу ма је за сту пље на у сту диј ском 
про гра му основ них ака дем ских сту ди ја сме ра Шу мар ство 
са 3 оба ве зна и 2 из бор на пред ме та. Оба ве зни пред ме ти 
су: Шу мар ска ен то мо ло ги ја, Шум ска фи то па то ло ги ја и За-
шти та шу ма, а из бор ни: Мо ни то ринг здрав стве ног ста ња 
шу ма и Шум ски кси ло фаг ни ин сек ти и лиг ни кол не гљи ве. 
На ма стер ака дем ским сту ди ја ма сме ра Шу мар ство по сто ји 
по се бан мо дул по све ћен за шти ти шу ма и укра сних би ља ка. 
На ње му по сто је 3 оба ве зна и 5 из бор них пред ме та. Оба ве-
зни пред ме ти су Методe и тех ни ке ис тра жи ва ња у за шти ти 
шу ма, Ин те грал на за шти та шу ма и Фи то фар ма ци ја. Из бор-
ни пред ме ти су Шу мар ска ен то мо ло ги ја 2, Хор ти кул тур на 
ен то мо ло ги ја, Шум ска фи то па то ло ги ја 2, Хор ти кул тур на 
фи то па то ло ги ја и За шти та шу ма од по жа ра. На док тор-
ским сту ди ја ма Ка те дра за шти те шу ма у окви ру под мо ду ла 
За шти та шу ма има 8 из бор них пред ме та. Ти пред ме ти су 

За шти та шу ма, Би о ло шка за шти та шу ма, При ме ње на зо о ло-
ги ја, Шу мар ска ен то мо ло ги ја, Шум ски кси ло фаг ни ин сек ти 
и лиг ни кол не гљи ве, Шум ска фи то па то ло ги ја, Шум ска ми-
ко ло ги ја и Фи то фар ма ци ја.

3

3 Сту ден ти на 
пре да ва њи ма из 

пред ме та За шти та шу ма 
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5

6

7 8

5 Ен то мо ло шка и 
фи то па то ло шка збир ка

6 Ен то мо ло шка 
ла бо ра то ри ја

7 Фи то па то ло шка 
ла бо ра то ри ја

8 Ин сек та ри јум

4

4 Те рен ска на ста ва из 
пред ме та Шум ска 

фи то па то ло ги ја
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На Ка те дри за шти те шу ма оба вља ју се на уч на ис тра жи ва-
ња из обла сти шу мар ске ен то мо ло ги је, шум ске фи то па то-
ло ги је и за шти те шу ма. У окви ру ис тра жи ва ња из обла сти 
шу мар ске ен то мо ло ги је оба вља ју се про у ча ва ња раз ви ћа, 
по пу ла ци о не гу сти не, при род них не при ја те ља и на чи на су-
зби ја ња штет них шум ских ин се ка та, фа у не по је ди них ин-
се кат ских гру па и ути ца ја раз ли чи тих фак то ра на про ме ну 
ди вер зи те та ин се ка та у шу ми и ур ба ним сре ди на ма. Ис-
тра жи ва ња из обла сти Шум ске фи то па то ло ги је об у хва та ју 
про у ча ва ње и мо ле ку лар ну иден ти фи ка ци ју про у зро ко ва-
ча бо ле сти у шум ским еко си сте ми ма (ми ко зе, бак те ри о зе, 
ви ро зе) и на чи на њи хо вог су зби ја ња. У окви ру про у ча ва ња 
из за шти те шу ма ис тра жу ју се шум ски по жа ри, ути ца ји аби-
о тич ких фак то ра на зрав стве но ста ње шу ма и ин тер ак ци је 
из ме ђу др ве на стих би ља ка и штет них ор га ни за ма зна чај-
них за шу мар ство.

Већ од са мог осни ва ња Ка те дра за шти те шу ма је ус по-
ста ви ла до бру са рад њу са при вре дом. Због то га је уче ство-
ва ла у ре а ли за ци ји ве ли ког бро ја ак ци ја су зби ја ња штет них 
ор га ни за ма. Ка да се о њи ма го во ри мо же се сло бод но ре ћи 
да од осни ва ња Ка те дре па до да нас у Ср би ји ни је би ло ве-
ће ак ци је су зби ја ња штет них ор га ни за ма у шу мар ству у ко-
јој Ка те дра за шти те шу ма ни је би ла укљу че на. Под ди рект-
ним ру ко вод ством про фе со ра са Ка те дре ре а ли зо ва не су 
ак ци је су зби ја ња гу ба ра, мра зо ва ца, са ви ја ча, пот кор ња ка, 
бо ро вих зо ља, ска ка ва ца, ра ка ке сте на, хо ланд ске бо ле сти 
бре ста и др. По ред то га, за по тре бе при вре де Ка те дра је 
ре а ли зо ва ла и мно ге про јек те ве за не за про у ча ва ње про у-
зро ко ва ча про па да ња шу ма, фа у не ин се ка та, ди вер зи те та 
гљи ва и еду ка ци ју за по сле них. Та ко ђе, за ви ше ко му нал-
них пред у зе ћа у Ср би ји она је ре а ли зо ва ла и про је ка те 
ве за не за про це ну здра стве ног ста ња ста ба ла на јав ним и 

за шти ће ним по вр ши на ма. У по след ње вре ме, за по тре бе 
раз ли чи тих упра вља ча, Ка те дра оба вља и фи то са ни тар ну 
кон тро лу за шти ће них при род них до ба ра. 

По ред са рад ње са при вре дом Ка те дра за шти те шу ма 
је од са мог осни ва ња оства ри ла и до бру са рад њу са ми-
ни стар стви ма Ре пу бли ке Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. За-
хва љу ју ћи тој са рад њи она је ре а ли зо ва ла мно ге про јек те. 
По што су ње не ла бо ра то ри је акре ди то ва не, она је ми ни-
стар стви ма пру жа ла и раз ли чи те услу ге (кон тро ла здра-
стве ног ста ња би ља у ра сад ни ци ма шум ског и укра сног 
би ља, здра стве на кон тро ла се мен ских обје ка та, ис пи ти-
ва ње би о ло шке ефи ка сно сти пре па ра та за за шти ту би ља 
и др.). Као екс пер ти у сво јим обла сти ма ње ни чла но ви су 
од стра не Ми ни стар ства за по љо при вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство че сто би ли име но ва ни за чла но ве рад них гру-
па и ко ми си ја ко је су да ва ле до зво ле, при пре ма ле про пи-
се и ор га ни зо ва ле ак ци је су зби ја ња штет них ор га ни за ма у 
шу ма ма Ср би је.

Све на пред на ве де не ак тив но сти Ка те дре за шти те шу-
ма ре зул ти ра ле су об ја вљи ва њем ве ли ког бро ја ра до ва у 
на уч ним и струч ним ча со пи си ма у зе мљи и ино стран ству. 
Ре зул та ти раз ли чи тих пра ће ња по ка зу ју да је по бро ју об-
ја вљи ва них ра до ва и ци та та у ме ђу на род ним ча со пи си ма 
са SCI ли сте Ка те дра за шти те шу ма јед на од во де ћих на 
Шу мар ском фа кул те ту. Ка ко ње ни чла но ви има ју ве о ма 
ин тен зив ну ме ђу на род ну са рад њу, тај тренд ће се ве ро-
ват но и на ста ви ти. Та ко ђе, ва жно је ре ћи да су чла но ви 
Ка те дре по след њих го ди на до ста ра ди ли на пу бли ко ва њу 
но вих уџ бе ни ка, при руч ни ка и мо но гра фи ја. За хва љу ју ћи 
то ме 2008. је иза шао но ви уџ бе ник из Шу мар ске ен то мо-
ло ги је (ау тор Љ. Ми хај ло вић), 2010. го ди не из Шу мар ске 
фи то фар ма ци је (ау то ри В. Ја њић, Ч. Мар ко вић, Н. Ке ча) 

Научноистраживачка  
и стручна делатност



122

одсек за шумарство

и Шум ске фи то па то ло ги је (ау тор Д. Ка ра џић), 2016. го-
ди не из Шум ске ми ко ло ги је (ау то ри Д. Ка ра џић, Н. Ке ча,  
И. Ми лен ко вић, С. Ми ла но вић, З. Ста ни ву ко вић), 2019. год. 
из Бо ле сти укра сних би ља ка (ау то ри Д. Ка ра џић, В. Го лу-
бо вић Ћур гуз, И. Ми лен ко вић), а 2011. год. При руч ник из-
ве штај не и ди јаг но стич ко прог но зне слу жбе за шти те шу ма 
(ау то ри Д. Ка ра џић, Љ. Ми хај ло вић, С. Ми ла но вић, З. Ста-
ни ву ко вић).

9 10
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12

9 Проучавање 
фауне инсеката

10 Проучавање 
проузроковача  

болести дрвећа

11 Проучавање 
шумских пожара

12 Здравствени 
преглед стабала на 

јавнимповршинама
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Ка те дра за шти те шу ма је увек има ла ин тен зив ну са рад-
њу са на уч ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран ству. 
Ка да се го во ри о на уч ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи, то су 
пре све га При род њач ки му зеј у Бе о гра ду, По љо при вред-
ни и Би о ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, При-
род но -ма те ма тич ки фа кул тет у Но вом са ду, Ин сти тут за 
шу мар ство у Бе о гра ду, Ин сти тут за ни зиј ско шу мар ство 
и жи вот ну сре ди ну у Но вом Са ду, Ин сти тут за би о ло шка 
ис тра жи ва ња „Си ни ша Стан ко вић” у Бе о гра ду, Ин сти тут 
за про у ча ва ње ле ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан чић” у Бе-
о гра ду и Ин сти тут за мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По ред њих, због на ста ве, ре а-
ли за ци је раз ли чи тих на уч них и струч них про је ка та и кон-
тро ле здра стве ног ста ња шу ма, Ка те дра у зе мљи бли ско 
са ра ђу је и са јав ним пред у зе ћи ма „Ср би ја шу ме” и „Вој во-
ди на шу ме”, Ко му нал ним пред у зе ћем „Зе ле ни ло Бе о град” 
и на ци о нал ним па р ко ви ма „Та ра”, „Ко па о ник”, „Фру шка 
го ра” и „Ђер дап”.

Ка да је реч о ин сти ту ци ја ма у ино стран ству, Ка те-
дра за шти те шу ма бли ско са ра ђу је са Шу мар ским фа-
кул те том Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци, По љо при вред ним 
фа кул те том Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Фа кул-
те том за шу мар ство и тех но ло ги ју др ве та Мен де ло вог 
Уни вер зи те та у Бр ну (Че шка), Фа кул те том за шу мар ство 
и дрв не на у ке Уни вер зи те та при род них на у ка у Пра-
гу (Чешка), Шу мар ским фа кул те том уни вер зи те та у Ис-
тан бу лу (Тур ска), Шу мар ским фа кул те том Уни вер зи те та 
при род них на у ка у По зна њу (Пољ ска), Фа кул те том за 
ин же ње р ство у по љо при вре ди и шу мар ству Уни вер зи-
те та у Екс тра ма ду ри (Шпа ни ја), На ци о нал ним ин сти ту-
том за агр о ном ска ис тра жи ва ња у Бор доу (Фран цу ска), 
Од се ком за еко ло ги ју, жи вот ну сре ди ну и биљ не на у ке 
Уни вер зи те та у Сто хол му (Швед ска), Од се ком за биљ ке и  

зе мљи ште Уни вер зи те та у Абер ди ну (Шкот ска), Но р ве шким 
ин сти ту том за би о е ко ном ска ис тра жи ва ња у Озу и др.  
Са рад ња са овим ин сти ту ци ја ма се оства ру је кроз сту диј-
ске бо рав ке, ре а ли за ци ју за јед нич ких про је ка та, раз ме ну 
ис ку ста ва, ин фор ма ци ја и ма те ри ја ла за по тре бе раз ли-
чи тих ис тра жи ва ња, уче шће у ко ми си ја ма за од бра ну 
док тор ских ди сер та ци ја и об ја вљи ва ње за јед нич ких на-
уч них ра до ва. Са Шу мар ским фа кул те том Уни вер зи те та у 
Ба њој Лу ци, По љо при вред ним фа кул те том Уни вер зи те та 
у Ис точ ном Са ра је ву и Фа кул те том за шу мар ство и тех но-
ло ги ју др ве та Мен де ло вог Уни вер зи те та у Бр ну са рад ња 
се оства ру је и кроз ан га жо ва ње про фе со ра са Ка те дре за  
одр жа ва ње на ста ве.

По ред са рад ње са на ве де ним ин сти ту ци ја ма за по сле-
ни на Ка те дри за шти те шу ма као чла но ви уре ђи вач ких од-
бо ра или ре це зен ти ин тен зив но са ра ђу ју са мно гим ча со-
пи си ма у зе мљи и ино стран ству. При ме ра ра ди, у зе мљи 
су то ча со пи си Ac ta en to mo lo gi ca Ser bi ca, Биљ ни ле кар, 
Гла сник Шу мар ског фа кул те та и Шу мар ство, а у ино стран-
ству Ac ta Sci en ti a rum Po lo no rum: Sil va rum Co len da rum Ra-
tio et In du stria Lig na ria, An nals of Fo rest Re se arch, Bal tic Fo-
re stry, Eu ro pean Jo ur nal of Plant Pat ho logy, Fo rest Pat ho logy, 
New Ze a land Jo ur nal of Fo rest Sci en ce, So uth-east Eu ro pean 
Fo re stry, Гла сник Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ба-
њој Лу ци и Ра до ви шу мар ског фа кул те та у Са ра је ву.

За по сле ни на Ка те дри за шти те шу ма су чла но ви мно-
гих удру же ња, дру шта ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
(Удру же ње шу мар ских ин жи ње ра и тех ни ча ра Ср би је, Дру-
штво за за шти ту би ља Ср би је, Ен то мо ло шко дру штво Ср би-
је, Ен то мо ло шко дру штво Аме ри ке, раз ли чи те IU FRO гру пе 
и др.). За хва љу ју ћи то ме Ка те дра за шти те шу ма је уче-
ство ва ла у ор га ни за ци ји ве ли ког бро ја кон гре са, ску по ва 
 и са ве то ва ња.
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• „Пра ће ње број но сти пот кор ња ка Ips typo grap hus (L.) и 
Pythi o ge nes chal co grap hus (L.) по ста вља њем мре же фе-
ро мон ских клоп ки”, Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк 
Ко па о ник” (2006-2008. год.)

• „По ја ва и уло га Phytophtho ra вр ста у про па да њу хра-
сто вих шу ма у Ср би ји”, Ми ни стар ство по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 
(2010-2011. год.)

• „При ме на са вре ме них са зна ња из обла сти шу мар ске 
ен то мо ло ги је, ра сад ни чар ства и по шу мља ва ња у за-
шти ти шу ма, про из вод њи шум ског сад ног ма те ри ја ла 
и по шу мља ва њу”, Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го-
ви не, шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је 
(2011-2012. год.)

• „Про у ча ва ње узроч ни ка бо ле сти у че ти нар ским кул ту-
ра ма у Ср би ји”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је (2011-2012. год.)

• „Про у ча ва ње фа у не и зна ча ја си па ца Ср би је”, Ми ни-
стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до-
при вре де Ре пу бли ке Ср би је (2012-2014. год.)

• „Про у ча ва ње узро ка бо ле сти ко ре бу кве у при род ним 
и из да нач ким шу ма ма бу кве у Ср би ји”, Ми ни стар ство 
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке 
Ср би је (2012-2013. год.)

• „Фи то па то ло шки еле мен ти су ше ња шу ма це ра и лу-
жња ка на про друч ју Вој во ди не – по сле ди це екс трем-
не су ше из 2012. го ди не”, По кра јин ски се кре та ри јат за 
по љо при вре ду (2015. год.)

• „Уло га па то ге на у про па да њу хра сто вих шу ма на под-
руч ју Јав ног пред у зе ћа ’Вој во ди на шу ме’”, Јав но пред у-
зе ће Вој во ди на шу ме (2012-2015. год.)

• „Ек то ми ко ри за ци ја сад ни ца у ра сад нич кој про из вод њи 
у шу мар ству у Цр ној Го ри”, Ми ни стар ство на у ке Цр не 
Го ре (2012-2015. год.)

• „Мо ни то ринг здрав стве ног ста ња шу ма са по себ ним 
освр том на по сле ди це ле до ло ма у Пар ку при ро де Ста-
ра пла ни на (За је чар ски округ)”, Јав но пред у зе ће „Ср би-
ја шу ме” (2017-2018. год.)
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Историјски  
развој

По чет ком 30-их го ди на про шлог ве ка на По љо при вред но-
шу мар ском фа кул те ту фор ми ра на су че ти ри шу мар ска За-
во да. Је дан од њих је био За вод за ис ко ри шћа ва ње шу ма, а 
је дан од пет ка би не та био је Ка би нет за шум ска тран спорт-
на сред ства и по љо при вред но и шу мар ско гра ђе ви нар ство. 
1949. год. до ла зи до оса мо ста ље ња Шу мар ског фа кул те та, 
ка да се срод не на став не и на уч не ди сци пли не ор га ни зу-
ју по ка те дра ма, те се та ко, из ме ђу оста лог, фор ми ра ју и 
Ка те дра ис ко ри шћа ва ња шу ма, са на став ним пред ме ти ма: 
Ис ко ри шћа ва ње шу ма, Ме ха нич ка пре ра да др ве та, Тех но-
ло ги ја др ве та, Оп ште и шум ско ма шин ство и Лов на при вре-
да, као и Ка те дра шум ског тран спор та и гра ђе ви нар ства, 
са на став ним пред ме ти ма: Шум ска тран спорт на сред ства, 
Шум ско гра ђе ви нар ство, Тех нич ка ме ха ни ка, На црт на ге-
о ме три ја и Ви ша ма те ма ти ка. 

У го ди на ма ко је су сле ди ле ове две ка те дре су об је-
ди ња ва не или раз два ја не, а број на став них пред ме та се 
по ве ћа вао или сма њи вао.

У фор ми ра њу и ра ду Шу мар ског фа кул те та и ма тич-
них ка те дри ве ли ки до при нос су да ли број ни на став ни ци, 
са рад ни ци и по моћ но тех нич ко осо бље. Од са мог по чет-
ка ра да По љо при вред но -шу мар ског фа кул те та, на чи јем 
че лу је био проф. др Ђо ка Јо ва но вић, је дан од осни ва ча, 
па до да нас, основ ни мо то је уна пре ђе ње обра зов ног про-
це са и шу ма р ске стру ке уоп ште. На став ни ци ма тич не на-
став не и на уч не обла сти, чи је име но си Ка те дра ко ри шће-
ња шум ских ре сур са, да ли су ве ли ки до при нос осни ва њу, 
раз во ју и афир ма ци ји Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду и 
шу мар ске стру ке уоп ште. У ак тив но сти ма око осни ва ња 
По љо при вред но -шу мар ског фа кул те та кра јем два де се тих 
го ди на про шлог ве ка уче ство вао је др Ђо ка Јо ва но вић, ко-
ји је 1900. год. за вр шио Шу мар ски фа кул тет у Ти бин ге ну,  
где је и док то ри рао.

Фор ми ра њем Дрв но -ин ду стриј ског од се ка на Шу мар-
ском фа кул те ту до шло је и до ре ком по но ва ња ка те да ра. 
По ред по ме ну те две ка те дре, фор ми ра на је Ка те дра ис ко-
ри шћа ва ња шу ма.

Го ди не 1961. је по но во до шло до фор ми ра ња две ју ка-
те да ра са ди сци пли на ма ко је да ју тех нич ко-тех но ло шку 
ком по нен ту шу мар ској на у ци и стру ци. Фор ми ра не су 
Ка те дра ис ко ри шћа ва ња шу ма и Ка те дра основ них тех - 
нич ких пред ме та.

Ова ква или слич на ор га ни за ци ја се за др жа ла све до 
1977. го ди не, ка да до ла зи по но во до об је ди ња ва ња по ме-
ну тих ка те да ра у Ка те дру ис ко ри шћа ва ња шу ма.

У том пе ри о ду су не ке на став не ди сци пли не не ста ле 
или као по сле ди ца про ме не на став них пла но ва или као 
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по сле ди ца пре ме шта ња не ких пред ме та на дру ге ка те дре, 
као што је то нпр. Лов на при вре да. Ка те дра се 1983.  год. 
про ши ру је но вим на став ним пред ме ти ма.

У го ди на ма ко је су сле ди ле струк ту ра Ка те дре ис ко-
ри шћа ва ња шу ма се углав ном за др жа ла, све до уво ђе ња 
но вог, Бо лоњ ског си сте ма обра зо ва ња, ко ји је до нео и низ 
но ви на, као што су: ре ком по но ва ње на став них ди сци пли-
на, уво ђе ње оба ве зних и из бор них на став них пред ме та, 
ре ор га ни за ци ја ви ше сте пе ног обра зо ва ња и др. Све ово 
је као ре зул тат да ло и да на шњу струк ту ру Ка те дре ко ри-
шће ња шум ских ре сур са (2019. год. Ка те дра ис ко ри шћа-
ва ња шу ма ме ња на зив у Ка те дра ко ри шће ња шум ских  
ре сур са).

У ра ду и раз во ју Ка те дре, као и Фа кул те та, још од вре-
ме на ње го вог осни ва ња, уче ство ва ли су број ни на став ни ци 
и са рад ни ци, као и по моћ но тех нич ко осо бље. 

На са мом по чет ку је у те ме ље По љо при вред но-шу-
мар ског фа кул те та угра ђе но де ло проф. др Ђо ке Јо ва но-
ви ћа, ко ји је пре да вао Упо тре бу (Ис ко ри шћа ва ње) шу ма 
и Еле мен те ма ши на и ин ста ла ци ја. За јед но са њим пре-
да вач је био и инж. Ми лан Му жи нић, ко ме је би ла по-
ве ре на на ста ва из пред ме та По ди за ње и га је ње шу ма, 
Ло вар ство и По ди за ње пу те ва и мо сто ва. Го ди не 1924. у 
зва ње пре да ва ча, а 1928. год. у зва ње ван ред ног про фе со-
ра, би ран је инж. Ми лош Сте фа но вић за пред ме те Осно-
ве тех нич ке ме ха ни ке и Гра ђе ње шум ских тран спорт них  
сред ста ва.

Уме сто инж. Ми ла на Му жи ни ћа, др Јо сип Ба лен пре-
у зи ма на ста ву из пред ме та Ло вар ство, а сем то га пре да је 
још и По ди за ње и га је ње шу ма и За шти ту шу ма.

У пе ри о ду до 1930. год. на Ка те дри би ва ан га жо ван 
и пр ви аси стент, инж. Ву ка шин Де лић, за пред ме те Ис-
ко ри шћа ва ње шу ма и Ме ха нич ка пре ра да др ве та. Не што  

ка сни је за аси стен та је иза бран инж. Бо ри слав Да ви до вић 
и по ве ра ва му се из во ђе ње ве жби на пред ме ту Ис ко ри шћа-
ва ње шу ма. Го ди не 1938. за аси стен та на пред ме ти ма Шум-
ска тран спорт на сред ства, Тех нич ка ме ха ни ка и Ге о де зи ја 
иза бран је инж. Ми лу тин Си мо но вић.

Рат и рат не окол но сти за у ста вља ју ак тив но сти Фа кул те-
та, а ни ра за ра ња га ни су ми мо и шла. У по сле рат ној об но ви 
Фа кул те та, и у на ста ви на ње му, уче ство ва ли су углав ном 
мла ди аси стен ти, а ме ђу њи ма и инж. Ми лу тин Си мо но-
вић. Не што ка сни је, 1946. год. за пре да ва ча за пред мет Ис-
ко ри шћа ва ње шу ма до ла зи инж. Јо ван Дра ку лић, ко ји на 
Фа кул те ту оста је до 1949. го ди не.

Фор ми ра њем са мо стал ног Шу мар ског фа кул те та ин-
тен зи ви ра се ан га жо ва ње на став ног ка дра, та ко да за пре-
да ва ча за пред мет Ис ко ри шћа ва ње шу ма до ла зи инж. 
Вла ди слав По по вић, а за аси стен та 1958. год. инж. Сре тен 
Ни ко лић. За аси стен та на пред ме ту Шум ска тран спорт на 
сред ства 1960. год. до ла зи дипл. инж. Мир ко Ла лић. Њих 
че тво ри ца су из гра ди ли ве о ма успе шне про фе си о нал не 
ка ри је ре и у зва њу ре дов них про фе со ра оти шли у за слу-
же не ста ро сне пен зи је.

По сле од ла ска у пен зи ју проф. др Вла ди сла ва По по-
ви ћа 1973. год. је за аси стен та при прав ни ка на пред ме ту 
Ис ко ри шћа ва ње шу ма иза бран дипл. инж. Пе тар Ђо ко вић. 
По сле од бра ње ног ма ги стар ског ра да и из бо ра у зва ње 
аси стен та, 1979. год. на пу шта Фа кул тет и пре ла зи на Ин сти-
тут за то по лар ство у Но ви Сад.

Кра јем 1978. год. за аси стен та при прав ни ка на пред-
ме ту Шум ска тран спорт на сред ства изабран је дипл. 
инж. Дра шко Ти че рић, а по чет ком 1980. год. за аси стен та 
при прав ни ка за пред мет Ис ко ри шћа ва ње шу ма иза бран 
је дипл. инж. Во ји слав Ба јић, ко ји је до та да ра дио у шу мар-
ској опе ра ти ви го то во осам го ди на.

Ло ше ста ње у др жа ви 90-их го ди на про шлог ве ка на-
ве ло је не ке од на став ни ка и са рад ни ка да на пу сте зе мљу 
и оду у ино стран ство. Ме ђу њи ма је био и др Дра шко Ти-
че рић, ко ји је у ме ђу вре ме ну био иза бран за до цен та на 
пред ме ту Шум ска тран спорт на сред ства.

Про бле ми ко је су до не ле на ста ле окол но сти ути ца ли 
су на раз ли чи те на чи не на ка дров ску струк ту ру Ка те дре. 
У зва ње аси стен та при прав ни ка на упра жње но ме сто на 
пред ме ту Шум ска тран спорт на сред ства 1993. год. изабран 
је дипл. инж. Бог дан Сте фа но вић.

Го ди не 1983. уво ди се но ви пред мет – Ме ха ни за ци ја у 
шу мар ству, а из во ђе ње на ста ве се по ве ра ва проф. др Сре-
те ну Ни ко ли ћу, док се из во ђе ње ве жби по ве ра ва аси стен-
ту мр Во ји сла ву Ба ји ћу. У из во ђе ње пре да ва ња на овом 
пред ме ту се по сле од бра не док то ра та и из бо ра у зва ње 
до цен та, 1990. го ди не, укљу чу је и др Во ји слав Ба јић. Од 
1994. го ди не, по сле из бо ра у зва ње ван ред ног про фе со-
ра, на ста ву из пред ме та Ме ха ни за ци ја у шу мар ству др жи  
др Пе тар Ђо ко вић.
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Исте го ди не у пен зи ју од ла зи проф. др Сре тен Ни ко-
лић, а на ста ву на пред ме ту Ис ко ри шћа ва ње шу ма пре у зи-
ма др Во ји слав Ба јић. По што је пет го ди на про вео у шу мар-
ској опе ра ти ви, 1997. год. на место асистента припрaвника 
примљен је дипл. инж. Ми ло рад Да ни ло вић, ко ме је та ко ђе 
по ве ре но одр жа ва ње ве жби из пред ме та Ме ха ни за ци ја у 
шу мар ству.

По сле од бра ње не док тор ске ди сер та ци је др Ми ло-
рад Да ни ло вић је кра јем 2006. год. би ран у зва ње до цен та 
за ужу на уч ну област Ис ко ри шћа ва ње шу ма, за пред мет 
Ис ко ри шћа ва ње шу ма. На кон од ла ска ре дов ног про фе-
со ра Во ји сла ва Ба ји ћа у пен зи ју, пре да ва ња из оба ве зних 
пред ме та на основ ним сту ди ја ма Ис ко ри шћа ва ње шу ма 
1, Ис ко ри шћа ва ње шу ма 2 и Ко ри шће ње не дрв них шум-
ских про из во да пре у зи ма др Ми ло рад Да ни ло вић, ко ји 
је од 2016. го ди не у зва њу ре дов ног про фе со ра. Од 2012. 
го ди не ве жбе на пред ме ту из во ди аси стент маст. инж.  
Сла ви ца Ан то нић.

Од ла ском у ста ро сну пен зи ју проф. др Мир ка Ла ли ћа 
ство рен је ка дров ски дис кон ти ну и тет на пред ме ту Шум-
ска тран спорт на сред ства. Про блем је раз ре шен 1999. год. 
ан га жо ва њем др Ми ло ра да Зла та но ви ћа, та да ван ред ног 
про фе со ра Гра ђе вин ског фа кул те та у Ни шу, ко ји на ста ву 
из овог пред ме та др жи и да нас. Пре ла ском мр Бог да на 
Сте фа но ви ћа на ме сто ла бо ран та 2011. го ди не, из во ђе-
ње ве жби из Шум ских тран спорт них сред ста ва по ве ра-
ва се дипл. инж. Ду ша ну Стој ни ћу, ко ји је у ме ђу вре ме ну 
од бра нио док тор ску ди сер та ци ју и са да је у зва њу аси - 
стен та са док то ра том.

Из не над на смрт проф. др Пе тра Ђо ко ви ћа 2000. год. 
ства ра ве ли ку пра зни ну у на став ном ка дру Ка те дре. На-
ред не че ти ри го ди не на ста ва на пред ме ту Ме ха ни за ци ја 
у шу мар ству по ве ра ва се на став ни ку и са рад ни ку са пред-
ме та Ис ко ри шћа ва ње шу ма.

У до го во ру са ру ко вод ством Ма шин ског фа кул те та, 
2004. год. на Шу мар ски фа кул тет, тј. на Ка те дру ис ко ри шћа-
ва ња шу ма пре ла зи др Не над Ћу прић, у то вре ме до цент, 
ко ји на ста ву из овог пре ме та др жи и да нас.

У по сле рат ном пе ри о ду на ста ва из пред ме та Лов ство 
је би ла по ве ра ва на на став ни ци ма раз ли чи тих шу мар ских 
на став них ди сци пли на. Кра јем 60-их го ди на про шлог ве ка, 
на ста ва је по ве ре на пре да ва чу Ти о са ву Ста но је ви ћу, ко ји 
је ра дио и као ди рек тор му зе ја „25. мај”. По сле ње го вог од-
ла ска са Фа кул те та, сре ди ном 70-их го ди на про шлог ве ка, 
на ста ва је по ве ре на др Ду ша ну Јо ви ћу, ко ји је у то вре ме 
био до цент на пред ме ту Уре ђи ва ње шу ма. Кра јем 70-их 
го ди на про шлог ве ка, тач ни је 1979. го ди не, за аси стен та 
при прав ни ка за овај пред мет иза бран је дипл. инж. Мир-
ко Ла ва ди но вић, ко ји је убр зо ма ги стри рао и ин тен зив но 
ра дио на из ра ди док тор ске ди сер та ци је. У рат ном ви хо ру 
1991. год. Мир ко Ла ва ди но вић је тра гич но на стра дао, на кон 
че га ду жи вре мен ски пе ри од оста је упра жње но ме сто аси-
стен та за овај пред мет. Из во ђе ње ве жби је у ме ђу вре ме ну 
по ве ра ва но лов ним струч ња ци ма из опе ра ти ве, где тре ба 
спо ме ну ти дипл. инж. Жив ка Ра до са вље ви ћа, а из во ђе ње 
на ста ве се по чет ком по след ње де ка де про шлог ве ка по-
ве ра ва др Ву ко ма ну Шел ми ћу, ди рек то ру „Ло во ту р са” из 
Но вог Са да, ко ји је на Фа кул те ту иза бран у зва ње ван ред-
ног про фе со ра. 1998. го ди не, по што је три го ди не про вео 
у шу мар ској опе ра ти ви. За аси стен та при прав ни ка би ра 
се дипл. инж. Дра ган Га чић. На ме сто проф. др Ву ко ма на 
Шел ми ћа, по ње го вом од ла ску у пен зи ју, а на осно ву спо-
ра зу ма са По љо при вред ним фа кул те том из Бе о гра да, на-
ста ва из овог пред ме та се по ве ра ва др Зо ра ну По по ви ћу, 
до цен ту у то вре ме, док ве жбе и да ље др жи мр Дра ган Га-
чић. До но ше њем но вог ста ту та Шу мар ског фа кул те та 2006. 
го ди не, по сле пу них 29 го ди на, на Ка те дру ис ко ри шћа ва ња 
шу ма се вра ћа пред мет Лов ство, са да са из ме ње ним  

2 3
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2 Учи о ни ца са из ло же ним 
ала ти ма и ма ши на ма

3 Збир ка ло вач ких тро фе ја

на зи вом – Лов ство са за шти том лов не фа у не. Одр жа ва ње 
на ста ве на овом пред ме ту се по ве ра ва до цен ту др Дра га-
ну Га чи ћу. Го ди не 2007. за ла бо ран та изабран је дипл. инж. 
Ву кан Ла ва ди но вић, ко ји се по за вр шет ку Ера змус-Мун дус 
ма стер про гра ма „Европ ско шу мар ство” би ра 2010. го ди не 
за са рад ни ка у на ста ви, а по сле 2016. год. и од бра не док то-
ра та на Уни вер зи те ту Ал берт Лу двиг у Фрај бу р гу изабран 
је у зва ње до цен та. То ком шко ло ва ња дипл. инж. Ву ка на 
Ла ва ди но ви ћа у ино стран ству одр жа ва ње ве жби је по ве-
ре но маст. инж. Пре дра гу Ћи ро ви ћу, а ка сни је маст. инж.  
Ан дре ји Ла зо вић.

У ду гом пе ри о ду од осни ва ња За во да и Ка би не та три-
де се тих го ди на про шлог ве ка до да нас, број ни на став ни ци 
и са рад ни ци су да ли до при нос раз во ју и афир ма ци ји Ка те-
дре, а то и да нас чи не. По ред њих, ефи ка сан рад Ка те дре 
омо гу ћа ва ли су и број ни тех нич ки са рад ни ци. У на став ку 
сле де њи хо ва име на и на ша за хвал ност за до при нос ко ји 
су да ли и да ју Катедри коришћења шумских ресурса.

На став ни ци ко ји су др жа ли на ста ву на пред ме ти ма у 
са ста ву Ка те дре би ли су: проф. др Ран ко По па дић, проф. 
др Љу бо мир Ле тић, проф. др Здрав ко По по вић, др Бо ја-
на Кла шња, ва нр. проф., проф. др Си ни ша Стан ко вић, 
проф. др На та ли ја Јо ва но вић, проф. др Ми лу тин Кне же-
вић, проф. др Мо мир Ни ко лић, проф. др На да Лу кић, проф. 
др Дра го мир Сто шић, проф. др За плот ник Ра де, проф. хаб. 
Бран ко Пе три чић, проф. хаб. Ми лан Пе тро вић, др Лу ка  
Гла ва шки, до цент.

Пре да ва чи: маш. инж. Са ва Ода џић, мр Ра до је Бан ко вић. 
Аси стен ти и аси стен ти при прав ни ци: маш. инж. Бо шко 

Ми ју чић, др Ср ђан Жи кић, ва нр. проф., дипл. инж. Сте ва 
Бар јак та ре вић. 

Ла бо ран ти ко ји су свој рад ни век за вр ши ли на Шу мар-
ском фа кул те ту: дипл. инж. Ду шан Цвет ко вић, Дра ган Ле-
гер ски, шу мар ски тех ни чар Или ја Бје лић, шу мар ски тех ни-
чар Мом чи ло Па ре за но вић, мр Јо ви ца Гр бић.

По ред њих, ла бо ран ти су у раз ли чи тим пе ри о ди ма би-
ли још и ге о ме тар Ри сто Ла зић; шу мар ски тех ни чар Ђор ђе 
Зо рић; шу мар ски тех ни чар Са ва Шве дић; дипл. инж. Мла-
ђен Ла ке тић и дипл. инж. Пре драг Ћи ро вић.

Да нас су на Ка те дри за по сле ни сле де ћи са рад ни ци: 
маст. инж. Сла ви ца Ан то нић, маст. инж. Ми лан Осто јић, 
маст. инж. Вла ди мир Ћи ро вић.

На Ка те дри ко ри шће ња шум ских ре сур са је од ње ног 
осни ва ња до 30.09.2019. го ди не ди пло ми ра ло ви ше сто ти на 
сту де на та, пре ко 70 сту де на та од бра ни ло је ма стер рад, 17 
ма ги стар ске ра до ве и 8 је док то ри ра ло. У ко ми си ја ма за од-
бра ну ма стер ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја из обла сти 
Ко ри шће ња шу ма и лов ства са за шти том лов не фа у не уче-
ству ју и на став ни ци са Уни вер зи те та у Ско пљу Шу мар ског 
фа кул те та, Уни вер зи те та у Љу бља ни – Би о тех нич ког фа-
кул те та, Све у чи ли шта у За гре бу Шу мар ског фа кул те та и др.

По ред основ них сту ди ја на Ка те дри се из во ди на ста ва 
и на ма стер и док тор ским сту ди ја ма. У сту диј ском про гра му 

основ них сту ди ја за сту пље ни су сле де ћи пред ме ти Ка те дре 
ко ји има ју ста тус оба ве зних пред ме та: Ис ко ри шћа ва ње шу-
ма 1 и 2, Ко ри шће ње не дрв них шум ских про из во да, Ме ха-
ни за ци ја у шу мар ству, Лов ство са за шти том лов не фа у не и 
Шум ска тран спорт на сред ства. По ред оба ве зних пред ме та, 
на ста ва се из во ди и на из бор ним пред ме ти ма ко ји при па-
да ју овој ка те дри и то: За шти та на ра ду у ис ко ри шћа ва њу 
шу ма, Ко ри шће ње лов не фа у не, Их ти о по тен ци ја ли шум-
ских под руч ја, Шум ска хи дро ло ги ја. На ма стер сту ди ја ма, 
на мо ду лу Ко ри шће ње шум ских и лов них ре сур са, за сту-
пље ни су сле де ћи пред ме ти ко ји има ју ста тус оба ве зних 
пред ме та: Ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња у ко ри шће њу 
шум ских и лов них ре сур са, Шум ска би о ма са за енер ги ју, 
Отва ра ње шу ма, Пла ни ра ње га здо ва ња ло ви шти ма. По ред 
оба ве зних, на ста ва се из во ди и на из бор ним пред ме ти ма 
ко ји при па да ју овој ка те дри и то: Са ку пља ње и пре ра да не-
дрв них шум ских про из во да, Ускла ђи ва ње шум ског и лов-
ног га здо ва ња, Шум ско гра ђе ви нар ство, Ко ри шће ње во да 
у шум ским под руч ји ма.

На док тор ским сту ди ја ма, на мо ду лу Ис ко ри шћа ва ње 
шу ма и лов ство са за шти том лов не фа у не, за сту пље ни су 
сле де ћи из бор ни пред ме ти: Тех ни ке и тех но ло ги је у ко ри-
шће њу шу ма, Ко ри шће ње шу ма под по себ ним ре жи мом 
за шти те, Ме ха ни за ци ја у ко ри шће њу шу ма, Оп ти ми за ци ја 
шум ске пут не ин фра струк ту ре, Ор га ни за ци ја, тех но ло ги ја 
гра ђе ња и упра вља ње град њом, Пла ни ра ње га здо ва ња ло-
ви шти ма, Га је ње ди вља чи, Еко ло ги ја ди вља чи. 

На Ка те дри по сто је 2 ла бо ра то ри је и 1 цен тар, пре ко 
ко јих се оба вља ју струч не ак тив но сти чла но ва Ка те дре, и 
то: Ла бо ра то ри ја за ис ко ри шћа ва ње шу ма, Ла бо ра то ри ја 
за лов ство и Цен тар за ис ко ри шћа ва ње шу ма. По ред то га, 
на Ка те дри ко ри шће ња шум ских ре сур са се на ла зи ве ли ки 
број екс по на та, ала та и ма ши на ко ји су се не ка да ко ри сти-
ли, као и са вре ме них сред ста ва. Ва жно је на по ме ну ти да 
је фор ми ра на и вред на збир ка ло вач ких тро фе ја, ко ја је по 
свом са др жа ју и зна ча ју је дин стве на у на шој зе мљи ка да су 
у пи та њу ви со ко школ ске обра зов не и на уч не ин сти ту ци је. 
Збир ка је ре зул тат ви ше го ди шњих ак тив но сти др Дра га на 
Га чи ћа и маст. инж. Ми ла на Осто ји ћа, а на ро чи то до на то ра 
и стра стве них ло ва ца Ду ша на Чу ту ри ла и Го ра на Кро ње.
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

На уч но и стра жи вач ка де лат ност на Ка те дри се од ви ја у 
скла ду са за сту пље но шћу по је ди них ди сци пли на. С об зи-
ром на њи хов ка рак тер, на уч на ис тра жи ва ња се гру бо мо гу 
по де ли ти на ис тра жи ва ња у обла сти ко ри шће ња шу ма и 
лов ства са за шти том лов не фа у не.

У пр вој гру пи за сту пље на су ис тра жи ва ња тех ни ка и 
тех но ло ги ја ра да на по сло ви ма ко ри шће ња шу ма, ко ри-
шће ња не дрв них шум ских про из во да, ме ха ни за ци је у шу-
мар ству и шум ске пут не ин фра струк ту ре, а у дру гој гру пи 
га здо ва ње лов ном фа у ном.

У окви ру пр ве гру пе спро во де се ис тра жи ва ња ве за на 
за де фи ни са ње и при ме ну раз ли чи тих на чи на, ме то да и 
си сте ма ра да, оце ну ефи ка сно сти сред ста ва ра да са раз ли-
чи тих аспе ка та (тех нич ког, еко ном ског, еко ло шког и енер-
гет ског) при ко ри шће њу шу ма,  ква ли та тив ну струк ту ру сор-
ти ме на та са аспек та на ци о нал них и европ ских стан дар да 
ква ли те та, уна пре ђе ње на чи на пла ни ра ња, про јек то ва ња и 
гра ђе ња шум ских пу те ва и обје ка та на шум ским пу те ви ма, 
вр сту и ве ли чи ну оште ће ња у са сто ји на ма на пре о ста лим 
ста бли ма, под млат ку и зе мљи шту, као и ути цај сред ста ва 
ра да на здра вље рад ни ка кроз ме ре ње ни воа бу ке, ви бра-
ци ја, еми то ва ња штет них га со ва и др.

По се бан зна чај да је се ис тра жи ва њи ма еко ло шке 
при хва тљи во сти сред ста ва ра да на по сло ви ма ко ри шће-
ња шу ма, као и раз во ју ме то да и си сте ма за ко ри шће ња 
дрв не би о ма се у брд ско-пла нин ским и рав ни чар ским  
пре де ли ма Ср би је.

У обла сти лов ства са за шти том лов не фа у не је ре а-
ли зо ван ве ћи број ис тра жи ва ња на де фи ни са њу ме ра за 
спре ча ва ње ште та на ди вља чи услед об ла га ња ка на ла за 
на вод ња ва ње у пољ ским ло ви шти ма Вој во ди не. По ред то-
га су ре а ли зо ва на ис тра жи ва ња узро ка не ста ја ња обич ног 
је ле на (Cer vus elap hus L.) у цен трал ној Ср би ји и де фи ни са не 
су по вр ши не по год не за ре ин тро дук ци ју (на се ља ва ње) ове 
ау тох то не вр сте ју жно од Ду на ва и Са ве.

На став ни ци са Ка те дре ко ри шће ња шум ских ре сур са 
уче ство ва ли су у из ра ди Стра те ги је раз во ја шу мар ства Ре-
пу бли ке Ср би је, али и дру гих зна чај них ак ци о них и раз-
вој них пла но ва.

По се бан сег мент струч ног ра да на Ка те дри пред ста-
вља ло је уче шће ње них на став ни ка у ко ми си ја ма за из ра ду 
и усва ја ње срп ских стан дар да за обло др во, као и ак ту ел не 
за кон ске ре гу ла ти ве у обла сти лов ства.

У про те клом пе ри о ду по сто ја ња и ра да Ка те дра је 
оства ри ла ве о ма до бру са рад њу са при вре дом кроз рад 
на став ни ка и са рад ни ка. У струч ном сми слу, за по тре бе 
при вре де, ура ђе но је ви ше сто ти на ра зних про је ка та, сту-
ди ја и екс пер ти за. Израђени су бројни пројекти изградње 
и реконструкције шумских путева и мостова на шумским 
путевима за јавна предузећа за газдовање шумама, на-
ционалне паркове, удружења власника шума и друге 
кориснике шума. Чланови Катедре често су ангажовани 
у поступцима вештачења и супер вештачења из области 
шумарства.

Исто вре ме но, при вред на пред у зе ћа су и ме ста за оба-
вља ње те рен ске на ста ве сту де на та, из ра де ди плом ских и 
ма стер ра до ва као и за при ку пља ње по да та ка за по тре бе 
из ра де док тор ских ди сер та ци ја.

Ова ко број не ак тив но сти и бо га то ис ку ство на став ни-
ка и са рад ни ка ре зул ти ра ли су ве ли ким бро јем на уч них 
и струч них ра до ва, мо но гра фи ја и дру гих на уч но струч-
них де ла. Од осни ва ња Ка те дре до да нас на став ни ци и 
са рад ни ци ове ка те дре су пу бли ко ва ли ви ше сто ти на 
на уч них и струч них ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним 
ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих и ме ђу-
на род них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја 25 ра до ва је об-
ја вље но у ча со пи си ма са SCI ли сте. Овом бро ју по треб-
но је до да ти број не мо но гра фи је, уџ бе ни ке и по моћ не 
уџ бе ни ке чи ји су ау то ри на став ни ци и са рад ни ци са  
ове ка те дре.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

У про те клих 98 го ди на оства ре на је плод на са рад ња са 
број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га-
ни за ци ја ма. Ка да су у пи та њу ме ђу на род не ор га ни за ци је 
по себ но се ис ти че са рад ња са ДА АД (Не мач ка аген ци ја за 
ака дем ску са рад њу), Ује ди ње ним на ци ја ма, кроз са рад-
њу на став ни ка са ове ка те дре у Ме ђу вла ди ној плат фор-
ми за би о ди вер зи тет и еко си стем ске услу ге Ује ди ње них  
на ци ја (ИП БЕС).

На ини ци ја ти ву др Дра га на Га чи ћа пот пи сан je Спо ра-
зум о са рад њи из ме ђу Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду и Уни вер зи те та Сент Иштван (Szent István) из 
Ма ђар ске и ус по ста вље на је ин тен зив на са рад ња и учла-
ње ње у ме ђу на род не на уч не гру пе (мре же) ис тра жи ва ча: 
EU RO MAM MALS (гру па EU RO BO AR) и ENET WILD.

На став ни ци са ове ка те дре уче ство ва ли су и уче ству ју 
у те ли ма на про јек ти ма ФАО ор га ни за ци је.

Од до ма ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја по себ но се 
из два ја са рад ња са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ством по-
љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је 
кроз ре а ли за ци ју на уч но и стра жи вач ких и раз вој них про-
је ка та. Од оста лих ин сти ту ци ја ја ка са рад ња је оства ре на 
са јав ним пред у зе ћи ма за га здо ва ње шу ма ма, на ци о нал-
ним пар ко ви ма, Ко мо ром ин же ње ра шу мар ства Ср би је, 
Ин сти ту том за стан дар ди за ци ју Ср би је, ло вач ким са ве зи-
ма, ком па ни јом „Swa rov ski Op tik”, удружењима власника  
шума и др. 

Мул ти ди сци пли нар ни ка рак тер ма те ри је ко ја се из-
у ча ва и раз ви ја на Ка те дри ко ри шће ња шум ских ре сур-
са усло вио је са рад њу са дру гим фа кул те ти ма у зе мљи и 
ино стран ству од ко јих се по себ но из два ја са рад ња са Уни-
вер зи те том у Бе о гра ду – По љо при вред ним фа кул те том,  
Би о ло шким фа кул те том и Фа кул те том ве те ри нар ске  

ме ди ци не, Шу мар ским фа кул те том Уни вер зи те та у Ба њa 
Лу ци, Фа кул те том за шу мар ство и тех но ло ги ју др ве та Мен-
де ло вог Уни вер зи те та у Бр ну, Уни вер зи те том у Љу бља ни 
– Би о тех нич ким фа кул те том, Тех нич ким Уни вер зи те том 
из Зво ле на – Шу мар ским фа кул те том, Уни вер зи те том у 
За гре бу – Шу мар ским фа кул те том, Све у чи ли штем Јо си па 
Јур ја Стро сма је ра у Оси је ку – По љо при вред ним фа кул-
те том, Уни вер зи те том Св. Ки рил и Ме то диј – Шу мар ским 
фа кул те том из Ско пља, Уни вер зи те том у Са ра је ву – Шу-
мар ским фа кул те том, Шу мар ским фа кул те том Уни вер зи-
те та „PULS” у По зна ну, Мо сков ским др жав ним шу мар ским 
уни вер зи те том, Уни вер зи те том Ал берт Лу двиг из Фрај бур-
га, Уни вер зи те том за при род не ре сур се и при род не на у ке  
БО КУ из Бе ча и др.

Ка те дра ко ри шће ња шум ских ре сур са би ла је ор га ни-
за тор ве ћег бро ја на ци о нал них и ме ђу на род них ску по ва. 
У са рад њи са ком па ни јом Тај фун, Ка те дра је ор га ни зо ва-
ла скуп на ко ме је би ло при сут но око 1.000 уче сни ка из 
19 др жа ва. Го ди не 2015. ор га ни зо ва но је 2. Ме ђу на род но 
са ве то ва ње „Шум ско ин же њер ство ју го и сточ не Евро пе”, на 
ко ме је би ло при сут но ви ше од  80 уче сни ка. Катедра ко-
ришћења шумских ресурса организатор је семинара „Шум-
ско инжењерство” који се сваке године одржава у НБ „Гоч” 
и окупља шумарске инжењере из сектора коришћења шума 
из Србије и Републике Српске.

У окви ру про јек та SR BRED DE ER ор га ни зо ван је струч- 
 но–на уч ни скуп „1. срп ско са ве то ва ње са ме ђу на род-
ним уче шћем о га здо ва њу и за шти ти лов не фа у не: је-
лен ска ди вљач” (2017. го ди на), ко ме је при су ство ва-
ло око 100 уче сни ка, а пре зен то ва но је чак 19 ра до ва о 
обич ном је ле ну. По ред то га је ор га ни зо ва но не ко ли ко  
струч но-на уч них ра ди о ни ца, од ко јих се из два ја скуп чла-
но ва на уч не мре же Eu ro un gu la tes, ко ји је ор га ни зо ван у 
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7 Уче сни ци ску па Ино ва ци ја 
у шу мар ству и шум ске 

ме ха ни за ци је 

8 Уче сни ци 2. ме ђу на род ног 
са ве то ва ња „ШУМ СКО  

ИН ЖЕ ЊЕР СТВО  
ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ” 

9 Уче сни ци струч но-на уч не  
ра ди о ни це из обла сти лов ства

7 8

9

са рад њи са ЛУ „Там на ва” из Уба, на ко ме је при су ство ва ло 
26 чла но ва гру пе Eu ro bo ar из 18 др жа ва.

Ова ко ди на мич на и плод на са рад ња са до ма ћим и ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма обо га ти ла је 
чла но ве Ка те дре но вим зна њи ма и дра го це ним ис ку стви ма, 
ко ји су у ве ли кој ме ри мо ти ви са ли чла но ве Ка те дре да 
стал но по ди жу стан дар де свог на уч ног и струч ног ра да. 
Из тог раз ло га не го ва ње и про ши ри ва ње те са рад ње оста-
је на ша трај на ор ијен та ци ја.
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• „Нор ми ра ње ра до ва у шу мар ству са по себ ним освр-
том на из бор тех но ло ги ја у ЈП ’Вој во ди на шу ме’”, ЈП 
„Вој во ди на шу ме” (2008-2019. год.)

• „Мо ни то ринг об ло же них ка на ла за на вод ња ва ње у 
пољ ским ло ви шти ма Вој во ди не”, Јав но во до при вред-
но пред у зе ће „Во де Вој во ди не” (2009. год.)

• „Са вре ме не тех ни ке и тех но ло ги је ко ри шће ња шу ма”, 
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при-
вре де Ре пу бли ке Ср би је (2010. год.)

•  „Тех ни ке и тех но ло ги је ко ри шће ња шум ског остат ка 
у брд ско -пла нин ским под руч ју Ср би је”, Ми ни стар ство 
по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де 
Ре пу бли ке Ср би је (2011-2012. год.)

• „Ис тра жи ва ње ре ин тро дук ци ја је лен ске ди вља чи у 
Ср би ји и уна пре ђе ње га здо ва ња но во на ста лим по пу-
ла ци ја ма”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је (2013-2014. год.)

• „Из бор ме то да и си сте ма ра да при ко ри шће њу слу-
чај них при но са на ста лих као по сле ди ца су ше ња 
шу ма, ле до ло ма и ле до и зва ла на под руч ју Ср би је”, 
Mинистарство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не Ре пу бли ке Ср би је (2015-2016. год.)

• „Ис тра жи ва ње узро ка и по сле ди ца не ста ја ња је лен ске 
ди вља чи у цен трал ној Ср би ји, де фи ни са ње по вр ши на 
по год них за ре ин тро дук ци ју (на се ља ва ње) и ме ра за 
уна пре ђе ње про це са ре ин тро дук ци је – I фа за”, акро-
ним про јек та „SR BRED DE ER”, Ми ни стар ство по љо при-
вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је 
(2016-2017. год.)

• „Де фи ни са ње еко ном ски одр жи вих и еко ло шких при-
хва тљи вих си сте ма ра да и ме то да из ра де дрв них сор-
ти ме на та у раз ли чи тим усло ви ма ра да”, Ми ни стар ство 
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке 
Ср би је (2018-2019. год.)

• „Ис пи ти ва ње ста во ва ло ва ца и лов них рад ни ка”, Ми-
ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре-
де Ре пу бли ке Ср би је (2018-2019. год.)

• „Де фи ни са ње ме то до ло ги је за утвр ђи ва ње гра нич них 
вред но сти ди на мич ког мо ду ла де фор ма ци је на шум-
ским пу те ви ма”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је (2019. год.)
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Историјски  
развој

Катeдра пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма има нај ду жу тра-
ди ци ју на Шу мар ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. Осно ва на је 1920. го ди не у окви ру Шу мар ског од се ка на 
По љо при вред ном фа кул те ту у Зе му ну и об у хва та ла је два 
пред ме та: На у ку о уре ђе њу шу ма и Ден дро ме три ју.

Од тог пе ри о да до да нас ка те дра Пла ни ра ња га здо-
ва ња шу ма ма ди на мич но се ме ња ла, ка ко у скла ду с дру-
штве ним про ме на ма (за ко ни ма о ви со ком обра зо ва њу и 
ста ту ти ма Шу мар ског фа кул те та), та ко и у скла ду с раз во јем 
шу мар ске на у ке и стру ке. У ве ли ком бро ју слу ча је ва Ка-
те дра је и са ма би ла по кре тач на уч ног и струч ног раз во ја 
шу мар ства Ср би је и ши ре.

Шко ло ва ње и на уч но уса вр ша ва ње пр ве ге не ра ци је 
про фе со ра Ка те дре, пре све га у Че шкој, Швај цар ској и Не-
мач кој, ре зул ти ра ло је сна жним ути ца јем цен трал но е вроп-
ског шу мар ства на на уч ни раз вој Ка те дре. 

Пи о нир ски рад на Ка те дри при па да инж. Алек си ју 
Шен ши ну, ко ји је у пе ри о ду од 1922. до 1924. го ди не иза-
бран као кон трак ту ал ни ре дов ни про фе сор По љо при вред-
ног фа кул те та за пред мет Уре ђе ње шу ма и из ра чу на ва ње 
вред но сти шу ма. На Фа кул те ту је био ан га жо ван до дру гог 
свет ског ра та. У истом пе ри о ду ра ду Ка те дре до при но си и 
ан га жо ва ње др Љу би во ја Ма ле ти ћа.

Ака де мик про фе сор др Жар ко Ми ле тић је сво јим ка-
пи тал ним де ли ма „Осно ве уре ђи ва ња пре бир не шу ме” 
(1950. и 1951. год.) и „Уре ђи ва ње шу ма” (1954. и 1958. год.) 
по ста вио те ме ље пла ни ра ња у шу мар ству, са број ним, и 
да нас ак ту ел ним прин ци пи ма. У знак по што ва ња пре ма 
ње го вом име ну и де лу, Шу мар ски фа кул тет у Бр ну (Че шка 
Ре пу бли ка) је део сво је оглед не шу ме на звао име ном про-
фе со ра Ми ле ти ћа.

Овој ге не ра ци ји при па да ју и про фе со ри Јо во Зу бо-
вић, Дра го љуб Мир ко вић, Дра го мир Ми лој ко вић, Жи во јин  
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1

1 Ака де мик про фе сор 
др Жар ко Ми ле тић

Ми лин, Вла ди мир Ми шче вић, Да ни ло То до ро вић и Сло бо-
дан Пан тић, ко ји су сво јим на уч ним и струч ним ра дом по-
ста ви ли те ме ље срп ског шу мар ства у обла сти пла ни ра ња 
га здо ва ња шу ма ма (пла ни ра ње, ин вен ту ра шу ма, на у ка о 
при ра сту, ге о де зи ја итд.).

Да љи раз вој Ка те дре но си ли су про фе со ри Ду шан Јо-
вић, Ла зар То ма нић и Ву ко ман Шел мић на по љу пла ни-
ра ња га здо ва ња шу ма ма и лов ства, Ста ни ша Бан ко вић у 
окви ру ин вен ту ре шу ма, Во ји слав Ста мен ко вић и Ми ли-
вој Вуч ко вић на по љу ра ста и про из вод но сти шу ма, као 
и  Ђор ђо Ла зић ка да је у пи та њу ге о де зи ја. Ду шан Јо вић 
је 1998. го ди не би ран за про фе со ра по по зи ву на Шу мар-
ском фа кул те ту у Мо скви. У исто вре ме, због светс кoг на-
уч ног и струч ног ре но меа, про фе со ри Ду шан Јо вић и Ву-
ко ман Шел мић има ли су ста тус ме ђу на род них екс пе ра та  
за лов ство.

Рад Ка те дре и ус пе си ко је је по сти гла на по љу шу-
мар ске на у ке и стру ке био би не за ми слив без аси сте на-
та и са рад ни ка ко ји су би ли ње ни чла но ви, по пут: Мир ка 
Ла ва ди но ви ћа, Вла де Ма ти ћа, Сте ва Се ку ли ћа, Бо го са-
ва Ми јај ло ви ћа, Дра га на Ле гер ског, Бо ри во ја Пе ри ши ћа, 
Алек сан дра Влај ни ћа, Бо жи да ра Рај ко ви ћа, Вла ди ми ра 
Уро ше ви ћа, Зо ра на Су ши ћа и Бран ка Ми ши ћа.

Из Ка те дре плaнирања га здо ва ња шу ма ма 2002. год. 
фор ми ра на је са мо стал на ка те дра ко ја да нас но си име Ка-
те дра би о е ко но ми је, по ли ти ке и ор га ни за ци је упра вља ња 
у шу мар ству и за шти ти при ро де, а пред мет Лов ство са за-
шти том лов не фа у не 2006. го ди не пре ла зи на Ка те дру ко-
ри шће ња шум ских ре сур са.

Са да шња ге не ра ци ја про фе со ра ка те дре (Ми лан Ме-
да ре вић, Да мјан Пан тић, Бран ко Ста јић, Ми ло рад Ја нић), 
до це на та (Не над Пе тро вић и Би ља на Шљу кић), аси сте на та 
и са рад ни ка (Дра ган Бо ро та, Мар ко Ка зи ми ро вић, Сне жа на 

Об ра до вић, Дра го мир Гру јо вић, Би ља на Пе шић, Жи ван 
Ја ња то вић и Ја сми на Ву че тић) на ста вља успе шну тра ди-
ци ју сво јих прет ход ни ка. То се огле да у да љем раз во ју и 
оса вре ме њи ва њу фун да мен тал них ди сци пли на Ка те дре и 
уво ђе њу но вих на уч них ди сци пли на на свим ни во и ма сту-
ди ра ња, као што су Пла ни ра ње упра вља ња у за шти ће ним 
под руч ји ма, Про стор на ана ли за у пла ни ра њу га здо ва ња 
шу ма ма, Мо де ло ва ње ра ста шу ма, Ден дро хро но ло ги ја, Ае-
ро фо то гра ме три ја и да љин ска де тек ци је у ин вен ту ри шу ма 
итд. На уч ни рад но ве ге не ра ци је про фе со ра Ка те дре огле-
да се у кон ти ну и ра ним ис тра жи ва њи ма са вре ме не про-
бле ма ти ке пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма, с ре зул та ти ма 
об ја вље ним у број ним до ма ћим и стра ним на уч ним ча-
со пи си ма и пу бли ка ци ја ма. Као екс пер ти у сво јим ди сци-
пли на ма, про фе со ри Ка те дре су чла но ви број них ме ђу на-
род них асо ци ја ци ја, у ко ји ма ак тив но уче ству ју за сту па ју ћи 
ин те ре се срп ског шу мар ства.

То ком сво је исто ри је Ка те дра пла ни ра ња га здо ва ња 
шу ма ма да ла је ве ћи број де ка на ко ји су до при не ли раз-
во ју Шу мар ског фа кул те та као це ли не:

• 1953 – 1955. год. – ака де мик, проф. др Жар ко Ми ле тић;
• 1955 – 1956. год. – др Данило Тодоровић
• 1958 – 1959. год. – проф. др Дра го љуб  Мир ко вић;
• 1963 – 1966. год. – проф. др Дра го мир Ми лој ко вић;
• 1989 – 2000. год. – проф. др Ду шан Јо вић;
• 2010 – 2015. год. – проф. др Ми лан Ме да ре вић.

У до са да шњем пе ри о ду ка те дра је да ла огро ман 
до при нос обра зо ва њу шу мар ских струч ња ка Ср би је и  
це лог ре ги о на.
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2 3

2 Пре да ва ња про фе со ра 
Ме да ре ви ћа на терeнској 

на ста ви

3 Пре да ва ња про фе со ра 
Вуч ко ви ћа на те рен ској 

на ста ви

4 Про фе сор Пан тић  
с ко ле га ма из ЈП  

„Вој во ди на шу ме” –  
Пре да ва ња о при ме ни  

са вре ме них тех но ло ги ја  
у ин вен ту ри шу ма

5 Про фе сор Ста јић 
на пре да ва њи ма

Тре нут на струк ту ра основ них, ма стер и док тор ских  
сту ди ја је сле де ћа:

Основ не сту ди је

Пла ни ра ње га здо ва ња шу ма ма, Ден дро ме три ја, Раст и про-
из вод ност шу ма, Ге о де зи ја и ГИС, као оба ве зни пред ме ти, 
и Пла ни ра ње упра вља ња за шти ће ним под руч ји ма и Про-
дук ци ја и при раст би о ма се бр зо ра сту ћих шу ма и план та жа, 
као из бор ни пред ме ти.

Ма стер сту ди је

Ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња у пла ни ра њу га здо ва ња 
шу ма ма, Пла ни ра ње га здо ва ња шу ма ма, Ин вен ту ра шу ма, 
Осно ве мо де ло ва ња ра ста шу ма, као оба ве зни пред ме ти, 
за тим Еко ло шке осно ве пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма, 
Про стор на ана ли за у пла ни ра њу га здо ва ња шу ма ма, При-
ме на ае ро фо то гра ме три је и да љин ске де тек ци је у ин вен-
ту ри шу ма и Про дук ци о ни про гра ми у функ ци ји оп ти ми за-
ци је га здо ва ња шу ма ма, као из бор ни пред ме ти.

Док тор ске сту ди је

Ме то до ло ги ја на уч но и стра жи вач ког ра да и Тех ни ке на-
уч но и стра жи вач ког ра да су оба ве зни пред ме ти, док су 
пред ме ти Стра те шко пла ни ра ње у шу мар ству, Еко ло шке 
осно ве пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма, Ин вен ту ра шу ма,  
Са вре ме не тех но ло ги је у ин вен ту ри шу ма, Ди на ми ка ра-
ста ста ба ла и шум ских са сто ји на и Би о ин ди ка ци ја ви тал-
но сти шу ма на осно ву ка рак те ри сти ка при ра ста ста ба ла и  

са сто ји на – ден дро хро но ло ги ја – из бор ни пред ме ти ко је 
сту ден ти би ра ју пре ма иза бра ној те ми док тор ске ди сер-
та ци је.

На Ка те дри је од бра ње но ви ше сто ти на ди плом ских ра до-
ва, 27 ма ги стар ских ра до ва (пе ри од 1982-2016. год.), 37 ма-
стер ра до ва (пе ри од оа 2011. до 2018. год.) и 28 док тор ских 
ди сер та ци ја (пе ри од од 1963. до 2019. год.).

Ор га ни за ци о но, Ка те дра има три ла бо ра то ри је (цен-
тра), пре ко ко јих на став ни ци и са рад ни ци ре а ли зу ју део 
прак тич не на ста ве са сту ден ти ма, као и на уч не и струч-
не про јек те. У пи та њу су: Ла бо ра то ри ја за ис тра жи ва ње 
при ра ста и би о мо ни то ринг, Ла бо ра то ри ја за ге о де зи ју 
и ГИС и Цен тар за мо ни то ринг, ин вен ту ру и пла ни ра ње  
га здо ва ња шу ма ма.

6 Од бра на 
док тор ске 

ди сер та ци је

7 Ла бо ра то ри ја за 
ге о де зи ју и ГИС

9 Прак тич ни рад са 
сту ден ти ма у 

Ла бо ра то ри ји за 
ге о де зи ју и ГИС

8 Рад про фе со ра и 
са рад ни ка са  
сту ден ти ма у  

Ла бо ра то ри ји за 
ис тра жи ва ње  

при ра ста и  
би о мо ни то ринг
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

На уч ни и струч ни рад Ка те дре је мул ти ди сци пли на ран, али 
се ипак мо же по сма тра ти и у окви ру основ них шу мар ских 
ди сци пли на ко је Ка те дра об у хва та.

При ку пља ње и об ра да ге о про стор них по да та ка, из-
ра да то по граф ских под ло га, ор то фо то пла но ва и ка ра та, 
из ра да ГИС-а за по тре бе шу мар ства, об ра да и ана ли за са-
те лит ских сни ма ка, као и раз вој и им пле мен та ци ја CAD и 
ГИС софт ве ра, сег мент је  на уч ног и струч ног де ло ва ња 
про фе со ра Ми ло ра да Ја ни ћа са са рад ни ком Дра го ми ром 
Гру јо ви ћем. За свој струч ни и на уч ни рад про фе сор Ја нић 
је ви ше пу та на гра ђи ван, а ис ти чу се на гра де:

• по ве ља оп шти не Чу ка ри ца у знак јав ног при зна ња за 
по стиг ну те ре зул та те у ра ду и уна пре ђе њу у обла сти 
на у ке, Бе о град, 1995. го ди не; 

• злат на ме да ља са лен том са Свет ског са ло на про на ла-
за ка, ис тра жи ва ња и но вих тех но ло ги ја „ЕУ РЕ КА 2000” 
за софт вер ска ре ше ња про мо ви са ног кон цеп та ГИС-а, 
Бри сел, 2000. го ди не;

• злат на ме да ља са лен том са Свет ског са ло на про на ла-
за ка, ис тра жи ва ња и но вих тех но ло ги ја „ЕУ РЕ КА 2001” 
за софт вер ска ре ше ња у обла сти ТТ ко му ни ка ци ја при-
ме ном ГИС тех но ло ги је, Бри сел, 2001. го ди не.

Ве ли ки зна чај Ка те дра по све ћу је ин вен ту ри шу ма, ка ко 
на ни воу са сто ји не, та ко и на ни воу це ле Ср би је (на ци о нал-
на ин вен ту ра – NFI). За слу гом про фе со ра Ста ни ше Бан ко-
ви ћа, 80-их го ди на XX ве ка, са сто јин ска ин вен ту ра шу ма је 
по ста вље на на ста ти стич ке осно ве. Као из раз про стор не и 
ди мен зи о не ва ри ја бил но сти ста ба ла у срп ским шу ма ма, 
де фи ни са ни су сте пе ни хо мо ге но сти на ни воу ко јих се вр-
ши из бор ме то да пре ме ра, ве ли чи на узор ка и об лик при-
мер них по вр ши на. Ова кав при ступ у про јек то ва њу пре ме ра 
са сто ји на омо гу ћио је из бор оп ти мал ног ре ше ња на ре ла-
ци ји обим пре ме ра-тач ност ре зул та та-тро шко ви пре ме ра. 

Де фи ни са ни кон цепт је убр зо до жи вео пу ну афир ма ци ју 
у шу мар ству Ср би је и да нас пред ста вља стан дард ни при-
ступ у са сто јин ској ин вен ту ри шу ма. Па ра лел но је по чео и 
раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма о шу ма ма Ср би је, нај пре у 
ШГ Срем ска Ми тро ви ца, ау то ри зо ва ног од про фе со ра Ста-
ни ше Бан ко ви ћа, про фе со ра Ма те ма тич ког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду Ду шка Ви та са и про фе со ра Ду ша на 
Јо ви ћа, при че му је у опе ра тив но ста ње до ве ден под си стем 
за пла ни ра ње га здо ва ње шу ма ма (омо гу ћа ва об ра ду, ана-
ли зу и пре зен та ци ју ре зул та та ин вен ту ре шу ма, као под ло-
ге за из ра ду план ских до ку ме на та у шу мар ству). Про фе сор 
Бан ко вић је за јед но с про фе со ри ма и са рад ни ци ма пред-
ме та Ден дро ме три ја и Пла ни ра ње га здо ва ња шу ма ма, а 
уз по моћ екс пе ра та нор ве шке шу мар ске гру пе (NFG),  уче-
ство вао у ди зај ни ра њу пр ве на ци о нал не ин вен ту ре шу ма 
Ср би је (NFI-1, 2004  – 2006.). Ис ку ства из срп ске ин вен ту ре 
шу ма, са рад ња про фе со ра Да мја на Пан ти ћа и аси стен та 
Дра га на Бо ро те у окви ру европ ске мре же на ци о нал них 
ин вен ту ра (EN FIN), са рад ња са FRA/FAO и њи хов ак тив ни 
рад у екс перт ским ти мо ви ма за хар мо ни за ци ју ин фор ма-
ци ја европ ских NFI, пред ста вља ли су основ за ди зај ни ра ње 
NFI-2 Ср би је, ко ја је по че ла 2019. го ди не. У пи та њу је ком-
би но ва на ин вен ту ра (да љин ска де тек ци ја и те ре стрич ки 
пре мер), а број не ин фор ма ци је ко је се при ку пља ју ускла-
ђе не су са ре фе рент ним де фи ни ци ја ма FRA/FAO. NFI-2 су 
кре и ра ли про фе сор Да мјан Пан тић и аси стент др Дра ган 
Бо ро та, уз по моћ про фе со ра Ма ти јаса Ди са (Mat thi as De es) 
са Ка те дре за ин фор ма ци о не си сте ме и да љин ско ис тра-
жи ва ње Ал берт Лу двиг Уни вер зи те та из Фрај бур га, као и 
ко ле га са пред ме та Пла ни ра ње га здо ва ња шу ма ма. 

По се бан сег мент ра да про фе со ра Бан ко ви ћа, Јо ви ћа и 
Ме да ре ви ћа, а да нас про фе со ра Пан ти ћа, је и мо де ло ва-
ње ну ме рич ких еле ме на та ста ба ла и са сто ји на (из ра да за-
пре мин ских та бли ца, мо де ла де бљин ског при ра ста и сл.), 

10
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11

12

10 Те рен ски рад на 
ин вен ту ри шу ма

11 Софт вер за об ра ду по да та ка 
ин вен ту ре шу ма и из ра ду 

опе ра тив них пла но ва 
га здо ва ња

12 Кон цепт узор ка у 
на ци о нал ној ин вен ту ри 

шу ма Ср би је

што је од из у зет ног зна ча ја за шу мар ску стру ку. Про фе сор 
Бан ко вић је ду ги низ го ди на био ан га жо ван као го сту ју ћи 
про фе сор из Ден дро ме три је на Шу мар ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Ба њој Лу ци. У тој уло зи, до 2016. го ди не, на сле-
дио га је про фе сор Да мјан Пан тић. Уз по др шку про фе со ра 
Да мја на Пан ти ћа, аси стент др Дра ган Бо ро та ин тен зив но 
ра ди на про у ча ва њу мо гућ но сти при ку пља ња ин фор ма ци-
ја о шум ским еко си сте ми ма са авио и са те лит ских сни ма ка, 
на при ме ни Ли дар си сте ма, као и на да љем раз во ју ин фор-
ма ци о ног си сте ма о шу ма ма Ср би је.

Ис тра жи ва ња про фе со ра Ми ли во ја Вуч ко ви ћа и Бран-
ка Ста ји ћа ве за на су за кван ти фи ко ва ње ра ста, раз во ја и 
при ра ста по је ди них вр ста др ве ћа у за ви сно сти од раз вој не 
фа зе ста ба ла и са сто ји на, по ре кла, бо ни те та ста ни шта, из-
гра ђе но сти са сто ји на, здрав стве ног ста ња и уз гој но-га здин-
ских ме ра. Нај ве ћу ис тра жи вач ку па жњу ови про фе со ри 
усме ри ли су ка ана ли зи и утвр ђи ва њу по је ди них еле ме-
на та од зна ча ја за де фи ни са ње аде кват них про из вод них 
ци ље ва га здо ва ња: оп ти мал ној ве ли чи ни кро шње, бро ју 
ста ба ла бу дућ но сти, циљ ном преч ни ку и за пре ми ни итд. 
Та ко ђе, ис тра жу ју мо гућ ност упо тре бе при ра ста као би о ин-
ди ка то ра ви тал но сти ста ба ла и са сто ји на, што је од из у зет-
ног те о риј ског и прак тич ног зна ча ја, по себ но у усло ви ма 
све из ра же ни јих не га тив них ути ца ја кли мат ских про ме на 
и по сле дич ног де ло ва ња раз ли чи тих штет них фак то ра би-
о тич ког и аби о тич ког по ре кла. Ден дро хро но ло шко-ден-
дро кли ма то ло шка и ис тра жи ва ња еле ме на та про стор не 
са сто јин ске струк ту ре, ко ја је то ком пр ве де це ни је овог ве-
ка за по чео про фе сор Бран ко Ста јић, би ла су пи о нир ска за 
срп ско шу мар ство. Ве ли ку по моћ у на уч ном и на став ном 
ра ду пру жа ју му аси стент Мар ко Ка зи ми ро вић и са рад ник 
Жи ван Ја ња то вић.

На ве де на ис тра жи ва ња до би ја ју струч ну ве ри фи ка-
ци ју у окви ру број них шу мар ских ди сци пли на, по себ но 



146

одсек за шумарство

у окви ру пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма с ко јим пред ста-
вља ју ло гич ну це ли ну. Ти по ло шко ди фе рен ци ра ње шу ма и 
шум ских ста ни шта, у са рад њи с ко ле га ма са Ка те дре еко ло-
ги ја шу ма, у срп ском шу мар ству им пле мен ти ра ли су и про-
фе сор Ду шан Јо вић и Ми лан Ме да ре вић. Мул ти функ ци о-
нал но га здо ва ње шу ма ма, функ ци о нал но зо ни ра ње шу ма 
и де фи ни са ње ре жи ма за шти те ис тра жи вао је и у прак су 
срп ског шу мар ства увео про фе сор Ми лан Ме да ре вић. По-
себ но је из ра же на ње го ва ак тив ност у обла сти пла ни ра ња 
у за шти ће ним при род ним до бри ма. Исти про фе сор, с до-
цен ти ма Не на дом Пе тро ви ћем и Би ља ном Шљу кић, ба ви 
се ис тра жи ва њем и им пле мен та ци јом прин ци па при ро ди 
бли ског и адап тив ног га здо ва ња шу ма ма, од но сно уло гом 
пла ни ра ња у усло ви ма из ра же них кли мат ских про ме на. 
До цент Не над Пе тро вић по себ ну па жњу по све ћу је при-
ват ним шу ма ма – ор га ни за ци ји при ват них шу мо вла сни ка 
и план ским до ку мен ти ма ве за ним за ову ка те го ри ју шу ма. 
Из у зет на је са рад ња на став ни ка овог пред ме та са стру ком, 
а ре зул ти ра ла је ве ли ким бро јем из ра ђе них план ских до ку-
ме на та опе ра тив ног ка рак те ра, стра те ги ја и про гра ма раз-
во ја шу мар ства, уче шћем у из ра ди раз ли чи тих за ко но дав-
них фор ми ве за них за шу мар ство, те у ре ша ва њу број них 
прак тич них про бле ма у шу мар ству Ср би је. Про фе сор Ми-
лан Ме да ре вић је уче ство вао у из ра ди пре ко 20 про стор-
них пла но ва на ци о нал ног ни воа (ПП Ср би је 1996. го ди не, 
ПП Ср би је 2010. го ди не,  ПП Ср би је 2020-2035. го ди не) и ло-
кал ног (оп штин ског) ни воа. Ко а у тор је ви ше стра те ги ја од 
на ци о нал ног зна ча ја. За вре ме ман да та у свој ству де ка на 
про фе сор Ме да ре вић је био пред се да ва ју ћи Kонференције 
де ка на Шу мар ских фа кул те та Евро пе – KON DEFF и у том 
пе ри о ду, 2014. го ди не, ор га ни зо вао је Кон фе рен ци ју KON-
DEFF-а у Ср би ји, Вр њач ка Ба ња. До бит ник је Ок то бар ске 
на гра де гра да Бе о гра да 1983. год. за ура ђе ни ма ги стар-
ски рад. Про фе сор Ми лан Ме да ре вић је као го сту ју ћи  

про фе сор др жао на ста ву из пред ме та Уре ђи ва ње шу ма 
на Шу мар ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци у пе-
ри о ду 1994-2016. го ди не. У тој уло зи на сле дио га је до цент  
Не над Пе тро вић.

Струч ну и тех нич ку по моћ на став ни ци ма на Ка те дри 
пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма пру жа ју са рад ни ци др Сне-
жа на Об ра до вић (из ра да опе ра тив них план ских до ку ме на-
та), дипл. инж. Би ља на Пе шић (рад с ба за ма по да та ка), као 
и Ја сми на Ву че тић, у де лу ко ји се од но си на кар то гра фи ју.

Оп се жан на уч ни и струч ни рад про фе со ра Ка те дре ре-
зул ти рао је зна чај ном уџ бе нич ком ли те ра ту ром, број ним 
мо но граф ским пу бли ка ци ја ма и ве ли ким бро јем струч них 
и на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим и ме ђу на род ним 
ча со пи си ма. Зна чај но је на по ме ну ти да су чла но ви Ка те дре 
са мо у пе ри о ду од 2007. до 2018. год. об ја ви ли 45 на уч них 
ра до ва у ча со пи си ма ин дек си ра ним на SCI ли сти, од ко јих 
је зна ча јан број из ка те го ри је М21 и М22.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Ка те дра има зна чај ну са рад њу са број ним до ма ћим и ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ко ји ма су шу ме у фо ку су ин те-
ре со ва ња. Зна чај на је са рад ња са шу мар ским фа кул те ти ма 
у Ба њој Лу ци, Са ра је ву, За гре бу, Љу бља ни, Ско пљу, Ти ра ни, 
Бр ну, Фрај бур гу, за тим са Шу мар ским фа кул те том BO KU 
уни вер зи те та и BFW шу мар ским ис тра жи вач ким цен тром 
из Ау стри је, са шу мар ским фа кул те ти ма Ру ске Фе де ра ци је 
итд. На кон из ве сне па у зе, об но вље на је и са рад ња са ка те-
дра ма пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма шу мар ских фа кул те-
та из др жа ва на ста лих рас па дом бив ше СФРЈ.

По ред обра зов них ин сти ту ци ја, Ка те дра има ин тен-
зив ну са рад њу и са NFG – нор ве шком шу мар ском гру пом, 
EN FIN – европ ском мре жом на ци о нал них ин вен ту ра шу-
ма, UNI QUE – кон зор ци јум за шу мар ство и ко ри шће ње 
зе мљи шта, FRA/FAO – сек ци јом за гло бал ну ин вен ту ру 
шу ма, IU FRO – Ин тер на ци о нал ном уни јом шу мар ских ис-
тра жи вач ких ор га ни за ци ја, EFI – Европ ским шу мар ским  
ин сти ту том итд.

Про фе сор Да мјан Пан тић је зва нич ни пред став ник Ср-
би је у EN FIN мре жи, а за јед но са аси стен том др Дра га ном 
Бо ро том FAO је екс перт за ин вен ту ру шу ма.

Про фе сор Бран ко Ста јић је члан Асо ци ја ци је за ис тра-
жи ва ње го до ва (Aso ci a tion for Tree Ring Re se arch).

Про фе сор Ми лан Ме да ре вић од 2000. го ди не, а до-
цен ти Не над Пе тро вић и Би ља на Шљу кић од 2018. го ди не, 
FAO су екс пер ти у обла сти пла ни ра ње га здо ва ња шу ма ма.

Про фе сор Ми ло рад Ја нић члан је раз вој не мре-
же фир ме Ау то деск (ADN – Au to desk De ve lo per Net work) 
и Удру же ња ко ри сни ка CAD про гра ма (CA DUA – CAD  
User As so ci a tion).

У окви ру Ср би је про фе со ри и са рад ни ци Ка те дре су 
чла но ви Удру же ња шу мар ских ин же ње ра и тех ни ча ра, Ко-
мо ре ин же ње ра шу мар ства, Ло вач ке ко мо ре, Са ве за ге о-
дет ских ин же ње ра и ге о ме та ра итд. По себ но је зна чај на  

са рад ња Ка те дре са јав ним пред у зе ћи ма у шу мар ству Ср-
би је. Сва ке го ди не у на уч ној ба зи на Го чу ор га ни зу је се 
се ми нар из пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма, на ко јем се с 
ко ле га ма из шу мар ске прак се ре ша ва ју број ни, ак ту ел ни 
про бле ми шу мар ске стру ке.

13 Тра ди ци о нал ни се ми нар из 
Пла ни ра ња га здо ва ња шу ма ма 

у на став ној ба зи Гоч

14 До цен ти Пе тро вић и 
Шљу кић пре зен ту ју 

ре зул та те на уч ног про јек та 
на кон крет ном ло ка ли те ту

15 Пер ма нент на еду ка ци ја 
шу мар ских ин же ње ра

13

14

15



148

одсек за шумарство
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Историјски  
развој

У свим на став ним пла но ви ма и про гра ми ма Шу мар ског 
од се ка, а по том и Фа кул те та, по сто ја ле су и ди сци пли не 
ор га ни за ци о но-еко ном ског ка рак те ра, ко је су би ле рас по-
ре ђе не у раз ли чи тим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма.

Пре ма Уред би По љо при вред ног фа кул те та од 11. фе-
бру а ра 1921. год. би ли су про пи са ни са мо пред ме ти (10 
основ них и 32 струч на) ко ји су се пре да ва ли на Шу мар ском 
од се ку По љо при вред ног фа кул те та. Код основ них пред ме-
та би ла је за сту пље на На род на еко но ми ја и фи нан си је, а 
код струч них, по ред оста лих, Шу мар ска по ли ти ка, Упра ва 
шу ма и шу мар ско ра чу но вод ство, Шу мар ско пра во и за ко-
но дав ство и Исто ри ја шу мар ства.

Уред бом По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та из 
1932. год. про пи са но је по сто ја ње 18 за во да, ме ђу ко ји ма 
је био и За вод за шу мар ску по ли ти ку, упра ву шу ма ма са 
књи го вод ством и ста ти сти ком, тр го ви ну шум ским про из во-
ди ма. Пред ме ти су би ли по де ље ни у две гру пе: за јед нич ки 
за оба од се ка (На род на еко но ми ја са фи нан си ја ма) и пред-
ме ти ко ји се пре да ју на Шу мар ском од се ку (ме ђу ко ји ма и 
Упра ва шу ма са књи го вод ством, Шум ска при вред на по ли-
ти ка са за ко но дав ством и ста ти сти ком, Тр го ви на шум ским 
про из во ди ма и Осно ви оп штег за ко но дав ства).

Уред бом Вла де НР Ср би је од 05.02.1949. год. осно ван 
је Шу мар ски фа кул тет као са мо стал на ви со ко школ ска 
уста но ва. Пре ма та да шњем на став ном про гра му, на Ка-
те дри уре ђе ња шу ма и пла ни ра ња би ле су за сту пље не и 
ор га ни за ци о но-еко ном ске ди сци пли не (Ор га ни за ци ја 
и пла ни ра ње шум ских га здин ста ва, Ор га ни за ци ја и пла-
ни ра ње шум ско-ин ду стриј ских пред у зе ћа и По ли тич ка  
еко но ми ја).

Од осни ва ња Шу мар ског од се ка, а по том и са мо стал-
ног Шу мар ског фа кул те та, на ста ву из ор га ни за ци о но-еко-
ном ских ди сци пли на у пр вој ге не ра ци ји на став ни ка на 

Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду из во ди ли су: проф. др 
Ми лан Ма ри но вић (у пе ри о ду 1924–1941. год.) и проф. др 
Јо во Зу бо вић (у периоду 1946-1961. год.).

Проф. др Ми лан Ма ри но вић (1887–1951. год.), ро ђен 
је 1887. год. у Тр на ви код Ђа ко ва. Ди пло ми рао је шу мар-
ство у Бан ској Шти ав ни ци 1910. го ди не, а док то ри рао 1926. 
год. у Бр ну. Од 1924. год. био је хо но рар ни на став ник на По-
љо при вред но-шу мар ском фа кул те ту у Зе му ну за пред ме-
те Шу мар ска по ли ти ка, Упра ва шу ма и Тр го ви на др ве том, 
а од 1928. год. ван ред ни про фе сор на Шу мар ском од се ку. 
У зва ње ре дов ног про фе со ра је иза бран 1946. год. на Еко-
ном ском фа кул те ту у За гре бу, на пред ме ту Еко но ми ка шу-
мар ства. Ау тор је ка пи тал них де ла из пе ри о да пре дру гог 
свет ског ра та: „Шум ско-при вред на ге о гра фи ја” (1934. год.) 
и „Осно ви на у ке о упра ви шу ма ма”, књи га I – Ор га ни за ци ја 
упра ве” (1939. год.).

Проф. др Јо во Зу бо вић (1891–1981. год.) ро ђен је 1891. 
год. у Ву ји но ви ћи ма код Ба ња Лу ке. Ди пло ми рао је шу-
мар ство на Ви со кој шко ли за кул ту ру зе мљи шта у Бе чу 
1916. год., где је и док то ри рао 1917. го ди не. Ра дио је пре 
ра та као шеф Од се ка за уре ђи ва ње шу ма у ди рек ци ја ма 
шу ма у Са ра је ву, Ско пљу, Мо ста ру и Ба ња Лу ци, а на кон 
Дру гог свет ског ра та у Ми ни стар ству шу мар ства у Са ра је-
ву. На По љо при вред но-шу мар ском фа кул те ту у Зе му ну је  
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иза бран у зва ње ван ред ног про фе со ра 1946. год. на пред ме ту  
Шум ско -при вред на по ли ти ка и про це на шу ма са ста ти сти-
ком, а ка сни је је пре да вао и Еко но ми ку шу мар ства и Шум-
ско-при вред ну ге о гра фи ју. У зва ње ре дов ног про фе со ра на 
Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран је 1957. год. за 
пред ме те Осно ви ден дро ме три је и Уре ђи ва ње шу ма. Пен-
зи о ни сао се 1961. го ди не.

Пре ма од ред ба ма пр вог ста ту та Шу мар ског фа кул те та 
из 1956. год. осно ва на је Ка те дра еко но ми ке шу мар ства и 
дрв не ин ду стри је, ко ја је на та да шња оба од се ка, за шу-
мар ство и за дрв ну ин ду стри ју, ор га ни зо ва ла на ста ву и 
ис тра жи вач ки рад из ви ше срод них еко ном ских и ор га ни-
за ци о них ди сци пли на (По ли тич ка еко но ми ја, Еко но ми ка 
шу мар ства, Осно ви пра ва и за ко но дав ства, Ор га ни за ци ја 
и по сло ва ње у шу мар ству, Тр го ви на др ве том, Еко но ми ка 
дрв не ин ду стри је, За шти та ра да, Ор га ни за ци ја про из вод ње 
у пред у зе ћи ма за пре ра ду др ве та, Књи го вод ство, Еви ден-
ци ја и Ин ду стриј ска ста ти сти ка).

У скла ду са Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 1960. год. 
до ла зи до про ме не на зи ва у Ка те дра еко но ми ке шу мар-
ства, што је пра ће но из ве сним про ме на ма и у окви ру 
струк ту ре на став них пред ме та (Еко но ми ја, Еко но ми ка шу-
мар ства, Ор га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству). Уме сто 
пред ме та са Од се ка за дрв ну ин ду стри ју, где се фор ми ра 
са мо стал на ка те дра, при кљу чен је срод ни пред мет са Од-
се ка за бу ји це и еро зи ју (Ор га ни за ци ја и еко но ми ка при-
вре де у еро ди ра ним обла сти ма). 

Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 1966. го ди не, уз 
пред ме те ко ји су већ ра ни је по сто ја ли и не ке ма ње из ме-
не у њи хо вим на зи ви ма (Еко но ми ја, Еко но ми ка шу мар-
ства, Ор га ни за ци ја по сло ва ња у шу мар ству, Ор га ни за ци-
ја и еко но ми ка про из вод ње на еро ди ра ним под руч ји ма), 
уве де ни су и но ви пред ме ти на ка те дри (На у ка о ра ду,  

Тр го ви на др ве том са шум ском при вред ном ге о гра фи јом и  
Осно ве на у ке о дру штву). 

Пре ма од ред ба ма Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 
1973. го ди не, а у скла ду са дру штве но-еко ном ским и устав-
ним про ме на ма, на Ка те дри еко но ми ке шу мар ства је до-
шло до од ре ђе них про ме на у струк ту ри и на зи ву пред ме та 
(По ли тич ка еко но ми ја, Еко но ми ка шу ма р ства, Ор га ни за-
ци ја упра ве и по сло ва ње у шу мар ству, Еко но ми ка уре ђе ња 
сли во ва, Тр го ви на др ве том са шум ском при вред ном ге о-
гра фи јом, Осно ви марк си зма са со ци о ло ги јом и Дру штве-
но-еко ном ско уре ђе ње СФРЈ).

На ста ву у дру гој ге не ра ци ји на став ни ка и на кон осни-
ва ња са мо стал не ка те дре из во ди ли су на Шу мар ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду: на Ор га ни за ци ји и по сло ва њу у шу-
мар ству проф. др Ду шан Си ме у но вић (у пе ри о ду 1947-1978. 
год.), на Тр го ви ни др ве том проф. др Ду шан Оре шча нин 
(1950–1977. год.), на Еко но ми ци шум ске при вре де проф. др 
Бра ни слав Ши кић (1953–1956. год.) и на Еко но ми ци шу мар-
ства проф. др Љу бо мир Пе тро вић (1950–1985. год.).

Проф. др Ду шан Си ме у но вић (1910–1991. год.) ро ђен је 
1910. год. у Кра гу јев цу. Ди пло ми рао је на По љо при вред но-
шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1934. год. и на Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1940. го ди не. Док то ри рао је 1954. год. 
на Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1947. год., ан га жо-
ван је на По љо при вред но-шу мар ском фа кул те ту у Зе му ну, 
где је иза бран за пре да ва ча на пред ме ту Упра ва шу ма. У 
зва ње до цен та је иза бран 1950. го ди не, на пред ме ту Ор га-
ни за ци ја и пла ни ра ње шум ских га здин ста ва. У зва ње ван-
ред ног про фе со ра иза бран је на пред ме ту Ор га ни за ци ја и 
по сло ва ње у шу мар ству 1955. год., а 1960. год. у зва ње ре-
дов ног про фе со ра. Ра дио је у Ми ни стар ству шу мар ства на 
функ ци ја ма из обла сти упра ве шу ма и еко но ми ке шу мар-
ства, а био је ан га жо ван и у мно гим струч ним ор га ни ма 

1

1 Проф. др Ду шан 
Си ме у но вић
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3 Проф. др  
Љубомир
Петровић

2

2 Проф. др  
Ду шан 

Орешчанин

и ко ми си ја ма По љо при вред но-шу мар ске ко мо ре, Му зе ја 
шу мар ства и лов ства, Шу мар ског дру штва и Са ве за ин же-
ње ра и тех ни ча ра. По себ но је био ак ти ван у уре ђи вач кој 
и из да вач кој де лат но сти мно гих струч них ча со пи са и пу-
бли ка ци ја. Као сти пен ди ста УНЕ СКО-а био је на сту диј ском 
бо рав ку у Фран цу ској, Швај цар ској и Ита ли ји. Пен зи о ни сао 
се 1978. го ди не.

Проф. др Ду шан Оре шча нин (1920–2007. год.) ро ђен је 
1920. год. у Бла ту ши. Ди пло ми рао је на По љо при вред но-шу-
мар ском фа кул те ту у За гре бу 1933. го ди не, а сте пен док то ра 
на у ка сте као је на Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1957. 
го ди не. На Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран је 
1950. год. за пре да ва ча на пред ме ту Ис ко ри шћа ва ње шу ма, 
а 1957. год. за ван ред ног про фе со ра на пред ме ту Тр го ви на 
др ве том и 1962. год. за ре дов ног про фе со ра. Пре да вао је и 
Еко но ми ку дрв не ин ду стри је. По ред оста лог, био је и на-
чел ник у Ми ни стар ству шу мар ства и по моћ ник ми ни стра 
у Ге не рал ној ди рек ци ји дрв не ин ду стри је, као и ге не рал ни 
ди рек тор Шум ског из во зног пред у зе ћа „Руд ник” у Бе о гра ду. 
Као са рад ник и екс перт ФАО уче ство вао је на мно го број-
ним про јек ти ма и сту ди ја ма у зе мља ма у раз во ју, а био је и 
ду го го ди шњи пред став ник на ше зе мље у Ко ми те ту за др во 
УН у Же не ви. Пен зи о ни сао се 1977. го ди не.

Проф. др Љу бо мир Пе тро вић (1920–2000. год.) ро ђен 
је 1920. год. у До бр њу код Пе тров ца на Мла ви. Ди пло ми-
рао је на Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1949. го ди не, 
где је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 1956. го ди не. Рад ни 
од нос на Шу мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду за сно вао је од-
мах на кон ди пло ми ра ња на пред ме ту Шум ска тран спорт на 
сред ства, где је 1950. год. би ран у зва ње аси стен та, а 1957. 
год. и у зва ње до цен та. На пред ме ту Еко но ми ка шу мар ства 
иза бран је у зва ње до цен та 1962. го ди не, у зва ње ван ред-
ног про фе со ра 1967. го ди не, а у зва ње ре дов ног про фе со ра  

1973. го ди не. Био је но си лац Пар ти зан ске спо ме ни це 
1941. год. и пот пред сед ник Ју го сло вен ско-нор ве шког дру-
штва при ја тељ ства. Та ко ђе, био је ге не рал ни се кре тар СИТ 
Ју го сла ви је, члан Из вр шног од бо ра Скуп шти не Уни вер зи те-
та и Скуп шти не Ре пу блич ке за јед ни це обра зо ва ња и вр ло 
ак ти ван у уре ђи вач кој и из да вач кој де лат но сти струч них 
ча со пи са и пу бли ка ци ја. Бо ра вио је на сту диј ском уса вр-
ша ва њу у Ита ли ји, Че хо сло вач кој, Со вјет ском са ве зу и Нор-
ве шкој. Пен зи о ни сао се 1985. го ди не.

У скла ду са од ред ба ма Ста ту та ОО УР Ин сти ту та за шу-
мар ство из 1978. год. до шло је и до про ме не на зи ва ка те-
дре у Ка те дра дру штве но-еко ном ских пред ме та, као и до 
из ве сних про ме на у на зи ви ма пред ме та (По ли тич ка еко-
но ми ја, Еко но ми ка шу мар ства, Ор га ни за ци ја и по сло ва ње 
у шу мар ству, Тр го ви на др ве том са шум ском при вред ном 
ге о гра фи јом и Осно ви марк си зма, те о ри ја и прак са са мо у-
пра вља ња). У струк ту ри на став них пред ме та се мо же уо чи-
ти да су пред ста вља ли за о кру же ну це ли ну дру штве но-еко-
ном ског и ор га ни за ци о ног ка рак те ра и да су се, пре све га, 
од но си ли на сек тор шу мар ства, што је би ло пре о вла ђу ју ће 
и у на ред ном пе ри о ду.

Пре ма од ред ба ма Ста ту та ООУР Института за шумар-
ство из 1983. год. до ла зи до про ме не на зи ва ка те дре у Ка те дра  
еко но ми ке и ор га ни за ци је шу мар ства, док пред ме ти 
оста ју исти као и у окви ру прет ход ног на став ног пла на.

У скла ду са од ред ба ма Ста ту та Шу мар ског фа кул те та из 
1988. год. до ла зи до ин те гри са ња са Ка те дром пла ни ра ња 
га здо ва ња шу ма ма и ства ра ња за јед нич ке Ка те дре пла ни-
ра ња и ор га ни за ци је га здо ва ња шу ма ма, ко ја је, као та ква, 
по сто ја ла све до 2002. год. (укљу чу ју ћи и од ред бе ста ту та 
из 1990. год., 1994. год. и 1998. год.). Ка те дра је у окви ру на-
ста ве на ор га ни за ци о но-еко ном ским ди сци пли на об у хва-
та ла: Ор га ни за ци ју и по сло ва ње у шу мар ству, Еко но ми ку 
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шу мар ства и Тр го ви ну др ве том са шум ско-при вред ном ге-
о гра фи јом. Дру штве но-еко ном ски пред ме ти (По ли тич ка 
еко но ми ја, Со ци о ло ги ја и са мо у пра вља ње) би ли су у окви-
ру Ка те дре оп штих пред ме та.

У пе ри о ду зна чај них дру штве но-еко ном ских про ме на 
и ин те гри са ња са Ка те дром пла ни ра ња га здо ва ња шу ма-
ма на ста ву у тре ћој ге не ра ци ји на став ни ка на Шу мар ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду из во ди ли су: на Ор га ни за ци ји и по-
сло ва њу у шу мар ству и Тр го ви ни др ве том проф. др Ми лан 
Ша шић (у пе ри о ду 1980 – 2002. год.), на Еко но ми ци шу мар-
ства и Тр го ви ни др ве том проф. др Не над Ран ко вић (1980-
2018. год.), на Со ци о ло ги ји и По ли тич кој еко но ми ји проф. 
др Жив ко Мар ко вић (1979–1998. год.), проф. др Ве сна Ра-
ко че вић (1979–1996. год.) и проф. др Ан дон Ко ста ди но вић 
(1997–2007. год.).

Проф. др Ми лан Ша шић (1937–2005. год.) ро ђен је 
1937. год. у Бје ла ју код Бо сан ског Пе тров ца. За вр шио је Шу-
мар ски фа кул тет у Бе о гра ду 1960. го ди не, где је од бра нио 
ма ги стар ски рад 1975. год. и док тор ску ди сер та ци ју 1979. 
го ди не. Рад ни од нос на Шу мар ском фа кул те ту је за сно-
вао 1980. го ди не, ка да је би ран у зва ње до цен та. У зва ње 
ван ред ног про фе со ра је би ран 1985. го ди не, а у зва ње ре-
дов ног про фе со ра 1993. год. на пред ме ти ма Ор га ни за ци ја 
и по сло ва ње у шу мар ству и Тр го ви на др ве том са шум ско-
при вред ном ге о гра фи јом. Био је ди рек тор пред став ни штва 
„Ши па да” у Бе о гра ду и Бу дим пе шти, као и по моћ ник Са ве-
зног се кре та ра за по љо при вре ду у Вла ди Ан те Мар ко ви ћа, 
за ду жен за област шу мар ства (1989 – 1992. год.). Пен зи о ни-
сао се 2002. го ди не.

Проф. др Жив ко Мар ко вић (1933–) ро ђен је 1933. год. у 
Ра ђе вом се лу код Ва ље ва. За вр шио је Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Бе о гра ду 1957. го ди не. Ма ги стар ски рад је од бра нио 
1964. год. на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, као 

и док тор ску ди сер та ци ју 1968. го ди не. Рад ни од нос на Шу-
мар ском фа кул те ту је за сно вао 1979. год., ка да је би ран у 
зва ње ван ред ног про фе со ра, а у зва ње ре дов ног про фе со ра 
је иза бран 1985. го ди не. Пре да вао је пред ме те Со ци о ло ги ја 
и По ли тич ка еко но ми ја. Пен зи о ни сао се 1998. го ди не.

У досадашњем периоду шефови Катедре су били: 
проф. др Ду шан Си ме у но вић, проф. др Љу бо мир Пе тро вић, 
проф. др Ми лан Ша шић, проф. др Не над Ран ко вић и проф. 
др. Дра ган Но нић. 

Де ка ни Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду би ли су: проф. 
др Ду шан Си ме у но вић (у пе ри о ду 1957–1958. год.) и проф. 
др Љу бо мир Пе тро вић (у два ман да та, 1969–1971. и 1971-1973. 
год.), ко ји су прет ход но би ли и на функ ци ји про де ка на.

Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 2002. год. по но во се 
из два ја са мо стал на Ка те дра еко но ми ке и ор га ни за ци је 
шу мар ства, са дру штве но-еко ном ским пред ме ти ма: Осно-
ви еко но ми је и со ци о ло ги је (ко ји од 2008. год. ег зи сти ра ју 
као два за себ на пред ме та, Осно ви еко но ми је и Со ци о ло ги-
ја) и еко ном ско-ор га ни за ци о ним пред ме ти ма: Ор га ни за ци-
ја и по сло ва ње у шу мар ству, Еко но ми ка шу мар ства и Тр го-
ви на др ве том и шум ско-при вред на ге о гра фи ја (од 2008. год. 
су два за себ на пред ме та, Тр го ви на шум ским про из во ди ма 
и Шум ско-при вред на ге о гра фи ја, ко ја је од 2012. год. про-
ме ни ла на зив у Еко ном ска ге о гра фи ја шум ских ре сур са). 
Од 2008. год. уво ди се и но ви из бор ни пред мет – Шу мар ска 
по ли ти ка и за ко но дав ство, а од 2012. год. још два из бор на 
пред ме та на основ ним сту ди ја ма: Пред у зет ни штво и ма-
ла и сред ња пред у зе ћа у шу мар ству и Мар ке тинг шум ских 
про из во да. По ред основ них сту ди ја, на ста ва на Ка те дри је 
ор га ни зо ва на и на ма стер ака дем ским (од 2006. год.) и док-
тор ским сту ди ја ма (од 2007. год.).

У че твр тој ге не ра ци ја на став ни ка на Шу мар ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду на ста ву на Ка те дри  

4 Проф. др 
Милан
Шашић

5 Проф. др 
Живко 

Марковић
4 5
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из во де: на Ор га ни за ци ји и по сло ва њу у шу мар ству и Пред-
у зет ни штву у шу мар ству проф. др Дра ган Но нић (за по слен 
на Шу мар ском фа кул те ту од 1989. год.) и др Је ле на Не дељ-
ко вић, до цент (за по сле на на Шу мар ском фа кул те ту од 
2011. год.); на Еко но ми ци шу мар ства, Тр го ви ни др ве том и  
Шу мар ској по ли ти ци др Љи ља на Ке ча, ва нр. проф. (за по-
сле на на Шу мар ском фа кул те ту од 2004. год.), на Со ци о-
ло ги ји и Осно ва ма еко но ми је др Сре тен Је лић, ва нр. проф. 
По љо при вред ног фа кул те та у Бе о гра ду (ан га жо ван на Шу-
мар ском фа кул те ту од 2008. год.).

У окви ру Ка те дре осно ван је 2014. год. ино ва ци о ни 
Цен тар за еко но ми ку, тр го ви ну и мар ке тинг у шу мар ству 
(CETM), ко јим ру ко во ди проф. др Љи ља на Ке ча.

6

6 Проф. др 
Ненад Ранковић

Ста ту том Шу мар ског фа кул те та из 2019. год. про ме-
њен је и на зив ка те дре у Ка те дра би о е ко но ми је, по ли-
ти ке и ор га ни за ци је упра вља ња у шу мар ству и за шти-
ти при ро де (BE POS). Има ју ћи у ви ду ди на ми ку раз во ја 
на уч них ди сци пли на и но вих пра ва ца ис тра жи ва ња, на 
Ка те дри је до шло до зна чај них про ме на у струк ту ри и на-
зи ву на став них пред ме та, ко ји су ино ви ра ни на свим ни-
во и ма сту ди ја и обо га ће ни но вим са др жа ји ма за на ред ни  
акре ди та ци о ни ци клус.
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

У окви ру уже на уч не обла сти Еко но ми ка и ор га ни за ци ја 
шу мар ства од бра ње но је 57 на уч но и стра жи вач ких ди сер та-
ци ја и ра до ва: 25 док тор ских ди сер та ци ја (23 од фор ми ра ња 
Ка те дре), 15 ма ги стар ских ра до ва, 12 ма стер ра до ва и 5 ме-
ђу на род них ма стер ра до ва, као и мно го број ни ди плом ски 
и за вр шни ра до ви.

Док тор ске ди сер та ци је су од бра ње не из сле де ћих 
обла сти: ор га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству (7 док-
тор ских ди сер та ци ја), ор га ни за ци ја и еко но ми ка шум ске 
при вре де (6), еко но ми ка шу мар ства (6), тр го ви на др ве том 
(2), исто ри ја шу мар ства (4). Мен то ри док тор ских ди сер та-
ци ја од бра ње них у окви ру Ка те дре би ли су: проф. др Јо во 
Зу бо вић (1 док тор ска ди сер та ци ја), проф. др Ду шан Си ме-
у но вић (8), проф. др Ду шан Оре шча нин (2), проф. др Љу-
бо мир Пе тро вић (6), проф. др Ми лан Ша шић (1), проф. др 
Не над Ран ко вић (1), проф. др Дра ган Но нић (4).

Ма ги стар ски ра до ви су од бра ње ни из сле де ћих обла-
сти: ор га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству (7 ма ги стар-
ских ра до ва), еко но ми ка шу мар ства (3), тр го ви на др ве том 
(4), област со ци о де мо граф ских ис тра жи ва ња (1). Мен то ри 
ма ги стар ских ра до ва ко ји су од бра ње ни у окви ру Ка те дре 
би ли су: проф. др Ду шан Си ме у но вић (3 ма ги стар ска ра да), 
проф. др Ду шан Оре шча нин (2), проф. др Љу бо мир Пе тро-
вић (3), проф. др Ми лан Ша шић (5), проф. др Не над Ран ко-
вић (1), проф. др Љи ља на Ке ча (1).

Ма стер ра до ви су од бра ње ни из сле де ћих обла сти: ор-
га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству (4 ма стер ра да), еко-
но ми ка шу мар ства (4), тр го ви на др ве том (4). Мен то ри ма-
стер ра до ва од бра ње них у окви ру Ка те дре би ли су: проф. 
др Не над Ран ко вић (2), проф. др Дра ган Но нић (3), проф. др 
Љи ља на Ке ча (6), др Је ле на Не дељ ко вић (1). 

Ме ђу на род ни ма стер ра до ви су од бра ње ни из сле-
де ћих обла сти: ор га ни за ци ја пред у зе ћа у шу мар ству  

(1 ме ђу на род ни ма стер рад), пред у зет ни штво у шу мар ству 
(1), упра вља ње за шти ће ним под руч ји ма (2) и по ли тич ки 
аспек ти ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је (1). Ко-
мен тор ма стер ра до ва у окви ру уже на уч не обла сти био је 
проф. др Дра ган Но нић.

На уч но и стра жи вач ке ак тив но сти на Ка те дри се раз-
ви ја ју у не ко ли ко пра ва ца: еко но ми ка шу мар ства и би о-
е ко но ми ја, ис тра жи ва ње тр жи шта и мар ке тинг, по ли ти ка, 
ре гу ла ти ва, ор га ни за ци ја и упра вља ње у шу мар ству и за-
шти ти при ро де, пред у зет ни штво и ино ва ци је у шу мар ству, 
ме наџ мент при род них ре сур са, одр жи ви раз вој, упра вља-
ње кли мат ским про ме на ма и со ци о е ко ном ска ис тра жи ва-
ња у шу мар ству и жи вот ној сре ди ни.

Чла но ви Ка те дре има ју ве ли ки број об ја вље них ме-
ђу на род них ра до ва у ре ле вант ним на уч ним и струч ним 
ча со пи си ма, а ан га жо ва ни су и као чла но ви ре дак ци ја и 
ре цен зен ти. Та ко ђе, ко а у то ри су и ре дак то ри у не ко ли ко 
зна чај них ме ђу на род них на уч них и струч них пу бли ка ци ја 
(мо но гра фи ја, ен ци кло пе ди ја и сл.).
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7 8

На Ка те дри је за сту пље на од го ва ра ју ћа уџ бе нич ка ли-
те ра ту ра за на став не пред ме те на раз ли чи тим ни во и ма 
сту ди ја: 

Уџ бе ни ци

• Ран ко вић Н. (1996): Еко но ми ка шу мар ства, Шу мар ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град (361)

• Ран ко вић Н., Ке ча Љ. (2007): Шу мар ска по ли ти ка Ср би је, 
Шу мар ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град 
(480)

• Ран ко вић Н., Ке ча Љ. (2011): Тр го ви на и мар ке тинг шум-
ских про из во да, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа-
кул тет, Пла не та принт, Бе о град (564)

• Но нић Д. (2015): Ор га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству, 
елек трон ски из вор, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу ма р ски 
фа кул тет, Бе о град (398)

По моћ ни уџ бе ни ци

• Но нић Д. (2010): Ор га ни за ци ја и по сло ва ње у шу мар ству 
– прак ти кум, елек трон ски из вор, Шу мар ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град (111)

• Ке ча Љ. (2014): Еко но ми ка шу мар ства, Прак ти кум са из-
во ди ма из те о ри је и ре ше ним за да ци ма, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет, Пла не та принт, Бе о град 
(142)

Пре во ди уџ бе ни ка

• Oe sten G., Ro e der A. (2001): Ме наџ мент шум ских га здин-
ста ва у сред њој Евро пи, елек трон ски из вор, In sti tut für 
Forstökonomie der Universität Fre i burg, Fre i burg. (364)

• Schmithüsen F., Ka i ser B., Schmid ha u ser A., Mel ling hoff 
S., Kam mer ho fer A. W. (2006): Пред у зет ни штво у шу-
мар ству и дрв ној ин ду стри ји – осно ве ме наџ мен та и 
по сло ва ња, Цен тар за из да вач ку де лат ност Еко ном ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град (529).

Проф. др Дра ган Но нић је за јед но са са рад ни ци ма 
ор га ни зо вао три зна чај не ме ђу на род не кон фе рен ци је 
на Шу мар ском фа кул те ту и у Рек то ра ту Уни вер зи те та у 
 Бе о гра ду:

• Pri va ti sa tion in Fo re stry, у Бе о гра ду, 2002. го ди не (у са рад-
њи са Ale xan der von Hum boldt Фон да ци јом и Уни вер-
зи те том из Фрај бур га, Не мач ка).

• Le gal Aspects of Eu ro pean Fo rest Su sta i na ble De ve lop ment, 
на Зла ти бо ру, 2005. го ди не (у са рад њи са IU FRO ор га ни-
за ци јом и ETH Уни вер зи те том из Ци ри ха, Швај цар ска).

• Su sta i na ble De ve lop ment and Cli ma te Chan ge: Con nec ting 
Re se arch, Edu ca tion, Po licy and Prac ti ce, у Бе о гра ду, 2018. 
го ди не (у са рад њи са Ale xan der von Hum boldt Фон да-
ци јом из Не мач ке, Хуб мол то вим клу бом Ср би је и Уни-
вер зи те том у Бе о гра ду).

7 Про мо ци ја док то ра 
на у ка – Рек то рат, 

Бе о град (2016. год.)

8 Од бра на док то ра та – 
Шу мар ски Фа кул тет 

(2018. год.)
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

9  Са рад ња са ETH – 
Prof. Franz Schmithüsen 

(2004. год.)

10  IU FRO кон фе рен ци ја – Екс кур зи ја,  
Та ра (2005. год.)

9

10

Ка те дра има раз ви је ну на ци о нал ну, ре ги о нал ну и ме ђу на-
род ну са рад њу са мно го број ним на уч ним, при вред ним и 
струч ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. 

По себ но тре ба ис та ћи зна чај не ак тив но сти Ка те дре у 
раз во ју са рад ње, као што су: уче шће у из во ђе њу на ста ве и 
ко ми си ја ма на раз ли чи тим ни во и ма сту ди ја, за јед нич ка ис-
тра жи ва ња, про јек ти и ра до ви, на уч на и струч на уса вр ша-
ва ња и сл. са од го ва ра ју ћим ин сти ту ти ма и ка те дра ма на 
уни вер зи те ти ма у ино стран ству: BO KU Ин сти тут за шу мар-
ску, еко ло шку и по ли ти ку при род них ре сур са (Ау стри ја), 
Ал берт-Лу двигс Уни вер зи тет Фрај бур г, Фа кул тет за жи вот ну 
сре ди ну и при род не ре сур се (Не мач ка), Уни вер зи тет у По-
зна њу, Шу мар ски фа кул тет (Пољ ска). 

Та ко ђе, раз ви је на је ин тен зив на са рад ња са фа кул те-
ти ма у ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе: Уни вер зи тет Сте фан 
цел Ма ре – Шу мар ски фа кул тет (Ру му ни ја), Уни вер зи тет у 
Љу бља ни – Би о тех нич ки фа кул тет (Сло ве ни ја), Уни вер зи-
тет у За гре бу – Шу мар ски фа кул тет (Хр ват ска), Уни вер зи тет 
у Са ра је ву – Шу мар ски фа кул тет (Бо сна и Хер це го ви на), 
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци – Шу мар ски фа кул тет (Бо сна и 
Хер це го ви на), Уни вер зи тет Св. Ки рил и Ме то диј – Шу мар-
ски фа кул тет (Ма ке до ни ја), као и срод ним фа кул те ти ма 
на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду: Фа кул те том ор га ни за ци о них 
на у ка, Еко ном ским фа кул те том, По љо при вред ним фа кул-
те том и Фи ло зоф ским фа кул те том, као и са Ин сти ту том за 
шу мар ство у Бе о гра ду.

На став ни ци и са рад ни ци Ка те дре су би ли укљу че ни у 
Tem pus, EFI-FO PER I & II, COST, ERA SMUS+ и дру ге ме ђу на-
род не про јек те.

По ред то га, ак тив ни су чла но ви Ме ђу на род не уни је 
ор га ни за ци ја за ис тра жи ва ње у шу мар ству (IU FRO), Асо ци-
ја ци је за европ ску са рад њу у на у ци и тех но ло ги ји (COST) и 
Европ ског шу мар ског ин сти ту та (EFI).

У ор га ни зо ва њу кон фе рен ци ја по сто ји успе шна са-
рад ња са не мач ком Ale xan der von Hum boldt фон да ци јом 
(проф. др Дра ган Но нић и др Је ле на Не дељ ко вић су Алум-
ни сти пен ди сти ове фон да ци је), као и са DAAD фон да ци-
јом (проф. др Дра ган Но нић је Алум ни сти пен ди ста) на ор-
га ни зо ва њу ре ги о нал них про је ка та и се ми на ра. 

Кроз ре а ли за ци ју про је ка та и на став них ак тив но сти Ка-
те дра са ра ђу је са Ми ни стар ством по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де – Упра вом за шу ме и ЈП „Ср би ја шу ме”.
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11 Era smus – Шу мар ски 
фа кул тет По знањ, 

Пољ ска (2019. год.)

12 Era smus сту ден ти – ЈП „Ср би ја шу ме”, 
Бе о град (2019. год.)

13 IU FRO Сим по зи јум – 
Ка у нас, Ли тва ни ја 

(2012. год.)

14 IU FRO Сим по зи јум – Беч, 
Ау стри ја (2015. год.)

15 Свет ски дан шу ма – ЈП
 „Ср би ја шу ме”, Бе о град (2019. год.)

11 12

15

13 14
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На ци о нал ни про јек ти и сту ди је 

• „Ор га ни за ци ја и ак тив но сти шу мар ске са ве то дав не 
слу жбе у Ср би ји: про грам ме ра за уна пре ђе ње струч-
но-са ве то дав них по сло ва у шу ма ма соп стве ни ка-фи-
зич ких ли ца”, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не – Упра ва за шу ме (2015-2016. год.)

• Про је кат „Ис тра жи ва ње ти по ва вла сни ка при ват них 
шу ма у Ср би ји у ци љу раз во ја си сте ма ме ра по др шке 
шу мар ству при ват ног сек то ра”, Ми ни стар ство по љо-
при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де – Упра-
ва за шу ме (2012-2013. год.)

•  „Ла нац ства ра ња вред но сти не дрв них шум ских про-
из во да и њи хо ва уло га у раз во ју шу мар ског сек то ра 
Ср би је”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и 
по љо при вре де (2012-2013. год.)

•  „Ис тра жи ва ње по тен ци ја ла ко мер ци ја ли за ци је и мар-
ке тин га не дрв них шум ских про из во да и њи хо ва уло га у 
раз во ју шу мар ског сек то ра АП Вој во ди не”, По кра јин ски 
се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар-
ство (2012-2013. год.)

•  „Ис тра жи ва ње раз во ја пред у зет ни штва у шу мар ству 
при ват ног сек то ра у Ср би ји: Ма ла и сред ња пред у зе ћа 
за от куп, пре ра ду и пла сман не дрв них шум ских про из-
во да”, Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар-
ства и во до при вре де – Упра ва за шу ме (2011-2012. год.)

•  „Раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа у Ти моч ком шум-
ском под руч ју: си стем ме ра по др шке и мо дел ор га ни-
зо ва ња”, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де – Упра ва за шу ме (2009-2010. год.)

Ме ђу на род ни про јек ти

•  „Fo rest LAnd Ow ner ship Chan ges in Eu ro pe: Sig ni fi can ce 
for Ma na ge ment And Po licy – FA CE SMAP”, COST Ac tion 
FP1201 (2012-2016. год.)

•  „Re se arch in to the or ga ni za tion of pri va te fo rest ow ners in 
the We stern Bal kan re gion – PRI FORT” (EFI pro ject 5044), 
Au strian Mi ni stry of Agri cul tu re and Fo re stry, En vi ron ment 
and Wa ter Ma na ge ment & Eu ro pean Fo rest in sti tu te, Fin-
land (2007-2009. год.)

•  „Cur ri cu lum De ve lop ment in Fo re stry Sci en ces”, EU-TEM-
PUS CD_JEP-16071-2001, Bel gra de, Ti ra na, Sa ra je vo, Pa dua, 
Aber deen and Fre i burg (2002-2004. год.)

•  „Fo rest Sci en ces Edu ca tion and Re se arch Net work So uth-
East-Eu ro pe-FOR NET”, DAAD Fo un da tion, Fre i burg, Bel-
gra de, Sa ra je vo, So pron, Ti ra na, Za greb (2001-2003. год.)

Одабрани пројекти 

• Ži vo ji no vić I., Ne delj ko vić J., Sto ja nov ski V., Ja pelj A., No nić 
D., We iss G., Lu dvig A. (2017): Non-tim ber fo rest pro ducts 
in tran si tion eco no mi es: In no va tion ca ses in se lec ted SEE co-
un tri es, Fo rest Po licy and Eco no mics 81, El se vi er B.V., Am-
ster dam (18-29)

• Ka ja nus M., Le ban V., Gla vo njić P., Krc J., Ne delj ko vić J., 
No nić D., Nybakk E., Po sa vec S., Ri edl M., Te der M., Wil-
helm sson E., Zālīte Z., Eske li nen T. (2018): What can 
we le arn from bu si ness mo dels in the Eu ro pean fo rest 
sec tor: Ex plo ring bu si ness mo dels de sign pro po si ti ons, 
Fo rest Po licy and Eco no mics 99, El se vi er B.V., Am - 
ster dam (145-156)

• Ke ča Lj. (2018): Ca pi tal Bud ge ting Ap plied to Ser bian Po plar 
Plan ta ti ons, SE E FOR 9(2), Cro a tian Fo rest Re se arch In sti tu-
te, Ja stre bar sko (123-130)

• Ke ča Lj., Ke ča N., Bo ro ta D., Mar če ta M. (2018): Pro spec ti ves 
of Non-Na ti ve Tree Spe ci es in Ser bia, „Soil and wa ter re so ur-
ces pro tec tion in the chan ging en vi ron ment”, Eds. Zla tić M., 
Ko sta di nov S., Advan ces in Ge o E co logy 45, Ca te na Ver lag, 
Stut tgart (150-160)

• Nic hi fo rel L., Ke ary K., De uffi c P., We iss G., Jel le smark Thor-
sen B., Win kel G., Av di be go vić M., Dobšinská Z., Fe li ci a no 
D., Gat to P., Gor riz Mif sud E., Ho og stra-Klein M., Hrib M., 
Hu ja la T., Ja ger L., Jarský V., Jodłow ski K., Law ren ce A., Luk-
mi ne D., Pe zdev šek Ma lo vrh Š., Ne delj ko vić J., No nić D., 
Kraj ter S., Pu kall K., Ron de ux J., Sa ma ra T., Sarvašová Z., 
Scri ban R.E., Šilingienė R., Sin ko M., Sto ja nov ska M., Sto-
ja nov ski V., Stoyanov N., Te der M., Ven ne sland B., Vil kri ste 
L., Wil helm sson E., Wil kes-Al le mann J., Bo u ri aud L. (2018): 
How pri va te are Eu ro pe’s pri va te fo rests? A com pa ra ti ve pro-
perty rights analysis, Land Use Po licy 76, El se vi er B.V., Am-
ster dam (535-552)

• Mar če ta M., Ke ča Lj. (2014): Analysis of Sa le of Non-Wo od 
Fo rest Pro ducts from Nort hern Ser bia on the Do me stic and 
Fo re ign Mar kets, Bal tic Fo re stry, 20(1), In sti tu te of Fo re stry, 
Gi rionys (115-130)

• Ne delj ko vić J., Sta ni šić M. (2020): Fo rest and Cli ma te Chan ge 
Go ver nan ce, „Cli ma te Ac tion, Encyclo pe dia of the UN Su-
sta i na ble De ve lop ment Go als”, eds. Leal Fil ho W., Aze i te i ro 
U., Azul A., Bran dli L., Özuyar P., Wall T., Sprin ger Na tu re 
Swit zer land AG, Cham (508-528)

• Nonić D., Nedeljković J., Nonić M. (2019):  Institutional 
framework for conservation of forest genetic resources in 
Serbia, "Forests of Southeast Europe under a Changing 
Climate, Conservation of Genetic Resources", Eds. Šijačić-
Nikolić M., Milovanović J., Nonić M., Springer Nature  
Cham (105-124)

Одабране референце



162

одсек за шумарство

• No nić D., Pe tro vić N., Me da re vić M., Gla vo njić, P., Ne delj-
ko vić J., Ste va nov M., Or lo vić S., Ra ko njac Lj., Đor dje vić I., 
Po duš ka Z, Ne ve nić R. (2015): Fo rest Land Ow ner ship Chan ge 
in Ser bia, COST Ac tion FP1201 – FA CE SMAP Co un try Re port, 
Eu ro pean Fo rest In sti tu te Cen tral-East and So uth-East Eu-
ro pean Re gi o nal Offi  ce, Vi en na (64)

• Ke ča Lj. (2017): Va lue Chain Analysis and So cio Eco no mic 
Aspects of Non-Wo od Fo rest Pro ducts in Cen tral Ser bia, Au-
strian Jo ur nal of Fo rest Sci en ce, 134(1a), BO KU and BFW, 
Oster re ic hischer Agrar ver lag GmbH, Vi en na (63-80)

• Ке ча Љ., Ке ча Н., Мар че та М. (2015): Не дрв ни шум ски 
про из во ди, Со цио-еко ном ски и еко ло шки аспек ти, мо но-
гра фи ја, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет, 
Бе о град (270)

• Ke ča Lj., Ke ča N., Pan tić D. (2012): Net Pre sent Va lue and 
In ter nal Ra te of Re turn as In di ca tors for As ses sment of Cost-
ef  ci ency of Po plar Plan ta ti ons: a Ser bian ca se study, In ter-
na ti o nal Fo re stry Re vi ew 14(2), Com mon we alth Fo re stry 
As so ci a tion, Hin da wi Li mi ted, Lon don (145-157)

• Ke ča Lj., Ke ča N., Re ko la M. (2013): Va lue cha ins of Ser bian non-
wo od fo rest pro ducts, In ter na ti o nal Fo re stry Re vi ew 15(3), Com-
mon we alth Fo re stry As so ci a tion, Hin da wi Li mi ted, Lon don  
(315-335)

• Ke ča Lj., Mar ko vić A. (2019): Payments for ecosystem ser vi ces 
and sta ke hol der's per spec ti ves in Ser bia, Agri cul tu re & Fo re stry, 
Vol. 65 (1), Uni ver sity of Mon te ne gro-Bi o tec hni cal Fa culty,  
Pod go ri ca (89-97)

• Ke ča Lj., Mar če ta M. (2015): Ex port as Mar ket Com po nent 
and De ve lop ment Per spec ti ve of NWFPs Sec tor in Cen tral 
Ser bia, Bal tic Fo re stry, 21(2), In sti tu te of Fo re stry, Gi rionys 
(315-325)

• Ke ča Lj., Mar če ta M., Po sa vec S., Je lić S., Pe zdev šek-Ma lo vrh 
Š. (2017): Mar ket cha rac te ri stic and clu ster analysis of non-wo od 
fo rest pro ducts, Šu mar ski list 3-4, Hr vat sko šu mar sko druš tvo,  
Za greb (151-162)

• Pe zdev šek Ma lo vrh Š., Ku mer P., Gla vo njić P., No nić D., 
Ne delj ko vić J., Ki sin B., Av di be go vić M. (2017): Dif e rent Or-
ga ni za ti o nal Mo dels of Pri va te Fo rest Ow ners as a Pos si bi lity 
to In cre a se Wo od Mo bi li za tion in Slo ve nia and Ser bia, Cro-
a tian Jo ur nal of Fo rest En gi ne e ring 38(1), Fo re stry Fa culty 
of Za greb Uni ver sity, Cro a tian Cham ber of Fo re stry and 
Wo od Tec hno logy En gi ne ers, Cro a tian fo rests Ltd., Za greb 
(127-140)

• Pe zdev šek Ma lo vrh Š., No nić D., Gla vo njić P., Ne delj ko vić 
J., Av di be go vić M., Krč J. (2015): Pri va te Fo rest Ow ner Typo-
lo gi es in Slo ve nia and Ser bia: Tar ge ting Pri va te Fo rest Ow ner 
Gro ups for Po licy Im ple men ta tion, Small-sca le Fo re stry 14 
(4), Sprin ger Na tu re Swit zer land AG, Cham (423-440)

• Ран ко вић Н., Но нић Д., Не дељ ко вић Ј., Ма рин ко вић М., 
Гла во њић П. (2012). Ма ла и сред ња пред у зе ћа у Ти моч-
ком шум ском под руч ју – си стем ме ра по др шке и мо дел 
ор га ни зо ва ња, мо но гра фи ја, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – 
Шу мар ски фа кул тет, Бе о град (270)

• Men des A., Šte fa nek B., Fe li ci a no D., Mi za ra i te D., No nić D., 
Kitcho u kov E., Nybakk E., Du du man G., We iss G.., Nic hi fo rel 
L., Stoyano va M., Mäkinen P., Al ves R., Mi li jić V., Sarvašová 
Z. (2011): In sti tu ti o nal in no va tion in Eu ro pean pri va te fo re-
stry: the emer gen ce of fo rest ow ners’ or ga ni za ti ons, „In no-
va tion in fo re stry: ter ri to rial and va lue chain ap pro ac hes”, 
Eds. We iss G., Pet te nel la D., Ol lon gvist P., Slee B., CAB In-
ter na ti o nal (68-86)







ОДСЕК ЗА
ТЕХНОЛОГИЈЕ 
ДРВЕТА
Текст приредио:
др Не бој ша То до ро вић, ва нредни професор



166

одсек технологије дрвета

На ини ци ја ти ву та да шњег де ка на Шу мар ског фа кул те та проф. др Ми лу ти на Кне-
же ви ћа, као и проф. др Ду ша на Оре шча ни на, ко ји је у то вре ме оба вљао ду жност 
по моћ ни ка ми ни стра при вре де НР Ср би је за област дрв не ин ду стри је, 10. сеп-
тем бра 1956. год. Са вет Шу мар ског фа кул те та усво јио је Ста тут Шу мар ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко јим су фор ми ра на два од се ка: Шу мар ски од сек 
и Дрв но-индустриjски од сек. Скуп шти на На род не Ре пу бли ке Ср би је до не ла је 
12. ок то бра 1956. го ди не од лу ку бр. НС-бр. 107 о усва ја њу Ста ту та Шу мар ског фа-
кул те та, ко јом је и фор мал но по твр ђе но по сто ја ње Дрв но-ин ду стриј ског од се ка 
(пре те ча да на шњем Од се ку за тех но ло ги је др ве та).

Пр ву ге не ра ци ју сту де на та ко ји су се упи са ли на Дрв но-ин ду стриј ски од сек 
у школ ској 1956/57. го ди ни са чи ња ва ло је 28 сту де на та.

Спи сак сту де на та пр ве ге не ра ци је 1956/57. год: Алек сић Жи во мир, Ада мо вић 
Дра ги ша, Ба уц Ен дре, Ва шта ко вић Угље ша, Ву ка ши но вић Сре до је, Вук са но вић 
Ми ла дин, Го лу бо вић Или ја, Ди ми три је вић Ми ли во је, Ди ми три је вић Рад ми ла, 
Ди ми тров То ми слав, Ду нић Дра ги ја на, Ђор ђе вић Сре тен, Јан ко вић Слав ко, Ке ле-
у ва Ми лан, Ки ја ме то вић Жар ко, Кр стић Сла во љуб, Ма рин че вић Ми лош, Ме да-
ко вић Бо ја на, Ме дић Ми ло рад, Не го ва но вић Ла зар, Пан те лић Ве ли мир, По пин 
Ра до слав, Сто ја но вић Жи во рад, Ћа тић Пе тар, Уро ше вић Бо сиљ ка, Фи лип Јан, 
Хо че вар Мар јан и Чо вић Бра ни мир.

Пр ви сту дент ди пло ми рао је кра јем 1960. го ди не. Био је то дипл. инж. То-
ми слав Ди ми тров. 

Од свог осни ва ња до 30. сеп тем бра 2019. год. на Од се ку је ди пло ми ра ло 2.029 
сту де на та (1.869 по „ста ром” обра зов ном си сте му и 160 по „Бо ло њи”), ко ји су да-
ли зна ча јан до при нос раз во ју дрв не стру ке. По ред ди пло ми ра них ин же ње ра, у 
истом пе ри о ду, на Од се ку је ишко ло ва но 76 док то ра на у ка, 76 ма ги ста ра на у ка, 
10 спе ци ја ли ста, 63 ма стер ин же ње ра и 15 ин же ње ра стру ков них сту ди ја. За по-
тре бе из во ђе ња на став ног про це са до са да је на пи са но 74 уџ бе ни ка, 49 скрип ти, 
44 прак ти ку ма и збир ки за да та ка и 6 мо но гра фи ја. У обла сти на уч но и стра жи-
вач ког и струч ног ра да по стиг ну ти су им по зант ни ре зул та ти: об ја вље но је пре ко 
5000 на уч них и струч них ра до ва, а за по тре бе дрв не стру ке ура ђе но не ко ли ко 
сто ти на про је ка та. Све на ве де но пред ста вља зна ча јан на уч ни и струч ни по тен-
ци јал овог од се ка.

О одсеку
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На став ни пла но ви и сту диј ски про гра ми у про те кле 63 го ди не ме ња ли су се 
у скла ду са: по тре ба ма стру ке, по тре бе при ла го ђа ва ња трен до ви ма у на уч но-
и стра жи вач кој обла сти и због ускла ђи ва ња са ре гу ла ти вом из обла сти ви ског 
обра зо ва ња. У том сми слу, 2019. год. на став ни про цес на Од се ку за тех но ло ги је 
др ве та об у хва та 5 ни воа сту ди ја са од го ва ра ју ћим сту диј ским про гра ми ма, и то: 
основ не ака дем ске сту ди је, ма стер ака дем ске сту ди је, док тор ске сту ди је, спе ци-
ја ли стич ке сту ди је и стру ков не сту ди је. Сви сту диј ски про гра ми за све ни вое сту-
ди ја су акре ди то ва ни од стра не Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та 
Ре пу бли ке Ср би је. На став ни про цес на Од се ку за тех но ло ги је др ве та из во ди се 
по мо де лу 4+1+3, тј. че тво ро го ди шње основ не сту ди је, јед но го ди шње ма стер и 
тро го ди шње док тор ске сту ди је. Тра ја ње стру ков них сту ди ја је тро го ди шње, а спе-
ци ја ли стич ких сту ди ја тра ју јед ну го ди ну. Ова кав мо дел је у скла ду са прин ци пи-
ма Бо лоњ ске де кла ра ци је и За ко ном о ви со ком обра зо ва њу Ре пу бли ке Ср би је.

У то ку ше зде сет го ди на по сто ја ња у на став ном про це су на Од се ку је уче-
ство ва ло 104 на став ни ка, аси сте на та и са рад ни ка у на ста ви. По чет ком сеп тем бра 
2019. год. на Од се ку је на ста ву из во ди ло 24 на став ни ка и 4 са рад ни ка, од ко јих је: 
6 ре дов них про фе со ра, 7 ван ред них про фе со ра, 11 до це на та и 4 аси стен та. Оно 
по че му се Од сек ис та као у по след њих не ко ли ко го ди на је су ра до ви сту де на та 
ко ји су на гра ђи ва ни на до ма ћим и ме ђу на род ним сај мо ви ма под мен тор ством 
про фе сор ке Је ле не Ма тић. Та ко ђе, Од сек је фор ми рао Ино ва ци о но-еду ка тив-
ни цен тар, ко ји ће се ба ви ти ино ва ци ја ма у дрв ној ин ду стри ји и раз во јем но вих 
про из во да у обла сти про из вод ње на ме шта ја. За по тре бе на уч но и стра жи вач ког 
и струч ног ра да из по је ди них обла сти на Од се ку по сто је 1 за вод, 14 ла бо ра то ри ја 
и 9 цен та ра. На став но и струч но осо бље је ор га ни зо ва но по ка те дра ма. У 2019. 
го ди ни у ор га ни за ци о ној струк ту ри Од се ка на ла зе се сле де ће ка те дре: Ка те дра 
при мар не пре ра де др ве та, Ка те дра ма ши на и уре ђа ја у пре ра ди др ве та, Ка те дра 
хе миј ско-ме ха нич ке пре ра де др ве та, Ка те дра фи нал не пре ра де др ве та, Ка те дра 
ор га ни за ци је и еко но ми ке дрв не ин ду стри је и Ка те дра за шти те др ве та.

1 2

3

3 Пр ва ге не ра ци ја упи са них 
сту де на та 60 го ди на ка сни је, 

Бе о град, 2016.го ди не 

1,2 На став ни ци, аси стен ти, 
са рад ни ци и ла бо ран ти Од се ка 

– не ка да и са да
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4 Ра до ви сту де на та са Од се ка за 
тех но ло ги је др ве та ко ји су би ли 

део до ма ћих и ме ђу на род них 
из ло жби

5 Сту дент ски про је кат „МУ СЕ”, 
до бит ник злат ног кљу ча на Бе о-
град ском сај му на ме шта ја 2017. 

год. (ау тор про јек та је сту дент 
Пе тар Бла го је вић, мен тор проф. 

Је ле на Ма тић)

6 Ино ва ци о но-еду ка тив ни 
цен тар Од се ка за тех но ло ги је 

др ве та

7 Ис пи ти ва ње чвр сто ће на са ви-
ја ње у ла бо ра то ри ји за свој ства 

др ве та на Од се ку за  
тех но ло ги је др ве та

4 5

76
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По че ци при мар не пре ра де др ве та, као на уч не обла сти из 
ко је је и на ста ла Ка те дра при мар не пре ра де др ве та, да ти-
ра ју још од 30-их го ди на 20. ве ка. На и ме, на осно ву За ко на 
о уни вер зи те ти ма из 1930. го ди не, на По љо при вред но-шу-
мар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1932. год. до не та је Уред ба 
ко јом се на Шу мар ском од се ку пре да ју и пред ме ти: Ме ха-
нич ка пре ра да др ве та и Хе миј ска тех но ло ги ја др ве та.

Као са мо стал на ви со ко школ ска уста но ва Шу мар ски 
фа кул тет је осно ван 5. фе бру а ра 1949. го ди не а на ини ци-
ја ти ву та да шњег де ка на Шу мар ског фа кул те та проф. др 
Ми лу ти на Кне же ви ћа и проф. др Ду ша на Оре шча ни на, 
ко ји је у то вре ме оба вљао ду жност по моћ ни ка ми ни стра 
при вре де НР Ср би је за област дрв не ин ду стри је, 10. сеп-
тем бра 1956. год. Са вет Шу мар ског фа кул те та усво јио је 
Ста тут Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко-
јим су фор ми ра на два од се ка: Шу мар ски од сек и Дрв но-
индустриjски од сек.

На став ним пла ном Дрв но-ин ду стриј ског од се ка, ко ји 
је био пр ви у та да шњој СФРЈ, уво ди се пред мет При мар на 
пре ра да др ве та. На став ним пла ном из 1958. го ди не уки-
да се на Шу мар ском од се ку пред мет Ме ха нич ка пре ра да 
др ве та, а на Од се ку за ме ха нич ку пре ра ду др ве та уво ди 
се пред мет При мар на ме ха нич ка пре ра да др ве та. На став-
ним пла ном из 1973. го ди не на Шу мар ском од се ку и да ље 
се слу ша пред мет Осно ви пре ра де др ве та, а на Од се ку за 
пре ра ду др ве та до ла зи до раз два ја ња пред ме та При мар-
на ме ха нич ка пре ра да др ве та на два пред ме та: Пре ра да 
др ве та на стру га ра ма, са фон дом на ста ве 2+2, и Фур ни ри 
и фур нир ске пло че, са истим фон дом на ста ве у истим се-
ме стри ма. 

На став ним пла ном из 1988. год. предмeт Пре ра да др ве та 
на стру га ра ма ме ња на зив у Пре ра да др ве та на пи ла на ма са 
истим фон дом на ста ве и истим ме стом у на став ном пла ну.

У текућем периоду на Катедри 
за примарну прераду дрвета 
запослени су:

др Здравко Поповић, редовни 
професор
др Горан Милић, ванредни 
професор
д р  Н е б о ј ш а  То д о р о в и ћ , 
ванредни професор
др Ранко Попадић, ванредни 
професор
др Александар Ловрић, доцент
мастер инж. Марко Веизовић, 
асистент
С т р у ч н и  с а р а д н и ц и  и 
лаборанти
дипл. инж. Бојана Станковић, 
с а р а д н и к  у  в и с о к о м 
образовању
инж. Предраг Станковић, 
лаборант
Горан Цвијетићанин, лаборант

ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Наставно особље

др Владислав Здравковић, 
ванредни професор, шеф Катедре

др Здравко Поповић, 
редовни професор

др Горан Милић, 
ванредни професор

др Небојша Тодоровић, 
ванредни професор

др Ранко Попадић, 
ванредни професор

др Александар Ловрић, 
доцент

мастер инж. Марко Веизовић, 
асистент

Стручни сарадници и лаборанти

дипл. инж. Бојана Станковић,
сарадник у високом образовању  

инж. Предраг Станковић, 
лаборант

Горан Цвијетићанин, 
лаборант

Историјски  
развој
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Проф. др Ми лу тин Кне же вић при па дао је пр вој ге не-
ра ци ји на став ни ка на Ка те дри при мар не пре ра де др ве та 
ко ји је, иа ко по обра зо ва њу ин же њер шу мар ства, по ста вио 
те ме ље у обла сти пре ра де др ве та на Шу мар ском фа кул те-
ту, а био је дан од осни ва ча Дрв но-ин ду стриј ског од се ка и 
пр ви шеф Ка те дре при мар не пре ра де др ве та. 

Успе шно је из во дио на ста ву из Пре ра де др ве та на пи-
ла на ма, Тех но ло ги је др ве та, Фур ни ра и фур нир ских пло ча 
и Ма ши на за об ра ду др ве та. Проф. др Ми лу тин Кне же вић 
је био пр ви док тор на у ка из обла сти пре ра де др ве та  а на-
пи сао је и пр ви уџ бе ник об ја вљен на Ка те дри  Пре ра да 
др ве та на стру га ра ма, док су се пре то га ко ри сти ла ау то-
ри зо ва на скрип та. 

Дру гу ге не ра ци ју на став ни ка ста са лих на Ка те дри чи-
ни ли су: проф. др На де жда Лу кић-Си мо но вић, ко ја је би ла 
сле де ћи шеф Ка те дре и ба ви ла се Свој стви ма др ве та, проф. 
др Мо мир Ни ко лић, на став ник на пред ме ту Пре ра да др ве-
та на пи ла на ма, и проф. др Ми ха и ло Ни ко лић, на став ник 
на пред ме ту Фур ни ри и сло је ви те пло че. По след ња два на-
став ни ка су у јед ном пе ри о ду др жа ли и пред мет Ма ши не и 
ала ти за об ра ду др ве та. Проф. др Мо мир Ни ко лић је пр ви 
ко ји је, у сво јој док тор ској ди сер та ци ји, при ме нио у ма те-
ма тич кој об ра ди ве ли ког бро ја по да та ка елек трон ски ра чу-
нар још по чет ком 70-их го ди на про шлог ве ка, на та да шњем 
Ин сти ту ту за пре ра ду др ве та. Он је био ру ко во ди лац ве ли-
ког број тех но ло шких про је ка та, као и не ко ли ко на уч них 
про је ка та. Проф. др Ми хај ло Ни ко лић био је је дан од пр вих 
док то ра на у ка из обла сти фур ни ра и фур нир ских пло ча у 
не ка да шњој СФРЈ, и био је мен тор или члан ко ми си ја за 
од бра ну док тор ских ди сер та ци ја мно гим кан ди да ти ма ко-
ји су се ка сни је афир ми са ли као вр сни струч ња ци из ове 
обла сти. Ка те дри при мар не пре ра де др ве та при па дао је 
и пред мет Ана то ми ја др ве та, ко ји је др жа ла мр Да рин ка 

Си со је вић. У овом пе ри о ду су зна чај ну по моћ у из во ђе њу 
на ста ве из пред ме та или срод них ди сци пли на нео п ход них 
за раз вој Ка те дре пру жа ли и проф. др Све ти слав Ва си ље-
вић, проф. др Јо ван Па вић и проф. др Ми ха и ло Пе тро вић.

Тре ћу ге не ра ци ју на став ни ка Ка те дре чи ни ли су проф. 
др Бо ри слав Шо шкић, ко ји је ду го вре ме на био шеф Ка-
те дре при мар не пре ра де др ве та, проф. др Бран ко Ко лин, 

ду го го ди шњи шеф Од се ка за пре ра ду др ве та, и до цент др 
Лу ка Гла ва шки. Че твр ту ге не ра ци ју на став ни ка чи не проф. 
др Здрав ко По по вић, про де кан за фи нан си је Шу мар ског 
фа кул те та у 4 ман да та, и ван ред ни про фе сор др Вла ди-
слав Здрав ко вић, са да шњи шеф Ка те дре при мар не пре ра-
де др ве та.

Пе ту ге не ра ци ју на став ни ка, ста са лих да осми сле и 
по не су те рет од го вор но сти за раз вој Ка те дре у на ред ном 
пе ри о ду, чи не: др Го ран Ми лић, ва нр. проф., др Ран ко По-
па дић ва нр. проф., др Не бој ша То до ро вић, ва нр. проф., 
са да шњи шеф Од се ка за Тех но ло ги је др ве та, до цент др 
Алек сан дар Ло врић. Не се бич ну по моћ у из во ђе њу на ста ве 
у овом пе ри о ду из пред ме та Ана то ми ја др ве та пру жа проф. 
др Дра ги ца Ви ло тић. Ка те дра при мар не пре ра де др ве та се 
тра ди ци о нал но бри не и о под млат ку, та ко да је тре нут но 
члан Ка те дре и мр Мар ко Ве и зо вић, аси стент. Ла бо ран ти 
и са рад ни ци у ви со ком обра зо ва њу су не за мен љи ви чла-
но ви Ка те дре при мар не пре ра де др ве та, та ко да су да нас 
ње ни чла но ви: инж. Пре драг Стан ко вић, ла бо рант, дипл. 
инж. Бо ја на Стан ко вић, са рад ник у ви со ком обра зо ва њу, и 
тех. Го ран Цви је ти ћа нин, ла бо рант.

У струч ној над ле жно сти Ка те дре при мар не пре ра де 
др ве та су и објек ти у на став ној ба зи Шу мар ског фа кул те та 
на Го чу код Кра ље ва, где чла но ви Ка те дре при мар не пре-
ра де др ве та да ју струч ну по др шку за рад пи ла не, са вре-
ме них су ша ра за ре за ну гра ђу, отлов ни це и па ри о ни це.  

1

1 Са да шњи чла но ви Ка те дре 
при мар не пре ра де др ве та
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У тим објек ти ма се ујед но вр ши прак тич на на ста ва на 
основ ним сту ди ја ма за пред ме те ма тич не на  Ка те дри при-
мар не пре ра де др ве та

У окви ру Ка те дре при мар не пре ра де др ве та по сто је 
и ла бо ра то ри је: Ла бо ра то ри ја за ана то ми ју др ве та, Ла бо-
ра то ри ја за ис пи ти ва ње свој ста ва др ве та, Ла бо ра то ри ја за 
хи дро тер мич ку об ра ду др ве та, Ла бо ра то ри ја за пи лан ску 
пре ра ду др ве та и Ла бо ра то ри ја за фур ни ре и сло је ви те 
пло че. Без ових ла бо ра то ри ја, опре ме и љу ди ко ји ра де у 
њи ма ба вље ње на уч но и стра жи вач ким ра дом и са рад ња са 
при вре дом би ли би не мо гу ћи.

На став ни ци Ка те дре при мар не пре ра де др ве та об ја ви-
ли су ве ли ки број уџ бе ни ка, по чев од 1961. го ди не, ка да је 
об ја вљен пр ви уџ бе ник проф. Ми лу ти на Кне же ви ћа „Пре-
ра да др ве та на стру га ра ма”, па све до да нас. Ту су и прак ти-
ку ми и збир ке за да та ка за из во ђе ње ве жби, као и по себ на 
из да ња у ви ду на уч них мо но гра фи ја: Свој ства и на мен ска 
пре ра да бу ко ви не и Те о ри ја и прак са љу ште ња фур ни ра.

2 3

4

5

2 Прак тич на на ста ва из пред ме та 
Ка те дре у на став ној ба зи на Го чу

3 Прак тич на на ста ва из су ше ња 
др ве та у на став ној ба зи на Го чу

4 Ау то мат ска ма ши на за ис пи ти ва-
ње ме ха нич ких свој ста ва др ве та и 

про из во да на ба зи др ве та (WT5UT)

5 Ау то мат ска ла бо ра то риј ска су-
ша ра „Ни гос”,  

Б – Ау то мат ска ко мо ра за  
кли ма ти за ци ју узо ра ка
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Проф. др Ми лу тин Кне же вић, је дан од осни ва ча Дрв но-ин-
ду стриј ског од се ка и пр ви шеф Ка те дре при мар не пре ра-
де др ве та, био је и пр ви док тор на у ка из обла сти пре ра де 
др ве та. Као док то ранд За гре бач ког све у чи ли шта до нео је 
иде је, кон цеп те и ли те ра ту ру та да шњих ау то ри те та у овој 
обла сти: ака де ми ка проф. др Алек сан дра Угре но ви ћа, 
проф. др Иве Хор ва та и проф. др Ју ра ја Кр па на, и сво јим 
на уч ним ра дом по ста вио је те ме ље за раз вој про фил них 
пред ме та на Ка те дри при мар не пре ра де др ве та: На у ка о 
др ве ту, Су ше ње и па ре ње др ве та, Пре ра да др ве та на пи ла-
на ма и Фур ни ри и сло је ви те пло че. Ње го ви са рад ни ци и 
ка сни је на след ни ци, проф. др На де жда Лу кић-Си мо но вић, 
проф. др Бо ри слав Шо шкић, проф. др Ми ха и ло Ни ко лић, 
проф. др Мо мир Ни ко лић, мр Да рин ка Си со је вић, проф. 
др Бран ко Ко лин и у сле де ћој ге не ра ци ји проф. др Здрав ко 
По по вић и проф. Вла ди слав Здрав ко вић, на ста ви ли су рад 
на овим со лид но по ста вље ним те ме љи ма.

По ред на ста ве и ра да са сту ден ти ма чла но ви Ка те дре 
при мар не пре ра де др ве та, у окви ру струч них де лат но-
сти, има ли су зна чај ну са рад њу са при вре дом. Проф. др 
Бо ри слав Шо шкић, нај пре као са рад ник проф. др Бо жи-
да ра Пе ро ви ћа а ка сни је са мо стал но, ру ко во дио је из ра-
дом број них идеј них, ин ве сти ци о них и глав них про је ка та 
ши ром та да шње др жа ве. Био је је дан од ау то ра глав ног 
про јек та фа бри ке на ме шта ја Вр бас–Ба ња Лу ка, Фа бри ке 
фур нир ских пло ча ШИК Ко па о ник–Кур шу мли ја, про је ка-
та у Цр ној Го ри и екс пер ти за, ка ко за ве ли ке дрв не ком-
би на те, ко ји су та да би ли кон цепт при вре де, та ко ка сни је 
за ма ња пред у зе ћа. Чла но ви Ка те дре при мар не пре ра де 
др ве та има ли су са рад њу и са ШИК „Сло бо дан Јо вић” у Ку-
че ву, број ним пи лан ским и фур нир ским по го ни ма, про-
јек то ва ли су пр ви по гон пло ча од ма сив ног др ве та на ба зи  
ли шћа ра у Ср би ји.

Научноистраживачка  
и стручна делатност

Проф. др Здрав ко По по вић је дан је од осни ва ча Аген-
ци је за др во и Дрв но ин ду стриј ског кла сте ра. На Ка те дри 
при мар не пре ра де би ли су и уред ни ци је ди ног на ци о нал-
ног струч ног ча со пи са Пре ра да др ве та: проф. др Бран ко 
Ко лин и проф. др Здрав ко По по вић.

Чла но ви Ка те дре да нас оства ру ју са рад њу са број ним 
ин сти ту ци ја ма из зе мље и ино стран ства: чла но ви су ко ми-
си ја у Ин сти ту ту за стан дар ди за ци ју Ср би је, уче ству ју у ра ду 
Цен тра за тран сфер на у ке Уни вер зи те та у Бе о гра ду, са ра-
ђу ју са уни вер зи те ти ма у Сло ве ни ји, Хр ват ској, Ма ђар ској, 
Не мач кој, Ау стри ји, Ру му ни ји, Бу гар ској, Швај цар ској, Тур-
ској, Се вер ној Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни.

На Ка те дри при мар не пре ра де др ве та об ја вље но је 
три на ест ма ги стар ских ра до ва, два на ест док тор ских ди-
сер та ци ја, као и ве ћи број ма стер и ди плом ских ра до ва. 
Чла но ви Ка те дре при мар не пре ра де др ве та ак тив но су 
узи ма ли уче шће у Ко ми си ја ма за од бра ну ма ги стар ских и 
док тор ских те за и на дру гим ка те дра ма Шу мар ског фа кул-
те та, као и на дру гим уни вер зи те ти ма.

У окви ру на уч но и стра жи вач ког ра да чла но ви Ка те дре 
при мар не пре ра де др ве та об ја ви ли су зна ча јан број на уч-
них ра до ва у ча со пи си ма ко ји се ви со ко вред ну ју у на уч ној 
за јед ни ци и са оп шти ли су ве ли ки број на уч них ра до ва на 
кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино стран ству. 

У те ку ћем пе ри о ду Ка те дра има шест на став ни ка ко ји 
успе шно и од го вор но оба вља ју на ста ву, ба ве се ис тра жи ва-
њи ма и на уч но и стра жи вач ким ра дом и успе шно са ра ђу ју 
са пред у зе ћи ма из обла сти пре ра де др ве та. Сви на став ни-
ци Ка те дре при мар не пре ра де др ве та су ма ги стри ра ли и 
док то ри ра ли упра во из оних обла сти ко ји ма се да нас ба ве 
и спрем ни су да сле де по ме ну ту им по зант ну тра ди ци ју, али 
и да се бр зо при ла го де но вом вре ме ну и нај са вре ме ни јим 
тех но ло ги ја ма.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Ка те дра при марне пре ра де др ве та са Од се ка за тех но ло-
ги је др ве та Шу мар ског фа кул те та је у пе ри о ду од 2013. до 
2019. год. би ла но си лац про јек та „In no va tion School Sprung-
brett” за јед но са још шест ви со ко школ ских ин сти ту ци ја из 
Швај цар ске, Ру си је, Сло ве ни је, БиХ и Ма ке до ни је. Про је кат 
је тра јао два пу та по три го ди не, а ру ко во ди лац је би ла Ви-
со ка шко ла за ар хи тек ту ру, др во и гра ђе ви ну са Уни вер зи-
те та у Бер ну – Швај цар ска. Основ ни циљ про јек та је био 
да  сту ден ти за вр шних го ди на основ них и ма стер сту ди ја 
оба ве прак тич ну на ста ву у не ким ком па ни ја ма дрв не ин ду-
стри је ши ром Евро пе. Ру ко во ди лац про јек та је др Не бој ша 
То до ро вић.

Ка те дра за при мар ну пре ра ду др ве та са Од се ка за тех-
но ло ги је др ве та Шу мар ског фа кул те та је би ла, за јед но са 
још 15 парт не ра из 9 европ ских зе ма ља, укљу че на и у ре а-
ли за ци ју про јек та ID:WO OD ко ји је тра јао од 2012. до 2014. 
го ди не. Про је кат је био фи нан си ран сред стви ма Европ ске 
Уни је у окви ру 4-ог по зи ва про гра ма за Ју го и сто чу Евро-
пу. По ред та да шњег од се ка за ТМП у овај про је кат је био 
укљу чен и Кла стер др во пре ра ђи ва ча Ср би је из Бе о гра да.  
Ру ко во ди лац про јек та је проф. др Здрав ко По по вић.

На став ни ци са Ка те дре су уче ство ва ли на про јек ту 
„Fo rest-ba sed va lue chain in no va tion in the Da nu be re gion 
– FO RES DA”, ко ји је фи нан си ран у окви ру In ter reg Da nu-
be про гра ма. Про је кат је тра јао од 2017. до 2019. го ди не. 
По ред Шу мар ског фа кул те та у ре а ли за ци ји ак тив но сти 
уче ство ва ле су ком пе тент не ин сти ту ци је из Не мач ке, Ау-
стри је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Бу гар ске, Бо сне и Хер це го-
ви не, Ру му ни је и Ма ђар ске. Ру ко во ди лац про јек та био је 
др Го ран Ми лић.

У пе ри о ду од 2017. до 2019. год. Ка те дра је уче ство ва-
ла на мул ти ла те рал ном про јек ту „Da nu be Re gion Net work 
of Wo od Re se arch Cen ters” са још 11 ин сти ту ци ја из Евро пе.

На став ни ци и са рад ни ци са Ка те дре су би ли глав ни ор-
га ни за то ри за вр шне кон фе рен ци је „COST AC TION FP1407”, 
ко ја је одр жа на 12–13. де цем бра 2018. год. на Шу мар ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду.

На став ни ци и са рад ни ци са Ка те дре би ли су у пе ри-
о ду од 2016. до 2019. год., у са рад њи са дру гим ка те дра ма 
Шу мар ског фа кул те та, ор га ни за то ри че ти ри кон фе рен ци-
је Шу мар ство и дрв на ин ду стри ја Ср би је, где се за јед но 
са пред став ни ци ма уни вер зи те та из ре ги о на, при вре де и 
дру гих ре ле вант них ин сти ту ци ја раз ма тра про бле ма ти ка 
стру ке. Ове кон фе рен ци је су већ по ста ле тра ди ци ја.
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У окви ри ма са рад ње са при вред ним су бјек ти ма осо бље 
Ка те дре при мар не пре ра де др ве та има са рад њу ко ја тра је 
чи тав низ го ди на и огле да се кроз про јек те и сту ди је ко је 
су че сто пре ва зи ла зи ле гра ни це струч ног ни воа и ду бље 
за ла зи ле у раз не обла сти на у ке.

• Ни ко лић М., Гво зде но вић Р., Чер ге К., Бан ко вић Р. (1974.): 
„Ин ве сти ци о ни про грам за из град њу ла бо ра то риј ске 
стру га ре на М. Зв. Ушће Фе ље ша не – се ло Де бе ли Луг, 
С.О. Мај дан пек“, шум ског оглед ног цен тра школ ског 
оглед ног до бра Шу мар ског фа кул те та „Мом чи ло По-
по вић”, Бе о град

• Ни ко лић М., Жи кић С, Чер ге К., Јан ко вић М. (1988): „Ин-
ве сти ци о ни про грам ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је 
РО ‚Бе ља ни ца’ из Дво ри шта“

• Шо шкић Б., Шу ле тић Р., По по вић З., Здрав ко вић В. 
(1989): „Ин ве сти ци о ни про грам ре кон струк ци је фа бри-
ке шпер пло че ШИК ‚Ко па о ник’“, Кур шу мли ја, Бе о град

• Шо шкић  Б., Ни ко лић  М., Лу бар дић  С., По по вић  З., 
Здрав ко вић В. (1990): „Тех но ло ги ја пи лан ске пре ра де 
бу ко ви не“, Сту ди ја из ра ђе на за по тре бе ШИК „Ко па о-
ник”, Кур шу мли ја

• Шо шкић Б., Ко лин Б., По по вић З., Здрав ко вић В. (1995): 
„Ин ве сти ци о ни про грам су ша ре за ре за ну гра ђу ПП ‚Је-
ла’“, Бач ка То по ла, Бе о град

• Шо шкић, Б., Здрав ко вић, В. По па дић, Р. (1997): „‚Ја вор-
про мет‘ Ша бац“, тех но ло шки про је кат пи ла не и фа бри-
ке се че ног фур ни ра, Бе о град

• Шо шкић Б., По по вић З., Здрав ко вић В., Гла во њић Б., 
По па дић Р., Стан ко вић П. (1998): „Идеј ни тех но ло шки 
про је кат пи ла не и фа бри ке пле ме ни тог фур ни ра пред-
у зе ћа ‚Ја вор про мет’ Ша бац“, про је кат, Шу мар ски фа кул-
тет, Бе о град

• Шо шкић Б., По по вић З., Здрав ко вић В., Гла ва шки Л., По-
па дић Р., (1998): „Идеј ни тех но ло шки про грам фа бри ке 
пло ча из ма сив ног др ве та ‚Ни дум’“, Бе о град, Шу мар ски 
фа кул тет, Бе о град

• Ко лин,Б., Здрав ко вић, В., Да нон, Г. (1998) „Про је кат 
фа бри ка за ком плек сну пре ра ду то по ле у Бач кој Па-
лан ци (идеј ни тех но ло шки про јек ти)“, ЈП „Ср би ја шу-
ме”, Бе о град

• Шо шкић Б., По по вић З., Здрав ко вић В. (2003): „Ути-
цај тех но ло шких по сту па ка на ис ко ри шће ње др ве та 
бу кве у про из вод њи фур ни ра и фур нир ских пло ча 
са смер ни ца ма за по бољ ша ње ре зул та та по сло ва ња, 
‚Ко па о ник’ Кур шу мли ја (тех но ло шко-тех нич ка ана ли-
за)“, Шу мар ски фа кул тет, Бе о град

Про јек ти Ми ни стар ства на у ке и ме ђу на род ни

• „Ис тра жи ва ње мо гућ но сти пот пу не ин ду стриј ске пре-
ра де рас по ло жи ве ко ли чи не др ве та у СР Ју го сла ви ји“, 
Са ве зни про је кат бр. Т.С.И.-080/1-93, ру ко во ди лац Бо-
ри слав Шо шкић и др. (19942000. год.)

• „Уна пре ђе ње опре ме и тех но ло шких по сту па ка ве штач-
ког су ше ња бу ко ви не“, БТР.5.06.0511.Б  ру ко во ди лац 
про јек та др Бран ко Ко лин, ред. проф. (2001–2003. год.)

• „Уна пре ђе ње тех но ло ги је кон вен ци о нал ног су ше ња 
др ве та са аспек та ква ли те та и утро шка енер ги је“, Про-
је кат тех но ло шког раз во ја (2008–2010. год.)

• „Раз вој но вих про из во да у ци љу бо љег ко ри шће ња 
дрв не си ро ви не и уна пре ђе ња из во за пре ра де др ве та 
Ср би је“, у окви ру На ци о нал ног про гра ма – Би о тех но-
ло ги ја и агро ин ду стри ја (2005–2008. год.)

• „Clu ste ring know led ge, In no va tion and De sign in the SEE 
WO OD sec tor (ID:WO OD)“, про грам So uth East Eu ro pe - 
Tran sna ti o nal Co o pe ra tion Pro gram me (2012–2014. год.)

• „COST FP1407: Un der stan ding wo od mo di fi ca tion thro ugh 
an in te gra ted sci en ti fic and en vi ron men tal im pact ap pro-
ach (Mod Wo o dLi fe)“, члан Ка те дре пред став ник Ср би је 
у Управ ном од бо ру ак ци је (Ma na ge ment Com mit tee) 
(2015–2018. год.)

• „COST FP1303: Per for man ce of bio-ba sed bu il ding ma te-
ri als“, пред став ник Ср би је у Управ ном од бо ру ак ци је 
(Ma na ge ment Com mit tee) (2013–2017. год.)

• „COST E53: Qu a lity con trol for wo od and wo od pro ducts“ 
(2007–2010. год.)

• „Раз вој но вих про из во да у ци љу бо љег ко ри шће ња 
дрв не си ро ви не и уна пре ђе ња из во за пре ра де др ве та 
Ср би је“, у окви ру На ци о нал ног про гра ма – Би о тех но-
ло ги ја и агро ин ду стри ја, број БТН 361005, ру ко во ди лац 
про јек та проф. др Здрав ко По по вић (2005–2008. год.)

• „Ис тра жи ва ње свој ста ва и ква ли те та др ве та у ци љу 
уна пре ђе ња тех но ло ги је пи лан ске пре ра де и по ве ћа-
ња про из вод ње ре за не гра ђе“, про је кат Тех но ло шког 
раз во ја бр. ТР 20105, ру ко во ди лац про јек та проф. др 
Здрав ко По по вић  (2008–2010. год.)

Одабрани пројекти
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• Кне же вић М. (1951): Рас по ред га тер ских те сте ра (шпа-
нунг) при мак си мал ном кван ти та тив ном ис ко ри шће-
њу, док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, По љо при вред-
но-шу мар ски фа кул тет, Све у чи ли ште у За гре бу (пр ва 
док тор ска ди сер та ци ја из обла сти пре ра де др ве та)

• Ни ко лић М. (1971): Фи зич ко-ме ха нич ка свој ства и еко-
но мич ност про из вод ње шпер пло ча ком би но ва них од 
бу ко вих и то по ло вих фур ни ра у за ви сно сти од не ких 
фак то ра, док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• Ни ко лић М. (1974): За ви сност фи зич ко-ме ха нич ких свој-
ста ва евро а ме рич ких то по ла (Po pu lus ro bu sta i Po pu lus 
se ro ti na) и до ма ће цр не то по ле од не ких спо ља шњих и 
уну тра шњих фак то ра, Бе о град

• Шо шкић Б. (1981): Ис тра жи ва ње тех но ло шких свој ста-
ва му ни ке (Pi nus hel dre ic hii - Christ.) са раз ли чи тих ста-
ни шта и мо гућ но сти ње ног ра ци о нал ног ис ко ри шће ња, 
док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• Ко лин Б. (1985): Ути цај тем пе ра ту ре на при ти сну чвр-
сто ћу и гра нич ну хи гро скоп ност др ве та, док тор ска ди-
сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• По по вић З. (1997): Фе но мен те че ња ак си јал но при ти-
сну тог је ло вог ла ме ли ра ног др ве та под кон стант ним 
и про мен љи вим оп те ре ће њем, док тор ска ди сер та ци ја 
у ру ко пи су, Бе о град

• Здрав ко вић В. (1999): Мо дел упра вља ња ква ли те том 
љу ште ног фур ни ра уз при ме ну еле ме на та те о ри је по-
у зда но сти, док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• Ми лић Г. (2011): Мо гућ ност при ме не осци ла тор ног су-
ше ња пи ље не гра ђе бу кве у кон вен ци о нал ним су ша ра-
ма, док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• То до ро вић Н. (2012): При ме на бли ске ин фра цр ве не спек-
тро ско пи је у пред ви ђа њу свој ста ва тер мич ки мо ди фи-
ко ва ног др ве та бу кве са ла жном ср че ви ном, док тор ска 
ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град

• По па дић Р. (2014): Ис тра жи ва ње ути ца ја преч ни ка 
и ква ли те та бу ко ве обло ви не на ко ли чи ну глав них и 
спо ред них про из во да у пи лан ској пре ра ди др ве та, док-
тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град
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Исто ри јат Ка те дре хе миј ско-ме ха нич ке пре ра де др ве та 
(ХМПД) за по чи ње 1956. го ди не, ка да је на Шу мар ском фа-
кул те ту у окви ру Дрв но-ин ду стриј ског од се ка фор ми ра на 
ка те дра под на зи вом Ка те дра шум ске хе миј ске тех но ло ги је. 
Њен осни вач био је углед ни про фе сор др Си ни ша Стан-
ко вић. У то вре ме на овој ка те дри се из во ди ла на ста ва из 
пред ме та: Хе ми ја, Шум ска хе миј ска тех но ло ги ја, Хе ми ја др-
ве та и Тех но ло ги ја дрв но-влак на стих ма са.

По чет ком 1960. год. на Шу мар ском фа кул те ту се фор-
ми ра Од сек за хе миј ску пре ра ду др ве та, ко ји је у свом са-
ста ву имао две ка те дре: Ка те дру хе ми је др ве та и Ка те дру 
шум ске хе миј ске тех но ло ги је. Ме ђу тим, већ 1963. го ди не, у 
про це су ре ор га ни за ци је Уни вер зи те та у Бе о гра ду, овај од-
сек би ва пре ме штен на Тех но ло шко-ме та лур шки фа кул тет, 
а са њим пре ла зе и проф. др Си ни ша Стан ко вић и аси стент 
Љи ља на Мај да нац, и 1964. го ди не на пу шта ју Шу мар ски фа-
кул тет. Не ду го за тим, 1966. го ди не, на ве де не две ка те дре об-
је ди њу ју се у Ка те дру хе миј ско-ме ха нич ке пре ра де др ве та, 
са на став ним пред ме ти ма: Хе ми ја, Хе ми ја др ве та, Осно ви 
хе миј ске пре ра де др ве та, Тех но ло ги ја по моћ них ма те ри-
ја ла, Тех но ло ги ја дрв но-влак на стих ма са и пло ча иве ри-
ца, Тех но ло ги ја дрв но-пла стич них ма са. На зи ви пред ме та 
углав ном су оста ли ма ње-ви ше не про ме ње ни до да нас, уз 
кон стант но уса гла ша ва ње њи хо вог са др жа ја са раз во јем 
на у ке, по тре ба ма стру ке и стра те ги јом обра зо ва ња. 

Од по чет ка ра да па до да нас на овој ка те дри ста са ло 
је се дам ге не ра ци ја на став ни ка, аси сте на та и са рад ни ка. 
Про фе со ри пр ве ге не ра ци је, проф. др Си ни ша Стан ко вић, 
проф. др До бри ла Ка ра пан џић и проф. др Ра до мир Се нић, 
фор ми ра ли су пре по зна тљи ва усме ре ња на Шу мар ском 
фа кул те ту и струк ту ру на уч них ди сци пли на ко ја и да нас 
по сто ји у свом основ ном ви ду. Они су по ста ви ли те ме ље 
Ка те дре и да ли зна ча јан до при нос кре и ра њу и раз ра ди  
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ње них пред ме та. Проф. др Си ни ша Стан ко вић др жао је на-
ста ву из пред ме та: Шум ске хе миј ске тех но ло ги је, Хе миј ска 
тех но ло ги ја др ве та и Тех но ло ги ја дрв но-влак на стих ма са. 
Сво јим огром ним за ла га њем, зна њем и ис ку ством уна пре-
дио је на ста ву и на уч ни рад на Ка те дри. Успе шно је фор ми-
рао и ор га ни зо вао но ви Од сек за хе миј ску пре ра ду др ве та, 
и исто вре ме но је са мно го уме шно сти оба вљао ду жно сти 
про де ка на и де ка на Фа кул те та. Проф. др Ра до мир Се нић 
био је на став ник на пред ме ту Тех но ло ги ја по моћ них ма-
те ри ја ла, а у од ре ђе ним пе ри о ди ма др жао је на ста ву и на 
пред ме ти ма Фи зич ка хе ми ја, Оп шта хе миј ска тех но ло ги ја, 
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Хе миј ска пре ра да др ве та и Тех но ло ги ја дрв но-влак на стих 
ма са. Био је за пам ћен као про фе сор ко ји је го во рио број не 
је зи ке и ко ји је умео да на је дан не по сре дан и ду хо вит на-
чин пре не се сту ден ти ма сво је зна ње и огром но ис ку ство. 
Као шеф Ка те дре дао је ве ли ки до при нос ње ној афир ма-
ци ји на на уч ном и струч ном по љу, а у ме ђу на род ним окви-
ри ма ис ти че се ње гов рад у свој ству екс пер та ор га ни за ци је 
UNE SCO Ује ди ње них на ци ја. Проф. др До бри ла Ка ра пан џић 
би ла је у гру пи нај у ти цај ни јих про фе со ра ко ји су фор ми-
ра ли Шу мар ски фа кул тет и др жа ла је на ста ву из пред ме та 
Хе ми ја. Као из у зе тан на уч ник и пе да гог, ис ти ца ла је да су 
скром ност, са мо кри тич ност и зна ње дра го це не осо би не 
сва ког ин же ње ра стру ке. Би ла је ве о ма зах те ван на став-
ник, ве ли ког угле да, али и узор ко ји је лич но по ма гао си ро-
ма шним сту ден ти ма, по ста ла је јед на од лич но сти ко ји ма 
је обе ле же на исто ри ја Шу мар ског фа кул те та. У то вре ме у 
на став ном, струч ном и на уч ном ра ду на Ка те дри по ма га ли 
су аси стен ти Љи ља на Мај да нац и Де си мир Фи ли по вић и 
тех нич ки са рад ни ци Ра до сна Дра ги шић и Дан ка Ни ко лић.

У дру гој по ло ви ни 50-их год. про шлог ве ка Ка те дри 
при сту па ју про фе сор ке др На да Мар ко вић, др На та ли ја Јо-
ва но вић и др На да Тер жан, а ка сни је и про фе сор ка др Ву-
ко са ва Пје вић. Оне чи не дру гу ге не ра ци ју на став ни ка, ко ја 
је хва та ла ко рак са раз ви је ним свет ским уни вер зи те ти ма, 
ка ко у пе да го шком, та ко и у на уч но и стра жи вач ком ра ду. 
Проф. др На да Мар ко вић др жа ла је на ста ву из пред ме та: 
Хе ми ја др ве та, Хе миј ска пре ра да др ве та, Осно ви хе миј ске 
пре ра де др ве та, Ана ли тич ка хе ми ја и Тех но ло ги ја дрв но-
влак на стих ма са и пло ча иве ри ца. Сво јом не ис црп ном 
енер ги јом и зна њем она је да ла не мер љив до при нос раз-
во ју пред ме та Хе ми ја др ве та, као и ор га ни за ци ји и опре ма-
њу ла бо ра то ри ја Ка те дре са вре ме ним уре ђа ји ма. На став ни 
рад олак ша ва јој до ла зак проф. др На та ли је Јо ва но вић, ко ја 

пре у зи ма пред ме те Хе ми ја др ве та и Хе миј ска пре ра да др-
ве та. Свој до при нос Ка те дри да ла је кроз пре да ва ња ко ја 
су би ла из у зет но си сте ма тич на и са же та, јер је има ла да ра 
да од две стра ни це на пра ви јед ну стра ни цу кон ци зног и 
чу де сно ја сног тек ста, што је уте ме ље но и у ње ним ра до-
ви ма и уџ бе ни ци ма. Про фе сор ке др На да Тер жан и др Ву-
ко са ва Пје вић др жа ле су на ста ву из пред ме та Хе ми ја на 
свим од се ци ма Шу мар ског фа кул те та и успе шно пре но си-
ле сту ден ти ма зна ње из ове ба зич не обла сти. Про фе со ри 
пр ве и дру ге ге не ра ци је ове ка те дре су ду го го ди на чи ни ли 
хо мо ге ни ис тра жи вач ки тим, за ко јим је остао та кав на уч ни 
опус ко ји и данaс пред ста вља не за о би ла зну свет ску ли те-
ра ту ру. У њи хо во вре ме, на Ка те дри се од ви ја ин тен зи ван 
ис тра жи вач ки рад уз тех нич ку по др шку, ко ју по ред Ра до сне 
Дра ги шић и Дан ке Ни ко лић, пру жа ју и Мар ко Ђур ђе вић, 
дипл. инж. тех но ло ги је, и Ми ли ца Бо жо вић, дипл. инж. шу-
мар ства за за шти ту од еро зи је.

Кра јем 70-их го ди на ко лек ти ву на Ка те дри при дру жу-
ју се на став ни ци тре ће ге не ра ци је, ко ју чи не про фе со ри  
др Јо ван Миљ ко вић и др Та тја на Сте ва но вић-Ја не жић. 
Проф. др Јо ван Миљ ко вић др жао је на ста ву из пред ме та 
По моћ ни ма те ри ја ли и Иве ри це, влак на ти це и дрв но-пла-
стич них ма се. Овај из ра зи ти ин те лек ту а лац ши ро ког обра-
зо ва ња и уро ђе не дру же љу би во сти с ла ко ћом је гра дио 
при ја тељ ске од но се и са ко ле га ма у ино стран ству, оста вља-
ју ћи отво ре не пу те ве мла ђим ко ле га ма, што је ре зул ти ра ло 
мно штвом про је ка та у са рад њи Ка те дре са при вре дом и 
ис тра жи вач ким ин сти ту ци ја ма. До при нос ко ји је дао ни су 
са мо уџ бе ни ци, ра до ви и па тен ти већ и број не ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је у по љу нај са вре ме ни јих 
свет ских ис тра жи ва ња. Ње гов ви зи о нар ски дух до вео је 
до осни ва ња Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње пло ча иве ри-
ца и Сер ти фи ка ци о ног те ла на Шу мар ском Фа кул те ту.  
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Проф. др Та тја на Сте ва но вић-Ја не жић у то вре ме је др жа ла 
на ста ву из пред ме та Хе ми ја др ве та са осно ва ма хе миј ске 
пре ра де као стра стве ни љу би тељ на у ке, што је за си гур но 
и до при не ло то ме да сво ју ка ри је ру од 1995. год. на ста ви 
на Уни вер зи те ту Ла вал у Ка на ди (Uni ver sité La val, Qu e bec).

То ком 80-их год. про шлог ве ка у рад Ка те дре укљу чу ју 
се на став ни ци че твр те ге не ра ци је: до цент др Ол га Цр но го-
рац, др Би ља на Бу ја но вић и проф. др Ми лан ка Ђи по ро вић-
Мом чи ло вић. Сво је зна ње сту ден ти ма др Ол га Цр но го рац 
успе шно је пре но си ла као на став ник на пред ме ту По зна-
ва ње ма те ри ја ла. За хва љу ју ћи ње ној из ра зи тој ве шти ни у 
екс пе ри мен тал ном и прак тич ном ра ду, са њом је сва ки 
екс пе ри мент у ла бо ра то ри ји био не ве ро ват но јед но ста ван, 
за ни мљив и обо јен ху мо ром. Сво ју про фе си о нал ну ка ри је-
ру на ста ви ла је у Ка на ди као ди зај нер на ме шта ја у TE SCO 
кор по ра ци ји. Др Би ља на Бу ја но вић, као са ве сна и рад на 
осо ба, са пу но зна ња и енер ги је, да ла је по се бан до при-
нос оса вре ме ња ва њу прак тич не ла бо ра то риј ске на ста ве 
на пред ме ту Хе ми ја др ве та са осно ва ма хе миј ске пре ра де.  
На кон 1999. год. од ла зи у САД и по ста је углед ни про фе сор 
на Фа кул те ту за на у ку о за шти ти око ли не и шу мар ство у 
Си ра ку зи (SUNY Col le ge of En vi ron men tal Sci en ce and Fo re-
stry), где пре да је на Од се ку за па пир и би о про це сно ин-
же њер ство. Проф. др Ми лан ка Ђи по ро вић-Мом чи ло вић 
да нас др жи на ста ву из пред ме та Иве ри це, влак на ти це и 
дрв но-пла стич не ма се. Сво јим те мељ ним и упор ним ра-
дом раз ви ла је но ве из бор не пред ме те из обла сти тер-
мо пла стич них дрв них ком по зи та и на но тех но ло ги је, ко-
ји и да нас по бу ђу ју ве ли ко ин те ре со ва ње код сту де на та. 
Струч ним зна њем, ис тра жи вач ким иде ја ма и ам би ци о зно-
шћу до ка за ла се и као пло дан на уч ник. Као шеф Ка те дре 
сво јим за ла га њем до при не ла је фор ми ра њу Ла бо ра то ри је 
за ис пи ти ва ње фор мал де хи да и Ла бо ра то ри је за из ра ду  

ком по зит них пло ча од др ве та. Пред ста вља јед ну од кључ-
них осо ба за слу жних за акре ди та ци ју Ла бо ра то ри је за ис-
пи ти ва ње иве ри ца, чи ји је и да нас ру ко во ди лац. У то вре ме 
у на став ном ра ду Ка те дре уче ству ју и аси стен ти мр Ја сна 
Мар ти но вић и Дра га на Ко сић, ко је су до сре ди не 1990-их 
го ди на др жа ле ве жбе из пред ме та Хе ми ја.

Кра јем 90-их го ди на про шлог ве ка на Ка те дру до ла-
зе на став ни ци пе те ге не ра ци је. Као пр ва из ове ге не ра ци-
је Ка те дри се при дру жу је др Ива на Га ври ло вић-Гр му ша, 
да нас ре дов ни про фе сор, ко ја др жи на ста ву из предметa 
По зна ва ње ма те ри ја ла. На осно ву бо га тих ис ку ста ва сте че-
них у ис тра жи ва њи ма из обла сти ад хе зи ва успе шно раз ви ја 
но ви из бор ни пред мет Те о риј ске осно ве ле пље ња др ве та. 
Сво јим упор ним и си сте ма тич ним ра дом про ши ру је ли те-
ра тур ни опус из ове обла сти. Не се бич ну по жр тво ва ност 
и бри гу за сту ден те по ка за ла је као ру ко во ди лац основ-
них сту ди ја. По себ но за ла га ње ис по љи ла је кроз ак тив-
но сти у акре ди та ци ји и рад у Сер ти фи ка ци о ном те лу на 
Шу мар ском фа кул те ту, чи ји је по том би ла и ру ко во ди лац.  
На ред не го ди не на Ка те дру до ла зи др Мла ђан По по вић, 
да нас ван ред ни про фе сор, ко ји др жи на ста ву на пред ме ту 
Иве ри це, влак на ти це и дрв но-пла стич не ма се и успе шно 
раз ви ја но ви из бор ни пред мет из обла сти за шти те око ли не 
у дрв ној ин ду стри ји и на ста вља ино ва ци ју пред ме та На-
но тех но ло ги је у дрв ној ин ду стри ји. Сво јом пле ме ни то шћу 
да је по зи ти ван под сти цај ра ду на Ка те дри, а мар љи во шћу 
и кре а тив но шћу раз вио се као вре дан, са мо ста лан, ис тра-
жи вач це њен у на уч ним кру го ви ма. По ка зао је не мер љив 
до при нос у кре и ра њу до ку ме на та и ус по ста вља њу си сте ма 
ме наџ мен та у акре ди то ва ној Ла бо ра то ри ји за ис пи ти ва ње 
иве ри ца и Сер ти фи ка ци о ног те ла Шу мар ског фа кул те та 
у свој ству ру ко во ди о ца за ква ли тет. Исто вре ме но са њи-
ма у рад Ка те дре се укљу чу је и проф. др Ка та ри на Пер гал  
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и аси стент Љи ља на Чуч ко вић, ко је др же на ста ву на пред-
ме ту Хе ми ја.

Ше сту ге не ра ци ју на став ни ка на Ка те дри чи не др Ми-
ли ца Ран чић, да нас ван ред ни про фе сор, др Ја сми на По по-
вић, до цент, и аси стент Су ру чић Љи ља на, ко је се при дру-
жу ју Ка те дри по чет ком 2000. го ди не. Про фе сор ка Ми ли ца 
Ран чић да нас др жи на ста ву на пред ме ту Хе ми ја. Сво јом 
ин вен тив но шћу и за ла га њем уво ди са вре ме не ме то де на-
ста ве на овом фун да мен тал ном пред ме ту, а по ред то га по-
сти же вред не и при зна те на уч не ре зул та те на по љу хе ми је 
хе те ро ци клич них је ди ње ња и на но тех но ло ги је. Ко нач но, 
овој ге не ра ци ји при дру жу је се про фе сор ка др Ја сми на 
По по вић, ко ја пре у зи ма на ста ву на пред ме ту Хе ми ја др-
ве та са осно ва ма хе миј ске пре ра де. По се ду је из у зет ну ме-
то дич ност и ана ли тич ност, као и на гла шен дар за син те зу 
зна ња, што ње на пре да ва ња чи ни по себ но кон ци зним и 
за ни мљи вим. Ове сво је вр ли не ве о ма ве што ко ри сти на 
уве ћа њу свог ис тра жи вач ког опу са и оса вре ме ња ва њу про-
гра ма на ста ве.

Сед му и нај мла ђу ге не ра ци ју на став ни ка на Ка те дри 
чи ни аси стент мр Со јиљ ко вић Ива на, ко ја да нас др жи ве-
жбе из пред ме та Хе ми ја. Свој до при нос Ка те дри ис по ља ва 
за ни мљи вим и кре а тив ним пре да ва њи ма, ко ји ма раз ви ја 
код сту де на та љу бав пре ма сти ца њу зна ња из обла сти Хе-
ми је. Као сту ди о зна, про ми шље на, так тич на и упор на осо-
ба оче ку је се да ће осве жи ти и обо га ти ти ис тра жи вач ки 
опус на Ка те дри.

По треб ну струч ну и тех нич ку по др шку у од ре ђе ном пе-
ри о ду у ра ду Ка те дре, по чев ши од че твр те ге не ра ци је, пру-
жи ли су са рад ни ци: мр Гор да на Пе тро вић, Сне жа на Тин тор, 
Мир ја на Не ћак и дипл. инж. Љи ља на Ђур ко вић.

На Ка те дри хе миј ско-ме ха нич ке пре ра де др ве та, од 
ње ног осни ва ња па до 31.10.2019. го ди не, а пре ма до ступ ним 

по да ци ма, ди пло ми ра ло је пре ко 60 сту де на та, 7 сту де-
на та од бра ни ло је ма стер рад, ма ги стри ра ло је 6 и док то-
ри ра ло је 16 сту де на та. За про те клих 60 го ди на до го ди ле 
су се мно ге про ме не у на став ним пла но ви ма и про гра-
ми ма пред ме та на Ка те дри. Зна чај на про ши ре ња на став-
них пла но ва и про гра ма де ша ва ју се по чет ком 2000-их, 
са им пле мен та ци јом Бо лоњ ског про це са, ка да до ла зи до 
уво ђе ња из бор них пред ме та, пр во на основ ним сту ди ја-
ма, а не што ка сни је и на ма стер и док тор ским сту ди ја ма. 
На Ка те дри се у окви ру сту диј ског про гра ма основ них сту-
ди ја Тех но ло ги је, ме наџ мент и про јек то ва ње на ме шта ја и 
про из во да од др ве та из во де сле де ћи оба ве зни пред ме ти: 
Хе ми ја, Хе ми ја др ве та, По зна ва ње ма те ри ја ла и Иве ри-
це, влак на ти це и дрв но-пла стич не ма се, као и сле де ћи 
из бор ни пред ме ти: Хе миј ска пре ра да др ве та, Те о риј ске 
осно ве ле пље ња др ве та, Еко ло ги ја у дрв ној ин ду стри ји, 
Ком по зит ни про из во ди од др ве та и На но тех но ло ги је у 
пре ра ди др ве та (до 2013. го ди не). По ред то га, на Ка те дри 
се одр жа ва на ста ва из 4 пред ме та на стру ков ним, 7 на 
ма стер и 5 на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма.

У окви ру Ка те дре по сто је сле де ће ла бо ра то ри је: Ла бо-
ра то ри ја за ис пи ти ва ње пло ча иве ри ца и влак на ти ца, Ла-
бо ра то ри ја за хе миј ску пре ра ду др ве та и хе ми ју, Ла бо ра то-
ри ја за ис пи ти ва ње ад хе зи ва и пре ма за и Цен тар за дрв не 
ком по зи те, па пир и би о про це сно ин же ње р ство.
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

На уч на ис тра жи ва ња на Ка те дри хе миј ско-ме ха нич ке пре-
ра де др ве та мо гу се у осно ви свр ста ти у две гру пе, од ко јих 
пр вој при па да ју ис тра жи ва ња из обла сти хе ми је др ве та и 
хе миј ске пре ра де др ве та, док дру гу гру пу чи не ис тра жи ва-
ња из обла сти ком по зит них пло ча и про из во да од др ве та. 
Има ју ћи у ви ду да на ве де не обла сти про жи ма ју јед на дру-
гу, на Ка те дри је за сту пљен мул ти ди сци пли нар ни при ступ 
ис тра жи ва њи ма. 

У окви ру ис тра жи ва ња хе ми је др ве та и ње го ве хе миј-
ске пре ра де спр о ве де се ис тра жи ва ња: хе миј ских и ана-
том ских свој ста ва бр зо ра сту ћих вр ста у ци љу план та жног 
уз га ја ња и са аспек та мо гућ но сти њи хо ве при ме не као си-
ро ви не у про це си ма хе миј ске и ме ха нич ке пре ра де др ве та; 
ути ца ја хе миј ских трет ма на на фи зич ка, ме ха нич ка и ад-
хе зив на свој ства др ве та у ци љу по бољ ша ња свој ста ва др-
ве та по де ша ва њем усло ва иза бра них хе миј ских трет ма на; 
утвр ђи ва ња по тен ци ја ла др ве та као из во ра тзв. „зе ле них” 
хе ми ка ли ја, од но сно хе ми ка ли ја ко је се до би ја ју по ступ-
ци ма ко ји не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну, а при то ме мо гу 
има ти и ан ти бак те ри о ло шке ак тив но сти, као и по тен ци ја-
ла др ве та за до би ја ње ми кро и на но-це лу ло зних че сти ца. 
У по чет ном пе ри о ду ра да Ка те дре спро ве де на су број на 
ис тра жи ва ња хе миј ског са ста ва етар ског уља из игли ца и 
раз ли чи тих ти по ва се ме на до ма ћих че ти на ра.

Ис тра жи ва ња из обла сти ком по зит них дрв них ма те ри-
ја ла усме ре на су ка уна пре ђе њу свој ста ва и пе р фор ман си 
ком по зит них пло ча и про из во да при ме ном по сту па ка хе-
миј ске мо ди фи ка ци је др ве та, упо тре бом на но ма те ри ја ла, 
ко ри шће њем на уч них са зна ња о ме ха ни зму ад хе зи је др-
ве та и фе но ме на пе не тра ци је ад хе зи ва у др во, као и о деј-
ству др ве та на ки не ти ку очвр шћа ва ња ад хе зив них си сте ма. 
Ис тра жи ва ња су про ши ре на и на мо гућ но сти и пе р спек-
ти ве упо тре бе „зе ле них” ад хе зи ва за др во, укљу чу ју ћи и  

кре и ра ње ме ха нич ких ка рак те ри сти ка дрв них тер мо пла-
стич них и ко мер ци јал них ком по зи та упо тре бом на но че-
сти ца спе ци фич не функ ци о нал но сти.

По се бан сег мент струч ног ра да на Ка те дри пред ста вља 
ан га жо ва ност ње них на став ни ка и са рад ни ка на по сло ви-
ма сер ти фи ка ци је пло ча иве ри ца и влак на ти ца у окви ру 
Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ње пло ча иве ри ца, ко ја је осно ва-
на 1979. го ди не. По себ ним за ла га њем за по сле них 2003. год. 
ова ла бо ра то ри ја је акре ди то ва ла свој си стем ква ли те та и 
та ко до ка за ла сво ју ком пе тент ност. То ком акре ди то ва ног 
пе ри о да, ко ји тра је до 2016. го ди не, Ла бо ра то ри ја је из да ла 
ви ше од 3.600 из ве шта ја о ис пи ти ва њу. Осим то га, на ини-
ци ја ти ву чла но ва ове ла бо ра то ри је 2006. го ди не осно ва но 
је Сер ти фи ка ци о но те ло Шу мар ског фа кул те та за сер ти-
фи ка ци ју пло ча иве ри ца, ко је је и акре ди то ва но од стра не 
Акре ди та ци о ног те ла Ср би је. 

За хва љу ју ћи успе шном ра ду Ла бо ра то ри је, ње ни чла-
но ви су опре ми ли ла бо ра то ри је на Ка те дри уре ђа ји ма за 
из ра ду екс пе ри мен тал них пло ча и ис пи ти ва ње са др жа ја 
фор мал де хи да. Ти ме су зна чај но про ши ре не мо гућ но сти 
прак тич ног ра да сту де на та и по бољ шан је ква ли тет струч-
ног и на уч но и стра жи вач ког ра да. 

У про те клом пе ри о ду ра да Ка те дра је оства ри ла кон-
ти ну ал ну са рад њу са при вре дом кроз рад на став ни ка и 
са рад ни ка на про јек ти ма ре кон струк ци је, оп ти ми за ци је 
про из вод ње дрв них пло ча уво ђе њем ад хе зи ва по де ше них 
ка рак те ри сти ка, при ме ном раз ли чи тих де ри ва та на ба зи 
фур фу ра ла у по ступ ку из ра де као суп сти ту ен та де ла ин ду-
стриј ског ад хе зи ва, по де ша ва њем про це сних па ра ме та ра 
са ци љем сма ње ња еми си је фор мал де хи да из сло је ви тих 
пло ча и слич но. Са рад њу са до ма ћим ком па ни ја ма за пре-
ра ду др ве та на став ни ци Ка те дре че сто су ре а ли зо ва ли и 
ор га ни зо ва њем обу ка за по тре бе ус по ста вља ња кон тро ле 
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ква ли те та њи хо ве про из вод ње, ко је су се оба вља ле или 
у фа бри ка ма или на Фа кул те ту. У пе ри о ду ин ду стри ја ли-
за ци је бив ше СФРЈ ско ро да ни је би ло фа бри ке у Ср би ји, 
Бо сни и Хе р це го ви ни, Цр ној Го ри и Ма ке до ни ји ко ја ни је 
ан га жо ва ла про фе со ре са ове ка те дре за по тре бе из ра де 
тех но ло шких ела бо ра та но во про јек то ва них фа бри ка, ка ко 
за из ра ду др ве ња че, та ко и за из ра ду по лу це лу ло зе, кар-
то на, ва ло ви те ле пен ке, „ме ди ја пан” пло ча, као и пло ча 
иве ри ца. За хва љу ју ћи сте че ном по ве ре њу у струч ност про-
фе со ра са ове ка те дре оства ре на је ду го го ди шња са рад ња 
са ве ћи ном фа бри ка. У до са да шњем пе ри о ду по себ но се 
мо же ис та ћи са рад ња са фа бри ка ма за про из вод њу иве-
ри ца: ШПИК „Ива њи ца”, ШИК „Ве ли мир Ја кић”, фа бри ком 
за из ра ду твр дих влак на ти ца Сим по ШИК у Кур шу мли ји, 
и фа бри ка ма фу р нир ских пло ча ШИК Ку че во и Дрв ним 
ком би на том из Срем ске Ми тро ви це, укљу чу ју ћи и „Ви ско-
зу” из Ло зни це ка да је ра ди ла. Ко ли ко је до бра за јед нич ка 
са рад ња Ка те дре са ком па ни јом Кро но шпан СРБ у Ла по ву 
го во ри и спровођeње струч не прак се сту де на та у ње ним 
по го ни ма у лет њим ме се ци ма, пу тем ко је сту ден ти сти чу 
ве о ма вред на прак тич на зна ња и ве шти не, што је ре зул ти-
ра ло и ди плом ским ра до ви ма сту де на та.

По ред то га, чла но ви Ка те дре већ ду жи пе ри од уче ству-
ју у ра ду ко ми си ја за из ра ду и усва ја ње срп ских стан дар-
да из обла сти пло ча од др ве та и ад хе зи ва за др во, као и 
у рад ним гру па ма за из ра ду Пра вил ни ка о зах те ви ма за 
пло че иве ри це по зах те ву Ми ни стар ства при вре де. У пе-
ри о ду сер ти фи ка ци је пло ча иве ри ца и влак на ти ца Ка те-
дра је оства ри ла из у зет но ак тив ну мре жу са рад ње са број-
ним по тро ша чи ма и уво зни ци ма ових пло ча и у сва ком 
мо мен ту по се до ва ла је по дат ке о њи хо вом ква ли те ту на 
на шем тр жи шту. Овим ак тив но сти ма на став ни ци Ка те дре 
да ју зна ча јан до при нос раз во ју си сте ма кон тро ле ква ли те та  
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у Ре пу бли ци Ср би ји из обла сти пло ча од др ве та и ад хе - 
зи ва за др во.

Ова ква си нер ги ја при вре де и на став ни ка и са рад ни ка 
ове ка те дре ре зул ти ра ла је у број ним на уч ним и струч ним 
ра до ви ма, мо но гра фи ја ма, скрип ти ма, уџ бе ни ци ма и па-
тен ти ма. Од осни ва ња Ка те дре до да нас ње ни чла но ви су 
пу бли ко ва ли пре ко 600 на уч них и струч них ра до ва у до ма-
ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва 
са до ма ћих и ме ђу на род них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја у 
струч ном сми слу на овој ка те дри је ура ђе но пре ко 60 сту-
ди ја и екс пер ти за, 2 па тен та и об ја вље но је 46 ра до ва у ча-
со пи си ма са SCI ли сте. 
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Да нас, као и то ком чи та ве сво је исто ри је, Ка те дра хе миј-
ско-ме ха нич ке пре ра де др ве та не гу је и раз ви ја на уч ну и 
струч ну са рад њу са дру гим на уч ним ин сти ту ци ја ма и при-
вред ним су бјек ти ма у зе мљи и ино стран ству. 

Са рад ња на став ни ка Ка те дре са уста но ва ма ван фа-
кул те та има ла је функ ци ју стал ног или по вре ме ног са рад-
ни ка у слу ча ју пред у зе ћа за хе миј ску пре ра ду др ве та и ком-
би на та за из ра ду ком по зит них дрв них пло ча. На став ни ци 
ове ка те дре су че сто има ли и уло гу стал них или при вре ме-
них струч них из ве сти ла ца, ар би та ра или са вет ни ка у са рад-
њи са При вред ном ко мо ром бив ше СФРЈ, а да нас Ср би је, 
Ми ни стар ством при вре де, Вр хов ним при вред ним су дом, 
Ин ве сти ци о ним бан ка ма и дру гим срод ним ин сти ту ци ја ма 
по ве за них за јед нич ким ин те ре си ма. Сво ју струч ну са рад њу 
на став ни ци са Ка те дре оства ру ју и кроз члан ство у струч-
ним до ма ћим удру же њи ма као што су Ин же њер ска ко мо-
ра Ср би је и Срп ско хе миј ско дру штво, и у ме ђу на род ним 
удру же њи ма као што су  Eu ro pean Co o pe ra tion in Sci en ce 
and Tec hno logy (COST), So ci ety of Wo od Sci en ce and Tec-
hno logy (SWST) и Fo rest Pro ducts So ci ety (FPS) из Аме ри ке. 
Мул ти ди сци пли нар ни ка рак тер пред ме та ко ји се раз ви ја ју 
на Ка те дри усме рио је са рад њу са срод ним фа кул те ти ма у 
зе мљи и ино стран ству, ме ђу ко ји ма се ис ти че ду бља са рад-
ња са: Тех но ло шко-ме та лур шким фа кул те том Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду и Но вом Са ду, По љо при вред ним и Хе миј ским 
фа кул те том, Фа кул те том ве те ри нар ске ме ди ци не Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Лу двиг-Мак си ми ли јан Уни вер зи те том у 
Мин хе ну, Уни вер зи те том у Хам бур гу и ње го вим Ин сти ту-
том за шу мар ство и шум ске про из во де, Би о тех нич ким фа-
кул те том Уни вер зи те та у Љу бља ни, Др жав ним ин сти ту том 
за дрв ну ин ду стри ју у Бра ти сла ви и Тех но ло шким фа кул те-
том за пре ра ду др ве та Тех нич ког Уни вер зи те та из Зво ле на. 
Сем то га, Ка те дра има и ду го го ди шњу ра зно вр сну са рад њу 
са Ин сти ту том за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла у Бе о гра ду, ко ја 

омо гу ћа ва раз ме ну ис ку ста ва у про це су оце њи ва ња ква-
ли те та ма те ри ја ла на ба зи др ве та, као и са Ин сти ту том за 
ну кле ар не на у ке – Вин ча, ИХТМ и Цен тром за хе ми ју у Бе-
о гра ду.

Бу ду ћи да је са рад ња са до ма ћим и ино стра ним ин-
сти ту ци ја ма обо га ти ла чла но ве Ка те дре но вим на уч ним и 
струч ним са зна њи ма и ве шти на ма, да нас су они још ви ше 
мо ти ви са ни за ње но про ши ре ње.
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скон син из Ме ди со на при ја вио за јед нич ком Аме рич-
ко-ју го сло вен ском од бо ру, пре ко Са ве зног за во да за 
ме ђу на род ну на уч но-тех нич ку са рад њу (1991. год.)

• „Ком плек сно ко ри шће ње дрв не си ро ви не, про је кат 
Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду и Др жав ног ин сти ту-
та за дрв ну ин ду стри ју у Бра ти сла ви“, Че шко сло вач ка, 
оства рен пре ко Ре пу блич ког за во да за ме ђу на род ну 
на уч но-тех нич ку са рад њу (1990. год.)

• „Ком по зит ни ма те ри ја ли на ба зи др ве та“, би ла те рал ни 
про је кат Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду и Фа кул те-
та за тех но ло ги ју др ве та из Зво ле на, Че шко сло вач ка, 
оства рен пре ко Ре пу блич ког за во да за ме ђу на род ну 
на уч но-тех нич ку са рад њу (1991. год.)
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Историјски  
развој

На став ним пла ном по Ста ту ту из 1956. год. на Дрв но-ин ду-
стриј ском од се ку пред ви ђе но је да се на ста ва из во ди на 33 
пред ме та. Tом при ли ком фор ми ра не су две ка те дре: Ка-
те дра при мар не пре ра де др ве та и Ка те дра фи нал не пре- 
 ра де др ве та.

Ор га ни за ци о ни и еко ном ски пред ме ти са оба од се ка 
рас по ре ђе ни су у за јед нич ку ка те дру. У то вре ме при мар на 
пре ра да др ве та је би ла у зна чај ној екс пан зи ји, док фи нал на 
пре ра да (про из вод ња на ме шта ја и гра ђе вин ске сто ла ри је) 
тек по чи ње са ин ду стриј ском про из вод њом, што се ја сно 
ви ди из на став ног пла на из 1956. го ди не. Од тог пе ри о да 
по чи ње раз вој ове ка те дре, ко ји тра је до да на шњих да на. 
Ка те дра фи нал не пре ра де др ве та пред ста вља ка те дру чи-
ји је раз вој те сно по ве зан са раз во јем тех но ло ги је. Ве ли ки 
број но вих пред ме та ко ји је уво ђен у на став не пла но ве и 
про гра ме (пре ко 15 од настанкa Ка те дре), као и чи ње ни-
ца да је 2002. го ди не из Ка те дре фи нал не пре ра де др ве та 
на ста ла Ка те дра ма ши на и ала та у пре ра ди др ве та, са мо 
до при но се овој чи ње ни ци.

Ове про ме не ути ца ле су зна чај но на број и вр сту пред-
ме та на Ка те дри фи нал не пре ра де др ве та. За сту пље ни су 
сле де ћи пред ме ти из уже струч не обла сти: Фи нал на пре-
ра да др ве та, По вр шин ска об ра да др ве та и Кон струк ци је 
про из во да од др ве та – као оба ве зни пред ме ти, и Ди зајн, 
Про јек то ва ње на ме шта ја, Ор га ни за ци ја про сто ра, Про јек-
то ва ње ен те ри је ра и Та па ци ра ни на ме штај – као из бор ни 
пред ме ти. Осим то га, на Ка те дри је био и при прем ни пред-
мет На црт на ге о ме три ја. Од 2008. го ди не Ка те дри фи нал не 
пре ра де др ве та се до да ју и сле де ћи из бор ни пред ме ти: Ле-
пље ње у фи нал ној пре ра ди др ве та, Др во у гра ђе ви нар сту, 
Ин же њер ска гра фи ка и Увод у ме тод ско про јек то ва ње. На-
став ним пла ном од 2012. год. уво де се и из бор ни пред ме ти: 
Тeхнологија про из вод ње гра ђе вин ске сто ла ри је и Тех но ло-
ги је про из вод ње ку ћа од др ве та.

ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Наставно особље

др Игор Џинчић, 
ванредни професор, шеф Катедре

др Тања Палија, 
доцент

др Гордана Ђукановић, 
доцент

мр Јелена Матић, 
редовни професор

Стручни сарадници и лаборанти

дипл. инж. Желимир Марковић, 
стручни сарадник

Слободан Орешчанин, 
лаборант

Школ ске 2007/2008. год. се от по чи ње са ма стер сту-
ди ја ма на Од се ку за пре ра ду др ве та, а Ка те дра фи нал не 
пре ра де др ве та има два мо ду ла: Об ли ко ва ње про из во да 
од др ве та, и у окви ру мо ду ла Тех но ло ги је пре ра де др-
ве та под мо дул – Фи нал на пре ра да др ве та. На мо ду лу за 
Об ли ко ва ње про из во да од др ве та се слу ша ју пред ме ти: 
Об ли ко ва ње про из во да од др ве та, Опре ма ње ен те ри је-
ра, Дрв не кон струк ци је у ен те ри је ру, Обез бе ђе ње ква ли-
те та фи нал них про из во да и Исто ри ја ди зај на на ме шта ја, 
а на под мо ду лу Фи нал на пре ра да др ве та: Тех но ло ги ја 
дрв них про из во да у гра ђе ви нар ству и дрв не га лан те ри је, 
По вр шин ска об ра да др ве та у екс те ри је ру, Дрв не кон струк-
ци је у ен те ри је ру, Обез бе ђе ње ква ли те та фи нал них про-
из во да и Ау то ма ти за ци ја про це са ла ки ра ња. На Ка те дри 
је ста са ло не ко ли ко ге не ра ци ја на став ни ка и са рад ни ка, 
ко ји су оста ви ли не из бри сив траг у на уч ној и струч ној 
јав но сти: ре дов ни про фе со ри – Бо го љуб Кр шљак, Бран-
ко Пе три чић, Дра го мир Сто шић, Ду шан Ска кић, Гра ди-
мир Да нон, Ми лан Ја ић, Ми лан По тре бић, Пе тар То до-
ро вић, Ра де За плотнк, Со кол Со ко ло вић, Јелена Матић;  
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ван ред ни про фе со ри – Алек сан дар Де дић, Алек сан дар 
Јан ко вић, Би сер ка Не сто ро вић, Игор Џин чић, Ра ди во је Гво-
зде но вић, Ср ђан Жи кић; до цен ти – Бо ри слав Јо ва но вић, 
Бра ни слав Под ло шек, Дра ган Лу ка чев, Гор да на Ва си ље-
вић, Је ле на Мак сић, Та ња Па ли ја; аси стен ти и са рад ни ци 
у на ста ви – Алек сан дра Бур да, Ал мир Кр џо вић, Иван ка 
Ми ло ше вић, Ми ља на Ни ко лић, Ми ро слав Се ку лић, Рај ка 
Жи ва но вић, Рат ко Мар ко вић, Же ли мир Мар ко вић, Зо ран 
Ђу ри шић; ви ши пре да ва чи – Сте ван Сми љан ски; ви ши 
струч ни са рад ни ци – Ми о драг Ми хај ло вић, Ра ди во је Бан-
ко вић, Стра хи ња Лу бар дић, То ми слав Ма тић.

За вод, Ла бо ра то ри ја и Цен тар

У окви ру Ка те дре фи нал не пре ра де др ве та функ ци о ни шу 
За вод за кон тро лу ква ли те та на ме шта ја и Ла бо ра то ри ја за 
по вр шин ску об ра ду др ве та, као и Цен тар за про јек то ва ње 
и ди зајн ен те ри је ра и на ме шта ја, пре ко ко јих чла но ви Ка-
те дре оба вља ју струч не и на уч не ак тив но сти.

За вод за кон тро лу ква ли те та на ме шта ја је са став ни 
део Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и са мо-
стал на је ор га ни за ци о на це ли на. Осно ван је 1975. год. на 
ини ци ја ти ву др Ми ла на По тре би ћа, ре дов ног про фе со ра, 
под на зи вом Ла бо ра то ри ја за кон тро лу ква ли те та на ме шта-
ја. Из да ва ње из ве шта ја о ис пи ти ва њу ква ли те та на ме шта ја 
за по че то је 1977. год. и не пре кид но тра је до да нас. У Ла бо ра-
то ри ји су та да би ли за по сле ни дипл. арх. То ми слав Ма тић, 
струч ни са рад ник, и инж. Пре драг Стан ко вић, ла бо рант, а 
од 1980. го ди не и аси стент дипл. инж. Би сер ка Не сто ро вић.

Под ру ко вод ством др Ду ша на Ска ки ћа, ре дов ног про-
фе со ра, од 2000. го ди не је уз ве ли ко за ла га ње за по сле них, 
аси стен та мр Би сер ке Не сто ро вић, ла бо ран та инж. Пре дра-
га Стан ко ви ћа и тех ни ча ра Сло бо да на Оре шча ни на, за по-
чет про цес акре ди та ци је 2002. го ди не. Про ме њен је на зив 
ла бо ра то ри је у За вод за кон тро лу ква ли те та на ме шта ја. За-
вод је од Акре ди та ци о ног те ла Ср би је (АТС) акре ди то ван 10. 
де цем бра 2003. го ди не као пр ва кон трол на ор га ни за ци ја на 
Бе о град ском уни вер зи те ту, пре ма ме ђу на род ном си сте му 
ква ли те та и стан дар ду SRPS ISO/IEC 17020: 2002. Од та да За-
вод из да је из ве шта је о кон тро ли са њу ква ли те та на ме шта ја.

Од 2009. год. За вод рас по ла же са нај са вре ме ни јом ну-
ме рич ком опре мом за кон тро ли са ње ква ли те та на ме шта ја. 
На бав ком но ве опре ме по ве ћа не су мо гућ но сти кон тро-
ли са ња, као и ка па ци тет ис пи ти ва ња. У ра ду За во да од те 
го ди не уче ству је и мр Игор Џин чић, аси стент.

Од 2010. год. ру ко во ди лац За во да је до цент др Би-
сер ка Не сто ро вић. По твр ђу је се ком пе тент ност За во да 
за спро во ђе ње но вих ме то да кон тро ли са ња пре ма EN  
стан дар ди ма.

Од ла ском ван ред ног про фе со ра др Би сер ке Не сто ро-
вић у пен зи ју, 2018. го ди не ван ред ни про фе сор др Игор Џин-
чић пре у зи ма ру ко во ђе ње За во дом. Исте го ди не до цент 

др Та ња Па ли ја и струч ни са рад ник дипл. инж. Же ли мир 
Мар ко вић по ста ју стал ни чла но ви За во да.

Уса гла ше ност ра да За во да за кон тро лу ква ли те та на-
ме шта ја са стан дар дом акре ди та ци је пра ти ло је Акре ди та-
ци о но те ло Ср би је са успе шних 16 над зор них оце њи ва ња и 
три ре а кре ди та ци је. По след ња кон тро ла је за вр ше на пре ма 
стан дар ду SRPS ISO/IEC 17020:2012 у 2019. го ди ни.

Ла бо ра то ри ја за по вр шин ску об ра ду др ве та осно ва-
на је 1977. го ди не, у вре ме ка да се из пред ме та Фи нал на 
пре ра да др ве та из дво јио као по се бан пред мет По вр шин ска 
об ра да др ве та. Про стор Ла бо ра то ри је ве ли чи не око 65 m2 

на ла зио се у скло пу Сто лар ске ра ди о ни це и оштрач ни це 
ала та „Кор дун”. Из бо ром аси стен та на пред ме ту По вр-
шин ска об ра да др ве та за по че то је уре ђи ва ње и опре ма ње  
про сто ра.

У пр вом ко ра ку фор ми ра но је осам рад них ме ста за 
из во ђе ње ве жби сту де на та, за хва љу ју ћи по мо ћи ди рек то ра 
Ин сти ту та за пре ра ду др ве та – др Ав де Ре џи ћа, ре дов ног 
про фе со ра. Сту ден ти су ти ме до би ли мо гућ ност да на ла-
бо ра то риј ским ве жба ма у скло пу пред ме та По вр шин ска 
об ра да др ве та од ре ђу ју свој ства пре ма за у теч ном ста њу, 
као и у об ли ку на не тог и очвр сну лог фил ма.

Од опре ме Ла бо ра то ри ја је по се до ва ла ка би ну са во-
де ним пре чи шћа ва њем за ла ки ра ње узо ра ка, као и опре му 
за на но ше ње пре ма за (ком пре сор и рас пр ши ва чи). За при-
пре му по вр ши не пре ла ки ра ња ко ри шће не су руч не бру си-
ли це, а за до би ја ње ви со ког сја ја на кон ла ки ра ња по сто јао 
је уре ђај за по ли ра ње.

Из град њом ам фи те а тра, Ла бо ра то ри ја је при вре ме-
но оста ла без про сто ра, при че му је је ди но опре ма ма њих 
ди мен зи ја са чу ва на. Нов про стор Ла бо ра то ри ја до би ја на 
ко ри шће ње 2000. го ди не.

За ла га њем проф. Ду ша на Ска ки ћа, ре дов ног про фе со-
ра и ру ко во ди о ца За во да за кон тро лу ква ли те та на ме шта ја, 
из дво је на су сред ства за опре ма ње Ла бо ра то ри је са вре ме-
ним уре ђа ји ма за ис пи ти ва ње ква ли те та ла ки ра не по вр ши-
не (уре ђа ји за од ре ђи ва ње ја чи не ад хе зи је, твр до ће, сја ја, 
де бљи не су вог фил ма и др.). Ти ме су се сте кли усло ви за 
по нов но ус по ста вља ње ла бо ра то риј ских ве жби на пред-
ме ту По вр шин ска об ра да др ве та, као и на пред ме ти ма на 
ма стер сту ди ја ма: По вр шин ска об ра да др ве та у екс те ри је ру 
и Ау то ма ти за ци ја про це са ла ки ра ња.

То ком 2013. год. опре ма Ла бо ра то ри је је до пу ње на ма-
њим по моћ ним и мер ним ин стру мен ти ма, ко ји олак ша ва ју 
при пре му и из во ђе ње ис пи ти ва ња. Ла бо ра то ри ја 2018. год. 
до би ја рад на ме ста за бру ше ње до на ци ја ма из при вре де.

Ру ко во ди лац Ла бо ра то ри је од ње ног осни ва ња до од-
ла ска у пен зи ју (2018. год.) био је др Ми лан Ја ић, ре дов ни 
про фе сор, ко ји је по себ но до при нео опре ма њу Ла бо ра то-
ри је у тре нут ку ње ног на стан ка и у ус по ста вља њу и из во ђе-
њу ла бо ра то риј ских ве жби у ра ни јем про сто ру.

Да нас се, по ред из во ђе ња ла бо ра то риј ских ве жби, у Ла-
бо ра то ри ји спр о во де ис пи ти ва ња из обла сти по вр шин ске 
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об ра де др ве та као део за вр шних и ма стер ра до ва, док тор-
ских ди сер та ци ја, као и за по тре бе из ра де на уч них ра до ва. 
До са да су об ја вље не 2 ма ги стра ту ре, 1 ма стер рад, 2 док-
тор ске ди сер та ци је и ви ше ра до ва об ја вље них у на уч ним 
ча со пи си ма или пре зен то ва них на ме ђу на род ним на уч-
ним кон фе рен ци ја ма.

Ла бо ра то ри ја са ра ђу је и са пред у зе ћи ма ко ја се ба ве 
по вр шин ском об ра дом др ве та кроз раз ли чи те ан га жма не 
(обу ке, са ве то ва ња, итд.).

Цен тар за про јек то ва ње и ди зајн ен те ри је ра и на ме-
шта ја је осно ван 2004. го ди не у окви ру Ка те дре фи нал не 
пре ра де др ве та. По тре ба за осни ва њем Цен тра на ста ла је 
као ре зул тат чи ње ни це да је у окви ру на став ног про гра ма 
Од се ка по че ло са ра дом Усме ре ње за про јек то ва ње на ме-
шта ја и ен те ри је ра, са ни зом пред ме та из уже на уч не, од но-
сно умет нич ке обла сти Об ли ко ва ње про из во да од др ве та, 
ко ји су се по пр ви пут по че ли из у ча ва ти у том оби му на 
Шу мар ском фа кул те ту. Као по др шка бр жем и све о бу хват-
ни јем раз во ју но вих ди сци пли на, а у ци љу ства ра ња струч-
ња ка ко ји мо гу са ја ком ин же њер ском под ло гом раз ви ја ти 
и ства ра ти но ве кон цеп те у ин ду стри ји на ме шта ја, у окви ру 
Цен тра за про јек то ва ње и ди зајн ен те ри је ра и на ме шта ја 
по че ло се са ре а ли за ци јом сле де ћих ак тив но сти.

Цен тар је то ком пет на ест го ди на по сто ја ња ин тен зив-
но ра дио на ис пу ње њу по ста вље них ци ље ва и ре а ли зо вао 
ве ли ки број ак тив но сти, ме ђу ко ји ма су чак 54 са мо стал не 
из ло жбе Од се ка за тех но ло ги је др ве та (2 у ино стран ству и 
52 у зе мљи) и 74 ко лек тив не из ло жбе (31 у ино стран ству и 
43 у зе мљи). Ра до ви Цен тра су пред ста вља ни на не ким од 
нај ре ле вант ни јих ма ни фе ста ци ја за стру ку, ме ђу ко ји ма су: 
Ин тер на ци о нал ни са јам на ме шта ја у Kелну (IMM Co log ne) – 
Pu re Ta lents, Ин тер на ци о нал ни са јам на ме шта ја у Ми ла ну 
(Sa lo ne In ter na zi o na le del Mo bi le di Mi la no) – Sa lo ne Sa tel li te 
и Ин тер на ци о нал ни са јам на ме шта ја у Ко пен ха ге ну – Ta-
lent Zo ne.

Ин тен зи ван рад у окви ру Цен тра ре зул ти рао је осва-
ја њем чак 85 на гра да од стра не до ма ћих и ме ђу на род них 
жи ри ја и кон кур са, а ме ђу нај зна чај ни је спа да ју: Злат ни 
кључ Бе о град ског сај ма на ме шта ја, На гра да Са ло на ар хи-
тек ту ре, На гра да УЛУ ПУДС-а, Ин тер на ци о нал на на гра да 
Young Bal kan De sig ners, На гра да за нај бо љи на уч но и стра-
жи вач ки и струч ни рад на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, Re port 
de sign award номинацијa Ми лан ског сај ма на ме шта ја, На-
гра де за до бар ди зајн Привреднe ко мо ре Бе о гра да, На гра-
да Цен тра за раз вој ин клу зив ног дру штва, На гра да на кон-
кур су за ди зајн на ме шта ја Аген ци је за др во, На гра да Са ве за 
про на ла за ча Ср би је.

По во дом 90-е го ди шњи це Фа кул те та, а у са рад њи са 
сту ден ти ма Усме ре ња за про јек то ва ње на ме шта ја и ен-
те ри је ра, 2010. год. по кре нут је про је кат „Пр ва ко лек ци ја 
на ме шта ја Уни вер зи те та у Бе о гра ду”, та ко да је је дин стве-
на збир ка од 37 нај на гра ђи ва ни јих про то ти па, на ста ла као 

ре зул тат ви ше го ди шњег ра да у прав цу одр жи вог ства ра-
ла штва у окви ру ак тив но сти Цен тра, отво ре на за јав ност у 
про сто ри ја ма Шу мар ског фа кул те та. На ини ци ја ти ву Уни-
ве р зи те та 2017. год. је про је кат про стор не ин ста ла ци је са 
ин те гри са ном и ди ги та ли зо ва ном збир ком од 148 дрв них 
вр ста „Кси ло те ка” увр штен у збир ку Уни вер зи тет ског на сле-
ђа Ср би је и био пред ста вљен на го ди шњој кон фе рен ци ји 
Европ ске мре же за ака дем ско на сле ђе (Eu ro pean Aca de mic 
He ri ta ge Net work UNI VER SE UM).

Осо бље Цен тра:

• Руководиоци - др Сокол Соколовић, редовни професор 
(2004-2008. год.) и мр Јелена Матић, редовни професор 
(2009. год. до данас)

• Стручни сарадници - мр Јелена Матић, асистент (2004-
2008. год.), дипл. инж. арх. Миљана Николић, асистент 
(2011-2013. год.) и дипл. инж. арх. Александар Бурда, 
сарадник у настави (2013-2015. год.)
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

С об зи ром на ка рак тер за сту пље них ди сци пли на на Ка те-
дри, на уч на ис тра жи ва ња се мо гу по де ли ти на че ти ри ве-
ли ке обла сти: ис тра жи ва ња у обла сти фи нал не пре ра де 
др ве та, по вр шин ске об ра де др ве та, кон стру и са ња на ме-
шта ја и ква ли те та на ме шта ја и про из во да од др ве та.

Кон тро ла ква ли те та на ме шта ја и од ре ђи ва ње уса-
гла ше но сти ква ли те та оба вља се пре ма срп ским (SRPS) и 
европ ским (ЕN) стан дар ди ма и пре ма по себ ним зах те ви ма. 
Пре ко 90% акре ди то ва них кон трол них ме то да За во да је са 
при ме ном ЕN стан дар да.

Кон тро ли са ње ква ли те та од но си се на без бед ност, 
ма те ри јал и тач ност из ра де, ста бил ност, из др жљи вост и 
от пор ност по вр шин ске об ра де за све вр сте и ти по ве на ме-
шта ја: на ме штај за се де ње, на ме штај за ле жа ње, на ме штај 
за од ла га ње, на ме штај ко ји се ко ри сти при ра ду и је лу, де-
чи је кре ве ти ће, де чи је ви со ке сто ли це, кан це ла риј ски на-
ме штај, школ ски на ме штај и ба штен ски на ме штај.

По се бан сег мент ис тра жи ва ња пред ста вља ју ис тра жи-
ва ња ко ја се од но се на уна пре ђе ње про из во да фи нал не 
ин ду стри је на ме шта ја и де ло ва за на ме штај. Са рад ња са 
про из во ђа чи ма на ме шта ја у фа зи раз во ја про из во да и кон-
тро ла ква ли те та у про це су про из вод ње пред ста вља ва жан 
сег мент ра да чла но ва Ка те дре.

У про те клом пе ри о ду по сто ја ња и ра да Ка те дра оства-
ру је ин тен зив ну са рад њу са при вре дом кроз рад на став-
ни ка и са рад ни ка на ње ном уна пре ђе њу. За по тре бе при-
вре де ско ро да ни је би ло про је ка та ко ји су се од но си ли на 
про јек то ва ње и из град њу пред у зе ћа за пре ра ду др ве та и 
про из вод њу на ме шта ја у ко ји ма ни су уче ство ва ли струч-
ња ци са ове ка те дре.

По се бан сег мент струч ног ра да на Ка те дри пред ста-
вља ло је уче шће ње них чла но ва у ко ми си ја ма за из ра ду, из-
ме ну и усва ја ње срп ских стан дар да у обла сти кон тро ли са ња 

ква ли те та на ме шта ја, гра ђе вин ске сто ла ри је, де чи јих игра-
ли шта и игра ча ка.

У окви ру Цен тра за про јек то ва ње и ди зајн ен те ри је-
ра и на ме шта ја по че ло се са ре а ли за ци јом сле де ћих ак-
тив но сти: уче шће у на уч но-раз вој ним, ис тра жи вач ким и 
струч но-умет нич ким про јек ти ма; вер ти кал но по ве зи ва ње 
при вред них су бје ка та у ци љу што ве ће фи на ли за ци је дрв-
не си ро ви не; раз вој и про мо ци ја кон ку рент но сти, про дук-
тив но сти, ино ва тив но сти и но вих са вре ме них тех но ло ги ја 
на ме ње них пре ра ди др ве та Ср би је; ор га ни за ци ја струч них 
кон фе рен ци ја, се ми на ра, ра ди о ни ца из уже струч но-умет-
нич ке и на уч не обла сти Об ли ко ва ње про из во да од др ве та; 
основ не и до пун ске еду ка ци је и тре нинг-про гра ми за по-
тре бе фи нал ног сек то ра дрв не ин ду стри је Ср би је.

Ова ко број не ак тив но сти и бо га то ис ку ство на став ни ка 
и са рад ни ка ре зул ти ра ли су из у зет ним бро јем на уч них и 
струч них ра до ва, мо но гра фи ја и дру гих на уч но струч них 
де ла. Од осни ва ња Ка те дре до да нас на став ни ци и са рад-
ни ци ове ка те дре су пу бли ко ва ли пре ко 1.000 на уч них и 
струч них ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма 
и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих и ме ђу на род них кон-
фе рен ци ја.

Сту дент ски екс пе ри мен ти оба вље ни у За во ду ре зул-
ти ра ли су за вр шним ра до ви ма: око 50 ди плом ских, око 15 
ма стер ра до ва, три ма ги стар ска ра да и три док тор ске ди-
сер та ци је. Об ја вљен је и ве ли ки број на уч них и струч них 
ра до ва, као и чла на ка еду ка тив ног са др жа ја.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

У про те клим де це ни ја ма оства ре на је плод на са рад ња са 
број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га-
ни за ци ја ма.

Ме ђу ла бо ра то риј ска сарадњa из обла сти кон тро ле 
ква ли те та на ме шта ја оства ру је се са ско ро свим еми нент-
ним ла бо ра то ри ја ма у Евро пи: Шу мар ским фа кул те том у 
Ско пљу, Шу мар ским фа кул те том у За гре бу, Еу ро ин спект 
др во кон тро лом из Сла вон ског Бро да, CA TAS Udi ne Italy, 
AI DI MA Va len cia Spain, Be re au ve ri tas con su mer pro ducts 
ser vi ces UK LTD Cheshirе и FI RA Ste ve na ge Uni ted King dom, 
Ber ner fac hhoc hu le – ar chi tek tur, holz und bau – Biel Swit zer-
land, Da nish teh no lo gi cal in sti tu te – Ta a strup Den mark, FCBA 
Pa ris и Ste el ca se S.A. – Sar re bo urg Fran ce, Hol zfor schung Au-
stria – Wi en Au stria, IKEA test la bo ra tory – Al mhult и Kin narps 
AS – Kin narp Swe den, Scan di na vian bu si ness se a ting AS - Ro-
ros Nor way, TUV Rhe in land LGA Pro ducts GmbH – Nur nberg 
и Dres den Ger many.

Кроз за јед нич ке про јек те и раз ме не ис ку ства Цен тар 
је по себ ну па жњу по ла гао на ак тив ну са рад њу и са дру-
гим ви со ко школ ским и на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма, 
и то не са мо са они ма из зе мље (Фа кул тет при ме ње них 
умет но сти у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Фа кул тет 
тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, Елек тро тех нич ки фа кул тет 
у Бе о гра ду, Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет у Кра гу јев цу), 
већ и из ино стран ства (Уни вер зи тет за ди зајн – Sta a tlic he 
Hochschu le für Ge stal tung Kar lsru he из Не мач ке, Уни вер зи тет 
у Те са ли ји, Фа кул тет за др во и ди зајн на ме шта ја у Кар ди ци, 
Грч ка – Uni ver sity of Thes saly, De part ment of Wo od and Fur-
ni tu re De sign and Tec hno logy).
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На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Study on test and cer ti fi ca tion de mand for do ors and 
win dows and so lid bi o fu les“, Ме ђу на род на сту ди ја, De-
utsche Ge sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam me nar be it 
(2012. год.)

• „Pri va te sec tor de ve lop ment in So uth Ser bia“, Fi nan ced by 
SDC, and im ple men ted by Agency VE E DA (2013. год.)

• „Уна пре ђе ње тех но ло ги ја др ве та у ко ре ла ци ји са свој-
стви ма хе миј ских кон сти ту е на та др ве та“, пот про је-
кат „Ква ли тет по вр шин ске об ра де и за шти те др ве та у 
функ ци ји ин тер ак ци је при ме ње них ор ган ских пре ма-
зних ма те ри ја ла са хе миј ским кон сти ту ен ти ма др ве та”, 
евид. број РЗН Ср би је П5.0413, Ја ић М., Жи ва но вић Р. 
(1995. год.)

• „Ис тра жи ва ње мо гућ но сти пот пу не ин ду стриј ске пре-
ра де рас по ло жи ве ко ли чи не др ве та у СРЈ“, пот пр о је кат 
„Ис тра жи ва ње свој ста ва, ква ли те та, би о де гра да ци је и 
ре жи ма об ра де ма сив ног др ве та и про из во да на ба зи 
др ве та”, те ма „Ква ли тет по вр шин ске об ра де у функ ци ји 
ква ли те та фи нал них про из во да”, на уч ни про је кат Са ве-
зног Ми ни стар ства за на у ку и жи вот ну сре ди ну Т.С.И. 
080/1-93 Ја ић М., Жи ва но вић Р. (1993. год.)
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Ка те дра ма ши на и уре ђа ја у пре ра ди др ве та јед на је од нај-
мла ђих ка те дри Одсекa за тех но ло ги је др ве та. Иа ко мла да 
Ка те дра, област ко ју об у хва та је ме ђу нај ста ри јим ко је се 
из у ча ва ју на овом фа кул те ту. Као пр ви пред мет из обла сти 
ма ши на и ала та у пре ра ди др ве та у Ср би ји је, Уред бом По-
љо при вред ног фа кул те та у Бе о гра ду од 21. сеп тем бра 1924. 
го ди не, уве ден у на став ни план пред мет Еле мен ти ма ши-
на и ин ста ла ци ја за об ра ду др ве та. Уред ба по љо при вред-
но-шу мар ских фа кул те та у Бе о гра ду и За гре бу од 30. ма ја 
1939. го ди не утвр ђу је на став ни план Шу мар ског од се ка са 39 
пред ме та, и та да се као но ви пред мет ја вља, по ред оста лих, 
и Осно ви оп штег ма шин ства и елек тро тех ни ке.

Осни ва њем но вог Дрв но-ин ду стриј ског од се ка Шу мар-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1956. год. ја вља ју 
се, по ред на ве де ног Оп штег ма шин ства са елек тро тех ни-
ком, пред ме ти Ма ши не и уре ђа ји за уну тра шњи тран спорт, 
По гон ске и ре монт не ма ши не и уре ђа ји, Рад не ма ши не и 
уре ђа ји у ме ха нич кој пре ра ди др ве та на Ка те дри при мар не 
пре ра де др ве та. Ста ту том из 1960. год. пред ме ти Ма ши не 
и ала ти за пре ра ду др ве та и Ма ши не и уре ђа ји за уну тра-
шњи тран спорт пре ла зе на Ка те дру фи нал не пре ра де др-
ве та, где оста ју до фор ми ра ња Ка те дре ма ши на и ала та, а 
Ма шин ство са елек тро тех ни ком, Тех нич ка ме ха ни ка и Фи-
зи ка оста ју на Ка те дри при мар не пре ра де др ве та. Пре ма 
Ста ту ту фа кул те та из 1973. го ди не Ма шин ство са ин ду стриј-
ском енер ге ти ком пре ла зи на Ка те дру фи нал не пре ра де 
др ве та, а Тех нич ка фи зи ка и Еле мен ти ре гу ла ци о не тех ни-
ке та ко ђе по ста ју пред ме ти исте ка те дре пре ма Ста ту ту из  
1987. го ди не.

Ка те дра ма ши на и уре ђа ја у пре ра ди др ве та кон сти ту-
и са на је 29.08.2002. го ди не. У са став Ка те дре ушли су на став-
ни ци, са рад ни ци и ла бо ран ти из рас фор ми ра не Ка те дре 
про јек то ва ња фи нал них про из во да од др ве та и са Ка те дре 

фи нал не пре ра де др ве та. Ка те дра је, у то вре ме, по кри ва ла 
сле де ће пред ме те: Тех нич ка фи зи ка (пр ва го ди на основ них 
сту ди ја), Тех нич ка ме ха ни ка (пр ва го ди на основ них сту ди-
ја), Осно ви ма шин ства (дру га го ди на основ них сту ди ја), 
Еле мен ти ре гу ла ци о не тех ни ке у пре ра ди др ве та (дру га 
го ди на основ них сту ди ја), Уну тра шњи тран спорт (тре ћа го-
ди на основ них сту ди ја) и Ма ши не и ала ти за об ра ду др ве та 
(тре ћа го ди на основ них сту ди ја).

У мо мен ту осни ва ња Ка те дра је у свом са ста ву има-
ла пет на став ни ка и шест са рад ни ка, и то: др Пе тар То-
до ро вић, ред. проф., др Ми лу тин Мар ја нов, ред. проф., 
др Гра ди мир Да нон, ред. проф., др Дра ган Лу ка чев, до-
цент, др Алек сан дар Де дић, до цент, мр На та ша Ата нац ков,  
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аси стент, мр Зо ран Ђу ри шић, аси стент, Ми ра Ми рић Ми-
ло са вље вић, аси стент при прав ник, Вла ди сла ва Ми ха и-
ло вић, аси стент при прав ник, Драган Јан чев ски, аси стент 
при прав ник, Ср ђан Свр зић, аси стент при прав ник, и Ми лан 
Вуј ко вић, ла бо рант.

То ком ра да Ка те дре при мље ни су но ви чла но ви: 
аси стен ти при прав ни ци дипл. инж. Мла ден Фур ту ла 
(2003. год.) и дипл. инж. Ма ри ја Ман дић (са да Ђур ко вић) 
(2009. год.) и са рад ни ци Го ран Ми лу ти но вић и Алек сан-
дра Свр зић. Да нас Ка те дра има ма њи број чла но ва јер 
је део оти шао у пен зи ју, по је ди ни аси стен ти су на пу сти-
ли Фа кул тет, а аси стент мр Зо ран Ђу ри шић је пре ми нуо  
2008. го ди не.

Пре ма но вој акре ди та ци ји сту диј ских про гра ма од сеп-
тем бра 2020. год. на став ни ци са Ка те дре ма ши на и уре ђа ја 
у пре ра ди др ве та др же на ста ву на 5 пред ме та стру ков них 
сту ди ја (4 оба ве зна и 1 из бор ни), 10 пред ме та основ них сту-
ди ја (7 оба ве зних и 3 из бор на), 5 пред ме та на ма стер сту ди-
ја ма и 8 пред ме та на док тор ским сту ди ја ма.

На Ка те дри Ма ши не и уре ђа ји у пре ра ди др ве та је од 
ње ног осни ва ња ди пло ми ра ло ви ше од 100 сту де на та, ви-
ше де се ти на сту де на та од бра ни ло ма стер рад, је дан сту-
дент је за вр шио ма ги стар ске сту ди је и че ти ри кан ди да та 
док то ри ра ло.

Ка те дра тре нут но рас по ла же са 4 ла бо ра то ри је: Ла бо-
ра то ри ја за тех нич ку фи зи ку и мер ну и ре гу ла ци о ну тех-
ни ку, Ла бо ра то ри ја за ма ши не и ала те за об ра ду др ве та, 
Ла бо ра то ри ја за при пре му и оштре ње ала та и Ла бо ра то-
ри ја за ма шин ство.

По ред то га, у окви ру Ка те дре ра де и три цен тра: Цен-
тар за ма ши не и ала те за об ра ду др ве та, Цен тар за би о-
ма су и Цен тар за ра чу нар ски упра вља не ма ши не у пре- 
 ра ди др ве та.

1 Лабораторија за машине 
и алате у преради дрвета
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Ка те дра већ ду ги низ го ди на оства ру је из у зет но успе шну 
са рад њу са мно гим на уч ним и обра зов ним ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма, ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, 
по стиг ну ту кроз члан ство у ме ђу на род ним и до ма ћим ака-
дем ским асо ци ја ци ја ма и ра дом на раз ли чи тим про јек ти-
ма ре ги о нал не и ме ђу на род не ва жно сти.

Чла но ви Ка те дре су уче ство ва ли у ме ђу на род ним ску-
по ви ма. Про фе сор др Пе тар То до ро вић је био пред став ник 
Ср би је у COST (Eu ro pean Co-ope ra tion in Sci en ce and Tec-
hno logy) Do main Com mit tee for Fo rests, the ir Pro ducts and 
Ser vi ces, ини ци ја тор и ру ко во ди лац и из ве сти лац у ак ци ји 
COST E35 „Frac tu re mec ha nics and mic ro mec ha nics of wo od 
and wo od com po si tes with re gard to wo od mac hi ning”, као и 
из ве сти лац о ме ђу на род ним на уч ним ак ци ја ма COST E40 
„In no va ti ve uti li sa tion and pro ducts of lar ge di men si o ned tim-
ber in clu ding the who le fo rest-wo od-chain” и E53 „Qu a lity con-
trol for wo od and wo od pro ducts”.

На до ма ћем ни воу по себ но се из два ја са рад ња са 
Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је, Раз вој ном аген ци јом Ср би је, као и са 
Ин сти ту том за стан дар ди за ци ју Ср би је, оства ре на кроз уче-
шће на став ни ка са Ка те дре у ра ду те ла тих ор га ни за ци ја. 
Про фе сор др Гра ди мир Да нон је пре ко де сет го ди на био 
пред се да ва ју ћи ко ми си је за стан дар де (KS M039-4) ма ши-
не за об ра ду др ве та. Ње га је на тој по зи ци ји на сле ди ла др 
Ма ри ја Ђур ко вић 2018. го ди не. Та ко ђе, ко ле га др Мла ден 
Фур ту ла уче ству је у по ме ну тој ко ми си ји и ко ми си ји за стан-
дар де ве за не за чвр ста би о го ри ва (KS B238).

Ин тер ди сци пли нар ни и мул ти ди сци пли нар ни ка-
рак тер на уч них ди сци пли на ко је се раз ви ја ју на Ка те-
дри ма ши на и уре ђа ја у пре ра ди др ве та, као и ре фе-
рент ност на став ног ка дра, усло вио је са рад њу са дру гим  
фа кул те ти ма у зе мљи и ино стран ству, од ко јих се по себ но 

из два ја са рад ња са Ма шин ским фа кул те том Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, Гра ђе вин ским фа кул те том Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, Уни вер зи те том Св. Ки рил и Ме то диј – Фа кул те том 
за ди зајн и тех но ло ги је на ме шта ја и ен те ри је ра из Ско пља, 
Уни вер зи те том у За гре бу – Шу мар ским фа кул те том и Уни-
вер зи те том у Љу бља ни – Би о тех нич ким фа кул те том.

Научноистраживачка  
и стручна делатност

2

2 Лабораторија за 
техничку физику, мерну и 

регулациону технику
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На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Раз вој но вих про из во да у ци љу бо љег ко ри шће ња 
дрв не си ро ви не и уна пре ђе ња из во за пре ра де др ве та 
Ср би је“, БТН 361005, ру ко во ди лац др Здрав ко По по вић 
(2007–2008. год.)

• „Дрв на би о ма са као ре сурс одр жи вог раз во ја Ср би-
је“, ТР 20070, ру ко во ди лац др Гра ди мир Да нон (2008–
2010. год.)

• „Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца-
ја на жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и 
убла жа ва ње“, III43007 – Ин те гри са на ин тер ди сци пли-
нар на ис тра жи ва ња, пот про је кат „Убла жа ва ње кли мат-
ских про ме на ко ри шће њем об но вљи вих из во ра енер-
ги је”, ру ко во ди лац др Рат ко Ка до вић (2011–2020. год.)
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Ка те дра организацијe и економикe дрв не ин ду стри је има 
тра ди ци ју ду гу ко ли ку и Од сек за тех но ло ги је др ве та. На-
став ни ци ове ка те дре су за јед но са на став ни ци ма Ка те дре 
при мар не пре ра де др ве та пред ста вља ли осни ва че Дрв но-
ин ду стриј ског од се ка на Шу мар ском фа кул те ту да ле ке 1956. 
го ди не. Од та да до да нас на овој ка те дри ста са ло је се дам 
ге не ра ци ја на став ни ка, аси сте на та и са рад ни ка. Пр ву ге не-
ра ци ју на став ни ка чи ни ли су проф. др Ду шан Оре шча нин и 
проф. др Ла зар Ву ји чић. Они су по ста ви ли те ме ље Ка те дре 
ор га ни за ци је и еко но ми ке дрв не ин ду стри је. Про фе сор др 
Ду шан Оре шча нин оба вљао је на ста ву из пред ме та Еко но-
ми ка дрв не ин ду стри је и Тр го ви на др ве том, а про фе сор 
др Ла зар Ву ји чић из пред ме та Ор га ни за ци ја про из вод ње 
у пред у зе ћи ма за пре ра ду др ве та. Њи ма се не што ка сни је 
при дру жу је про фе сор др Бо жи дар Пе ро вић на на став ним 
пред ме ти ма Про јек то ва ње пред у зе ћа и При пре ма про из-
вод ње. Сво јом не ис црп ном енер ги јом и зна њем он је дао 
не мер љив до при нос раз во ју Ка те дре и Дрв но-ин ду стриј-
ског од се ка.

Дру гој ге не ра ци ји на став ни ка ста са лих на овој Ка те-
дри при па да ју про фе сор др Иван Алек сов и мр То ми слав 
Бан ко вић. Тре ћу ге не ра ци ју чи ни ли су про фе сор др Сте-
ван Сте фа но вић, про фе сор др Ав до Ре џић и про фе сор др 
Ми лан Не шић. Че твр тој ге не ра ци ји при па да ли су про фе-
сор др Ми лан Ву ки ће вић и про фе сор др Ра до ван Шу ле тић. 
Пе ту ге не ра ци ју на став ни ка и аси сте на та чи не про фе сор 
др Бран ко Гла во њић и мр Дра го љуб Ив ко вић, а ше сту до-
цент др Сла ви ца Пе тро вић. Сед му и нај мла ђу ге не ра ци ју 
са чи ња ва ју ма стер инж. Алек сан дра Ла за ре вић, аси стент, 
и ма стер инж. Ми љан Ка лем, аси стент.

Зна ча јан до при нос ра ду Ка те дре у до ме ну са рад ње са 
при вре дом да ли су: ин же њер Кар ло Чер ге и мр Рат ко Мар-
ко вић, струч ни са рад ни ци и ин же ње ри Ра до мир Ра до је вић 

и Сте ван Цел нер. По треб ну тех нич ку по др шку у ра ду Ка те-
дре пру жа ле су: Љи ља на Јо во вић и Мир ја на Вуч ко вић. Да-
нас то чи не Љи ља на Па јо вић, струч ни са рад ник у ви со ком 
обра зо ва њу, и Гор да на Сти јеп чић, ла бо рант.

У од ре ђе ном пе ри о ду на Ка те дри су у на став ном про-
це су као аси стен ти уче ство ва ли и Ми лош Ву ло вић, дипл. 
инж. и Сла вен Жив ко вић, дипл. инж.

На Ка те дри ор га ни за ци је и еко но ми ке дрв не ин ду-
стри је је од ње ног осни ва ња до 30.09.2019. год. ди пло ми ра-
ло ви ше од 300 сту де на та, 7 сту де на та од бра ни ло је ма стер 
радове, 10 сту де на та од бра ни ло је спе ци ја ли стич ке ра до ве, 
18 ма ги стар ске ра до ве и 19 је док то ри ра ло. На док тор ским 
сту ди ја ма и ко ми си ја ма за од бра ну док тор ских ди сер та ци-
ја из обла сти тр го ви не др ве том и еко но ми ке пре ра де др ве-
та уче ству ју и на став ни ци са Уни вер зи те та у Па до ви (Ита-
ли ја), Уни вер зи те та у Љу бља ни – Би о тех нич ког фа кул те та и  
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Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка из Бе о гра да. На овом кур-
су ура ђе на је и од бра ње на пр ва док тор ска ди сер та ци ја на 
Шу мар ском фа кул те ту на срп ском и ен гле ском је зи ку пред 
ко ми си јом у ко јој су би ли, по ред на став ни ка из Ср би је, и 
по је дан на став ник из Ита ли је и Сло ве ни је.

По ред основ них сту ди ја на Ка те дри се из во ди на ста ва 
и на стру ков ним, ма стер, спе ци ја ли стич ким и док тор ским 
сту ди ја ма. У сту диј ском про гра му основ них сту ди ја Тех но-
ло ги је др ве та за сту пље ни су сле де ћи пред ме ти Ка те дре 
ко ји има ју ста тус оба ве зних пред ме та: Еко но ми ка дрв не 
ин ду стри је, Ор га ни за ци ја про из вод ње у дрв ној ин ду стри ји, 
Тр го ви на др ве том и про из во ди ма од др ве та и Упра вља ње 
про из вод њом у дрв ној ин ду стри ји. По ред оба ве зних, на-
ста ва се из во ди и на из бор ним пред ме ти ма ко ји при па да ју 
овој Ка те дри, и то: Мар ке тинг дрв них про из во да, Ме наџ-
мент пред у зе ћа за про из вод њу на ме шта ја и про из во да од 
др ве та и Ме наџ мент дрв не би о ма се.

У сту диј ском про гра му ма стер сту ди ја Тех но ло ги је 
др ве та за сту пље ни су пред ме ти: Еко но ми ка по сло ва ња и 
кон ку рент ност пред у зе ћа у дрв ној ин ду стри ји, Спољ но тр-
го вин ско по сло ва ње и мар ке тинг пред у зе ћа у дрв ној ин ду-
стри ји, Упра вља ње про из вод њом у дрв ној ин ду стри ји, LEAN 
про из вод ња у дрв ној ин ду стри ји и Про јек то ва ње пред у зе ћа 
у дрв ној ин ду стри ји. У сту диј ском про гра му док тор ских сту-
ди ја на из бор ној гру пи Тр го ви на др ве том и еко но ми ка дрв-
не ин ду стри је слу ша ју се сле де ћи пред ме ти: Ме ђу на род-
на тр го ви на др ве том и про из во ди ма од др ве та, Дру штве ни 
мар ке тинг и ме наџ мент из во за на ме шта ја и про из во да од 
др ве та, Ме наџ мент пред у зе ћа за про из вод њу на ме шта-
ја и про из во да од др ве та, Ме ђу на род но тр жи ште на ме-
шта ја и про из во да од др ве та, Упра вља ње про из вод њом у 
дрв ној ин ду стри ји, Еко но ми ка лан ца вред но сти у дрв ној  
ин ду стри ји и Би о е ко но ми ја, кон ку рент ност и ино ва ци је у 

дрв ној ин ду стри ји. У из во ђе њу на ста ве на док тор ским сту-
ди ја ма уче ству ју, по ред проф. др Бран ка Гла во њи ћа, и др 
Ле он Облак, ре дов ни про фе сор Би о тех нич ког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Љу бља ни, и проф. др Да ни ца Ле чић-Цвет-
ко вић са Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка у Бе о гра ду.

На Ка те дри по сто је 4 цен тра у окви ру ко јих се оба вља ју 
струч не ак тив но сти чла но ва ка те дре, и то: Цен тар за мар-
ке тинг и еко но ми ку дрв не ин ду стри је, Цен тар за тр го ви ну 
др ве том, Цен тар за ор га ни за ци ју про из вод них си сте ма и 
Цен тар за ме наџ мент у пре ра ди др ве та.
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На уч но и стра жи вач ка де лат ност на Ка те дри се од ви ја у 
скла ду са за сту пље но шћу по је ди них ди сци пли на. С об-
зи ром на ка рак тер тих ди сци пли на на уч на ис тра жи ва ња 
се гру бо мо гу по де ли ти на ис тра жи ва ња у обла сти еко но-
ми ке и мар ке тин га и ис тра жи ва ња у обла сти ме наџ мен-
та. У пр вој гру пи за сту пље на су ис тра жи ва ња еко ном ско-
тр жи шног, а у дру гој гру пи ор га ни за ци о но-упра вљач ког  
ка рак те ра.

У окви ру еко ном ско-тр жи шних ис тра жи ва ња спро-
во де се ис тра жи ва ња еко ном ских ак тив но сти у дрв ној 
и ин ду стри ји на ме шта ја Ср би је, ана ли зе ње ног ме ста и 
уло ге у при вред ној струк ту ри и при вред ном раз во ју Ср-
би је, еко ном ских ка рак те ри сти ка про из вод ње у дрв ној и 
ин ду стри ји на ме шта ја, еко ном ских и тр жи шних аспе ка та 
ла на ца вред но сти за по је ди не ка те го ри је про из во да од 
др ве та, cost-be ne fit ана ли зе, ана ли зе тро шко ва про из вод-
ње и по сло ва ња пред у зе ћа у дрв ној ин ду стри ји, при ме не 
ана ли тич ких ме то да кал ку ла ци ја тро шко ва у про из вод њи 
раз ли чи тих ка те го ри ја про из во да од др ве та, уло ге и зна ча-
ја дрв не и ин ду стри је на ме шта ја у кон цеп ту би о е ко но ми је. 
По се бан сег мент ис тра жи ва ња у овој гру пи пред ста вља ју 
ис тра жи ва ња ко ја се од но се на ин ду стриј ско-раз вој ну по-
ли ти ку дрв не и ин ду стри је на ме шта ја. За по тре бе Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је на став ник са Ка те дре за ор га ни за ци ју и 
еко но ми ку дрв не ин ду стри је проф. др Бран ко Гла во њић 
ру ко во дио је из ра дом две стра те ги је раз во ја дрв не и ин ду-
стри је на ме шта ја Ср би је, и то за пе ри од 2003–2010. го ди не 
и 2018–2022. го ди не.

Ис тра жи ва ња у обла сти мар ке тин га и тр го ви не др ве-
том и про из во ди ма од др ве та об у хва та ју ис тра жи ва ња ко ја 
се од но се на пла сман и по тро шњу др ве та и про из во да од 
др ве та, спољ но тр го вин ску раз ме ну др ве та и про из во да од 
др ве та, пра ће ње трен до ва у обла сти ме ђу на род них то ко ва 

Научноистраживачка  
и стручна делатност

тр го ви не др ве том и про из во ди ма од др ве та, пра ће ње 
и ана ли зе ста ња на тр жи шти ма др ве та и нај зна чај ни јих 
про из во да од др ве та, ана ли зе кон ку рент но сти, по ну ду и 
по тра жњу дрв них би о го ри ва, ме ђу на род не и до ма ће то-
ко ве тр го ви не дрв ним би о го ри ви ма, ма р ке тинг кон цеп та 
и ма р ке тинг стра те ги ја пред у зе ћа у дрв ној и ин ду стри ји  
на ме шта ја.

У обла сти ор га ни за ци о но-упра вљач ких ис тра жи ва ња 
спр о во де се ис тра жи ва ња ко ја се од но се на: ор га ни зо ва ње 
и во ђе ње про из вод ње у пре кид ним и не пре кид ним про-
це си ма у дрв ној и ин ду стри ји на ме шта ја, де фи ни са ње си-
сте ма про из вод ње, атри бу те си сте ма (ор га ни за ци о ни тип 
рад них ме ста, про стор ни раз ме штај рад них ме ста, сме њи-
ва ње опе ра ци ја у вре ме ну, об ли ко ва ње то ко ва ма те ри ја ла, 
ис пре ки да ност про це са у про сто ру и вре ме ну), про ра чун 
ка па ци те та и еле ме на та си сте ма (рад ни ка и сред ста ва ра-
да), ефек тив но сти тех нич ких си сте ма у дрв ној ин ду стри ји, 
ор га ни за ци ји и оп ти ми за ци ји ко ри шће ња пред ме та ра да и 
сма ње ња за ли ха, Pa re to-ана ли зе, вред но ва ње ра да, про у-
ча ва ње по кре та, пла ни ра ње и кон тро ла ка па ци те та, ана ли-
зе ре сур са и ква ли те та, мо де ле упра вља ња про из вод њом 
у дрв ној ин ду стри ји и про јек то ва ње про из вод них про це са 
у дрв ној и ин ду стри ји на ме шта ја.

У про те клом пе ри о ду по сто ја ња и ра да Ка те дра је 
оства ри ла ин тен зив ну са рад њу са при вре дом кроз рад на-
став ни ка и са рад ни ка на број ним про јек ти ма. У струч ном 
сми слу, за по тре бе при вре де, ин сти ту ци ја, до ма ћих и ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја на овој ка те дри је ура ђе но пре ко 
200 про је ка та, сту ди ја, ак ци о них пла но ва и екс пер ти за. 

У вре ме ин ду стри ја ли за ци је Ср би је и бив ше СФРЈ ско-
ро да ни је би ло про је ка та ко ји су се од но си ли на про јек-
то ва ње и из град њу пред у зе ћа за пре ра ду др ве та и про из-
вод њу на ме шта ја у ко ји ма ни су уче ство ва ли струч ња ци са 
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заседањем Комитета за 
дрво UNECE у Женеви 

2010. године

ове ка те дре. Ско ро све фа бри ке за пре ра ду др ве та и про-
из вод њу на ме шта ја у та да шњој Ср би ји, нај ве ће фа бри ке 
у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни, као и 
по је ди не фа бри ке у Хр ват ској и Сло ве ни ји, из гра ђе не су 
по про јек ти ма ко ји су ура ђе ни на овој ка те дри. Нај ве ћим 
бро јем про је ка та за из град њу фа бри ка за пре ра ду др ве та 
и про из вод њу на ме шта ја ру ко во ди ли су проф. др Бо жи дар 
Пе ро вић и проф. др Ми лан Не шић.

При вред на пред у зе ћа су и ме ста за оба вља ње те рен-
ске на ста ве сту де на та, из ра де ди плом ских и ма стер ра до ва 
и уса вр ша ва ње аси сте на та и са рад ни ка у на ста ви Ка те дре 
на по је ди ним на уч ним ди сци пли на ма.

По се бан сег мент струч ног ра да на Ка те дри пред ста-
вља ло је уче шће ње них на став ни ка у ко ми си ја ма за из ра ду 
и усва ја ње срп ских стан дар да за обло др во, ре за ну гра ђу 
и чвр ста би о го ри ва, као и у рад ној гру пи за до но ше ње Ак-
ци о ног пла на за спре ча ва ње тр го ви не иле гал но по се че ног 
др ве та у Ује ди ње ним на ци ја ма.

Ова ко број не ак тив но сти и бо га то ис ку ство на став ни-
ка и са рад ни ка ре зул ти ра ли су из у зет ним бро јем на уч них 
и струч них ра до ва, мо но гра фи ја и дру гих на уч но струч-
них де ла. Од осни ва ња Ка те дре до да нас на став ни ци и 
са рад ни ци ове ка те дре су пу бли ко ва ли пре ко 1.300 на уч-
них и струч них ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним ча со-
пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих и ме ђу на род-
них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја 15 ра до ва је об ја вље но у 
во де ћим ме ђу на род ним ча со пи си ма са SCI ли сте. Овом 
опу су по треб но је до да ти и 5 мо но гра фи ја и по гла вља у 
мо но гра фи ја ма у ко ји ма су уче ство ва ли на став ни ци са  
ове ка те дре.
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

У про те кле 62 го ди не оства ре на је плод на са рад ња са број-
ним до ма ћим и ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни-
за ци ја ма. Ка да су у пи та њу ме ђу на род не ор га ни за ци је 
по себ но се ис ти че са рад ња са Ује ди ње ним на ци ја ма кроз 
уче шће на став ни ка са ове ка те дре у ње ним те ли ма и аген-
ци ја ма. Пр ву та кву са рад њу оства рио је проф. др Ду шан 
Оре шча нин, ко ји је пре ко 30 го ди на био пред став ник та да-
шње СФРЈ у Ко ми те ту за др во UNE CE. Ње га је на тој по зи ци-
ји на сле дио проф. др Бран ко Гла во њић, по чев од 2001. год., 
и на тој по зи ци ји се на ла зи и да нас. У пе ри о ду од 2008. до 
2010. го ди не проф. др Бран ко Гла во њић је пред се да вао Ко-
ми те том за др во UNE CE. Био је нај мла ђи пред се да ва ју ћи 
тог ко ми те та из ре ги о на Ју го и сточ не Евро пе у ње го вој 73 
го ди не ду гој тра ди ци ји.

Из у зет но ак ти ван рад у окви ру Ко ми те та за др во ре зул-
ти рао је ње го вим из бо ром за чла на Ти ма спе ци ја ли ста за 
тр жи ште и ма р ке тинг про из во да од др ве та UNE CE, а за тим 
из бо ром на по зи ци ју ру ко во ди о ца Ти ма спе ци ја ли ста за 
ста ти сти ку дрв них про из во да UNE CE у Же не ви.

По ред Ко ми те та за др во на став ни ци са ове ка те дре 
уче ство ва ли су и уче ству ју у ра ду екс перт ских гру па и на 
про јек ти ма ФАО ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја.

Од до ма ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја по себ но се 
из два ја са рад ња са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ством при-
вре де Ре пу бли ке Ср би је кроз ре а ли за ци ју про је ка та и стра-
те ги ја раз во ја. Од оста лих ин сти ту ци ја зна чај на са рад ња је 
оства ре на са Ин сти ту том за стан дар ди за ци ју Ср би је, Раз-
вој ном аген ци јом Ср би је и При вред ном ко мо ром Ср би је.

Мул ти ди сци пли нар ни ка рак тер ди сци пли на ко је се из-
у ча ва ју и раз ви ја ју на Ка те дри ор га ни за ци је и еко но ми ке 
дрв не ин ду стри је усло вио је са рад њу са дру гим фа кул те-
ти ма у зе мљи и ино стран ству, од ко јих се по себ но из два ја 

са рад ња са Еко ном ским фа кул те том Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Фа кул те том ор га ни за ци о них на у ка Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Уни вер зи те том у Па до ви – De part ment of Land, 
En vi ron ment, Agri cul tu re and Fo re stry, Уни вер зи те том у Љу-
бља ни – Би о тех нич ким фа кул те том, Тех нич ким Уни вер зи-
те том из Зво ле на – Де парт ма ном за мар ке тинг, тр го ви ну и 
шу мар ство, Уни вер зи те том у За гре бу – Шу мар ским фа кул-
те том, Уни вер зи те том Све ти Ки рил и Ме то диј – Фа кул те том 
за ди зајн и тех но ло ги је на ме шта ја и ен те ри је ра из Ско пља 
и Шу мар ским фа кул те том Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци.

По ред на ве де них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја Ка те дра 
за ор га ни за ци ју и еко но ми ку дрв не ин ду стри је је је дан од 
осни ва ча ме ђу на род не Асо ци ја ци је ор га ни за то ра и еко-
но ми ста у дрв ној ин ду стри ји – Wo o dE MA. За јед но са овом 
ор га ни за ци јом до са да су ор га ни зо ва не две ме ђу на род-
не кон фе рен ци је у Ср би ји на ко ји ма је уче ство вао ве ли ки 
број на став ни ка и са рад ни ка ко ји се ба ве про бле ма ти ком 
еко но ми ке, ор га ни за ци је, ме наџ мен та, ма р ке тин га, упра-
вља ња ква ли те том и ин ве сти ци ја ма у дрв ној и ин ду стри ји 
на ме шта ја из Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе и САД-а.

Ова ко ди на мич на и плод на са рад ња са до ма ћим и ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма обо га ти ла је 
чла но ве ка те дре но вим зна њи ма и дра го це ним ис ку стви-
ма ко ји су у ве ли кој ме ри мо ти ви са ли чла но ве ка те дре да 
стал но по ди жу стан дар де свог на уч ног и струч ног ра да. Из 
тог раз ло га не го ва ње и про ши ри ва ње те са рад ње оста је на-
ша трај на ор јен та ци ја.
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3 Излагање проф. др 
Бранка Главоњића на 
састанку експерата за 

дрвну енергију ФАО 
организације у Риму 

2019. године

4 Учесници међународне 
научне конференције 

WoodEMA, Београд, 
2018. године

На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Стра те ги ја раз во ја дрв не и ин ду стри је на ме шта ја Ср-
би је 2018–2022“, Ми ни стар ство при вре де Ре пу бли ке Ср-
би је и Свет ска бан ка, Бе о град (2017. год.)

• „На уч но-ис тра жи вач ки про је кат: Раз вој и при ме на но-
вог ви зу ел ног иден ти те та по до ва од др ве та из Ср би је 
у функ ци ји по ве ћа ња њи хо ве кон ку рент но сти на тр жи-
шту Европ ске уни је“, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град (2008–2010. год.)

• „Стра те ги ја про стор ног раз во ја Ср би је до 2018. го ди не: 
пре ра да др ве та и про из вод ња на ме шта ја у про сто ру 
Ср би је“, Ре пу блич ки за вод за раз вој и Ми ни стар ство 
жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња, Бе о град 
(2009. год.)

• „На уч но и стра жи вач ки про је кат: Мо дел по ну де и тра-
жње гра ђе вин ске сто ла ри је на тр жи шту Европ ске уни-
је у функ ци ји кре и ра ња стра те ги је њи хо вог из во за из 
Ср би је“, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град (2005–2007. год.)

• „На уч но-ис тра жи вач ки про је кат: Уна пре ђе ње по сто-
је ћих про из во да и раз вој дрв них ла ми на та и тр пе за-
риј ских гар ни ту ра“, БТР.5.06.0523.Б, Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 
(2003–2005. год.)

• „Стра те ги ја при вред ног раз во ја Ср би је до 2010. го ди не, 
пот про је кат: Стра те ги ја раз во ја дрв не ин ду стри је Ср би-
је до 2010. го ди не“, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град (2002. год.)

Ме ђу на род ни про јек ти

• „De ve lop ment of the wo od fuel con sump tion met ho do-
logy for MON STAT“, FAO/FO DE MO, Pod go ri ca (2012. год.)

• „Wo od energy as a dri ver for su sta i na ble ru ral eco no mic 
de ve lop ment in Ser bia“, FAO and Mi ni stry for agri cul tu ral, 
fo re stry and wa ter ma na ge ment of the Re pu blic of Ser bia, 
Bel gra de (2008–2010. год.)

• „Сти му ли са ње об но вљи вих из во ра енер ги је на ло кал-
ном ни воу“, UNDP и Ми ни стар ство по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 
(2009. год.).

• „Fo rest in du stry re ha bi li ta tion pro ject of Ea sten Ser bia“, 
Nor we i gen Fo re stry Gro op, Oslo and Fa culty of Fo re stry, 
Bel gra de (2004. год.)
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ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Наставно особље

др Миленко Мирић, 
редовни професор, шеф Катедре

Стручнотехнички сарадници

дипл. инж. Мимица Стефановић, 
сарадник у високом образовању, докторантИсторијски  

развој

Са вет Уни вер зи те та у Бе о гра ду је, усва ја ју ћи пред лог На-
став но-на уч ног ве ћа Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду, а на 
ини ци ја ти ву и обра зло же ње пред мет ног на став ни ка проф. 
др Ми лен ка Ми ри ћа, 27. сеп тем бра 2006. го ди не, на Кр стов-
дан, до нео ре ше ње о осни ва њу Ка те дре за за шти ту др ве та, 
чи ме је по твр ђен зна чај обла сти ко јом се ова на уч на ди-
сци пли на ба ви.

Сам пред мет се, то ком вре ме на, пре да вао, слу шао и 
по ла гао на не ко ли ко ка те да ра, за ви сно од ре ор га ни за ци-
ја ко је су се спро во ди ле на Шу мар ском фа кул те ту. Та ко је 
јед но вре ме пред мет ор га ни за ци о но при па дао Од се ку за 
шу мар ство, и то Ка те дри за за шти ту шу ма, за тим Ка те дри 
за при мар ну пре ра ду др ве та, по сле то га по но во Ка те дри за 
за шти ту шу ма, др ве та и укра сних би ља ка, па опет Ка те дри 
при мар не пре ра де др ве та. Све то вре ме пред мет су слу ша-
ли сту ден ти дру ге го ди не Од се ка за дрв ну ин ду стри ју, од-
но сно пре ра ду др ве та, Од се ку за тех но ло ги је, ме наџ мент и 
про јек то ва ње на ме шта ја и про из во да од др ве та, а са да на 
Од се ку за технологијe др ве та, ка ко се већ ме њао и на зив 
са мог од се ка, а не са мо ка те дри.

Ова, нај мла ђа ка те дра, још увек, на жа лост, има са мо 
јед ног на став ни ка и јед ног са рад ни ка у ви со ком обра зо ва-
њу, ко ји су ан га жо ва ни на свим пред ме ти ма ко ји су на њој 
акре ди то ва ни. На став ник је проф. др Ми лен ко Ми рић, а 
са рад ник у ви со ком обра зо ва њу дипл. инж. Ми ми ца Сте-
фа но вић, са да сту дент тре ће го ди не док тор ских сту ди ја 
из обла сти за шти те др ве та. На Ка те дри за за шти ту др ве та 
акре ди то ва ни су про гра ми стру ков них, основ них, ди плом-
ских-ма стер сту ди ја и док тор ских сту ди ја из обла сти ис тра-
жи ва ња ко ји ма се Ка те дра ба ви.

С об зи ром на хро ни чан не до ста так ка дра са ти ту ла ма 
ма ги стра или ма сте ра и зва њем аси стен та, у одр жа ва њу 
ве жби је до са да до ста по мо гло и не ко ли ко де мон стра то ра 

из ре до ва нај бо љих сту де на та или мла дих свр ше них ин же-
ње ра пре ра де др ве та. На жа лост аси стен ти-при прав ни ци 
ко ји су при ма ни у прет ход ном пе ри о ду ни су оправ да ва ли 
ука за но по ве ре ње и од њих че тво ро са мо је је дан ма ги-
стри рао и по стао аси стент, од но сно ка сни је до цент, ван-
ред ни, па ре дов ни про фе сор. Проф. др Ми лен ко Ми рић је 
да нас је ди ни на став ник на свим пред ме ти ма на Ка те дри за 
за шти ту др ве та. Ова ква си ту а ци ја са на став ним ка дром из 
обла сти за шти те др ве та је слич на и у су сед ним ре пу бли-
ка ма бив ше СФРЈ, где укуп но има ма ње од 10 струч ња ка из 
ове обла сти. Хе те ро ге ност ма те ри је ко јом се ова при ме ње-
на на уч на ди сци пли на ба ви ве ро ват но је је дан од раз ло га 
за што се мла ди те шко од лу чу ју за ба вље ње про бле ми ма и 
на у ком о за шти ти др ве та. Но и по ред ове не по вољ не си ту-
а ци је, Ка те дра се и да ље бо ри са ка дров ским про бле ми ма, 
али се те о риј ска и прак тич на на ста ва од ви ја без за сто ја и 
про бле ма, а сту ден ти на ко ло кви ју му и ис пи ту по ка зу ју за-
ви дан ни во зна ња из ове обла сти. На Ка те дри је од бра ње-
но ви ше де се ти на ди плом ских и не ко ли ко ма ги стар ских и 
ма стер ра до ва. Та ко ђе је об ја вље но пре ко 300 на уч них и 
струч них ра до ва ко ји тре ти ра ју про бле ме ве за не за узроч-
ни ке оште ће ња, би о де гра да ци ју и за шти ту др ве та.



217

100 година шумарског факултета

1 Проф. др Михаило 
Петровић

(1928–1998. год.)

Ме ђу на став ни ци ма ко ји су ра ни је пре да ва ли За шти ту 
др ве та или са мо не ки њен део (без об зи ра на ра ни ји на зив 
или ор га ни за ци о ну при пад ност Ка те дре) и ко ји су оста ви ли 
зна ча јан траг у струч ном обра зо ва њу ви ше де се ти на ге не-
ра ци ја сту де на та су сле де ћи еми нент ни про фе со ри:

• проф. др Ми хај ло Кр стић (1913–1972. год.) – Епик сил не 
гљи ве;

• проф. др Кон стан тин Ва сић (1915–1990. год.) – Кси ло-
фаг ни ин сек ти;

• проф. др При би слав Ма рин ко вић (1925–2007. год.) – 
Епик сил не гљи ве;

• проф. др Ми ха и ло Пе тро вић (1928–1998. год.) – За шти та 
др ве та.
На Шу мар ском фа кул те ту проф. др Ми ха и ло Пе тро вић 

по чео је да ра ди 13.11.1959. го ди не, ка да је иза бран за аси-
стен та на Од се ку за дрв ну ин ду стри ју, на ко ме је ка сни је и 
пре да вао пред мет За шти та др ве та. За до цен та је проф. др 
Ми ха и ло Пе тро вић иза бран 1968. го ди не, за ван ред ног про-
фе со ра 1973. го ди не, а за ре дов ног про фе со ра 1978. го ди не. 

На Шу мар ском фа кул те ту је проф. др Ми ха и ло Пе тро-
вић би ран у са мо у прав на те ла и ор га не, ка ко фа кул те та, 
та ко и Ин сти ту та за пре ра ду др ве та. Био је ди рек тор Ин-
сти ту та, пред сед ник На став но-на уч ног ве ћа Ин сти ту та и 
пред сед ник Са ве та Ин сти ту та. Био је и де кан Шу мар ског 
фа кул те та, де ле гат Фа кул те та у Рад ној за јед ни ци на у-
ке, где је у дру гом ман да ту био пот пред сед ник Ве ћа би-
о тех нич ких на у ка и пред сед ник Од бо ра за шу мар ство и  
дрв ну ин ду стри ју. 

Као омла ди нац, проф. др Ми ха и ло Пе тро вић је био 
уче сник на три омла дин ске рад не ак ци је и до бит ник је и 
Удар нич ке знач ке ОРА. Ка сни је, у то ку про фе сор ске ка ри-
је ре до бит ник је шест пла ке та, јед не за хвал ни це и по ве ље 
са злат ном пла ке том Ју го сло вен ског цен тра за за шти ту 

при вред не опре ме из За гре ба (Ју го сло вен ска ака де ми ја 
зна но сти и умјет но сти). Уче ство вао је у ор га ни за ци ји ви-
ше струч них ску по ва из обла сти за шти те др ве та и дру гих 
ма те ри ја ла. Био је члан Ме ђу на род не ис тра жи вач ке гру пе 
за за шти ту др ве та (IRG/WP). Уче ство вао је на ви ше ме ђу-
на род них ску по ва о за шти ти др ве та, као и дру гим ску по-
ви ма као де ле гат Фа кул те та, СИТЗМЈ и СИТЈ у Ју го сла ви ји, 
Пољ ској, Ау стри ји, СР Не мач кој, бив шем СССР-у, Бу гар ској и 
др. Био је члан На уч ног са ве та по љо при вре де и шу мар ства 
усме ре ног обра зо ва ња СР Ср би је и Ко ми си је за струч не 
ис пи те из за шти те др ве та за тех ни ча ре и ин же ње ре гра-
ђе вин ске стру ке. Као дру штве но-по ли тич ки рад ник био је 
члан Из вр шног од бо ра Син ди ка та фа кул те та, се кре тар и 
члан Се кре та ри ја та кон фе рен ци је са ве за ко му ни ста Фа-
кул те та, Члан са ве та Сред ње гра ђе вин ске шко ле у Бе о-
гра ду, пред сед ник Ко ми си је за ка дро ве за за шти ту др ве та 
СИТЗМС, пред сед ник СИТЗМС, пред сед ник Ко ми си је за 
ор га ни за ци ју и раз вој СИТЈ, пред сед ник Ка дров ске ко ми-
си је СИТЈ, пред сед ник Од бо ра за ин фор ма ци је 7. Кон гре са 
СИТЈ и Ор га ни за ци о ног од бо ра, члан пред сед ни штва СИТЈ, 
де ле гат СИТЈ у кон фе рен ци ји ССРНС, члан пред сед ни штва 
СИТЗМЈ, члан из да вач ког са ве та ча со пи са „За шти та ма те-
ри ја ла”, уре ђи вач ког од бо ра и уред ник ру бри ке „За шти та 
др ве та”. Об ја вио је пре ко 75 на уч них и струч них ра до ва. 
На пи сао је два уџ бе ни ка из обла сти за шти те др ве та. Ко-
а у тор је хе миј ско-тех но ло шког при руч ни ка: „Ко ро зи ја и 
за шти та ма те ри ја ла (4. књи га)”, ко ји је на гра ђен на гра дом 
Скуп шти не гра да Бе о гра да и Са ве за из да ва ча Ју го сла ви-
је. Проф. др Ми ха и ло Пе тро вић пен зи о ни сан је 30.09.1993. 
го ди не, а пре ми нуо је у Бе о гра ду 1998. го ди не, где је  
и са хра њен.

На став ни ци и са рад ни ци ко ји су са да за по сле ни на 
Ка те дри за за шти ту др ве та Од се ка за тех но ло ги је др ве та, 

1
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2

2 Проф. др  
Миленко Мирић,

шеф Катедре за  
заштиту дрвета

Шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и ко ји 
одр жа ва ју на ста ву, ве жбе, кон сул та ци је, прак тич ну на-
ста ву, ко ло кви ју ме и ис пи те су проф. др Ми лен ко Ми рић 
и дипл. инж. Ми ми ца Сте фа но вић, са рад ник у ви со ком  
обра зо ва њу.

Проф. др Ми лен ко Ми рић ро ђен је 5. 04. 1952. год. у 
Но вом Са ду. XIV бе о град ску гим на зи ју за вр шио је у Бе о-
гра ду, а ди пло ми рао је на Шу мар ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду 1978. го ди не. Ма ги стар ски рад од бра нио 
је 1983. год. на истом фа кул те ту, а док тор ску ди сер та ци ју 
од бра нио је та ко ђе на Шу мар ском фа кул те ту Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду. На Шу мар ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду за по слио се 01.09.1980. го ди не, ка да је иза бран 
за аси стен та при прав ни ка на пред ме ту За шти та др ве та, а 
за тим 1983. год. за аси стен та, 1994. год. за до цен та, па 2001. 
год. за ван ред ног про фе со ра, а на кон то га (2005. год.) и за 
ре дов ног про фе со ра.

На Од се ку за тех но ло ги је др ве та проф. др Ми лен ко 
Ми рић пре да је сле де ће пред ме те:

Стру ков не сту ди је:
• За шти та др ве та; 

Основ не сту ди је:
• За шти та др ве та

Ма стер сту ди је:
• Ен то мо ло ги ја кси ло фа га;
• Па то ло ги ја др ве та – лиг ни кол не гљи ве;
• За шти та др ве та;
• За шти та кон струк ци ја и др ве та у ен те ри је ру;
• Им прег на ци ја др ве та у ко тло ви ма;
• За шти та спо ме ни ка кул ту ре и збир ки од др ве та;
• За шти та дрв не си ро ви не на сто ва ри шту;

Док тор ске сту ди је:
• Па то ло ги ја др ве та – лиг ни кол не гљи ве;
• Ен то мо ло ги ја кси ло фа га;
• За шти та др ве та.
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

У то ку сво је ка ри је ре проф. др Ми лен ко Ми рић је ус по-
ста вио вр ло успе шну и пло до но сну са рад њу са нај бо љим 
свет ским Ин сти ту том за за шти ту др ве та Уни вер зи те та у 
Хам бур гу (СР Не мач ка), где је ура дио и нај ве ћи број екс-
пе ри мен тал них, ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња ве за них за 
те му ње го ве док тор ске ди сер та ци је, и то под мен тор ством 
нај е ми нент ни јих свет ских екс пе ра та из ове обла сти: проф. 
др Wal ter-a Li e se-a, проф. др Olaf-a Schmidt-a и проф. др 
Hu bert-a Wil le it ner-a. Осам струч них уса вр ша ва ња (спе ци-
ја ли за ци ја), од ко јих је не мач ка стра на фи нан си ра ла чак 
5, проф. др Ми лен ко Ми рић је оба вио у тој ре но ми ра ној 
и пре сти жној на уч ној ин сти ту ци ји (Uni ver zität Ham burg – 
In sti tut für Hol zbi o lo gie und Holzschutz, Bun des for schung-
san stalt für Holz und Forst Wirtschaft, Le uschner str. 91, 2050 
Ham burg 80. De utschland) у пе ри о ду 1983–1984. го ди не, 1985. 
го ди не, 1986. го ди не, 1987. го ди не, 1988. го ди не, 1989. го ди не 
и 2007. го ди не.

Проф. др Ми лен ко Ми рић 1988. год. усту па та да шњем 
Од се ку за пре ра ду др ве та кси ло те ку од пре ко 2.000 узо-
ра ка др ве та из це лог све та, ко ја се да нас на ла зи у окви ру 
Ка те дре при мар не пре ра де др ве та и пред ста вља вред но 
и ко ри сно на став но учи ло, а ко ја је ње му по кло ње на од 
стра не prof. dr Di e ter-a Ric hter-a из Ин сти ту та за би о ло ги ју 
и за шти ту др ве та у Хам бур гу, вр хун ског екс пер та из обла сти 
ана то ми је др ве та.

Проф. др Ми лен ко Ми рић је члан не ко ли ко до ма ћих и 
ме ђу на род них стру ков них и на уч но и стра жи вач ких ор га ни-
за ци ја, од ко јих су нај ва жни ји СИТЗМ Ср би је (Са вез ин же-
ње ра и тех ни ча ра за за шти ту ма те ри ја ла Ср би је) и IRG/WP 
(In ter na ti o nal Re se arch Gro up on Wo od Pre ser va tion). 

Обла сти ис тра жи ва ња ко ји ма се проф. др Ми лен ко 
Ми рић ба ви од но се се на за шти ту др ве та, би о де гра да ци ју 

др ве та, лиг ни кол не гљи ве, кси ло фаг не ин сек те, за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре од др ве та, за шти ту кон струк ци ја и др-
ве та у ен те ри је ру и екс те ри је ру и за шти ту дрв не си ро ви не 
на сто ва ри шту.

Проф. др Ми лен ко Ми рић об ја вио је са мо стал но или 
са са рад ни ци ма пре ко 170 на уч них и струч них ра до ва из 
обла сти ко ји ма се ба ви, ка ко на срп ском, та ко и на ен гле-
ском је зи ку, и уче ство вао на ве ли ком бро ју про је ка та фи-
нан си ра них од стра не Ми ни стар ства за на у ку или тех но-
ло шки раз вој. Ау тор је књи ге ЗА ШТИ ТА ДР ВЕ ТА, Тех нич ке 
ште то чи не др ве та - кси ло фаг ни ин сек ти, чи ји је из да вач 
„Ака дем ска ми сао” из Бе о гра да. По по зи ву је одр жао не ко-
ли ко пре да ва ња на уни вер зи те ти ма у Шо про ну (Ма ђар ска) 
и Хам бур гу (Не мач ка). Проф. др Ми лен ко Ми рић го во ри 
ен гле ски и не мач ки је зик.

Као са рад ник у ви со ком обра зо ва њу на Ка те дри за за-
шти ту др ве та за по сле на је дипл. инж. Ми ми ца Сте фа но-
вић, ро ђе на 21.04.1977. год. у Ле сков цу. Основ ну и сред њу 
шко лу дрв но пре ра ђи вач ке стру ке за вр ши ла је у Гр де ли ци 
као уче ник ге не ра ци је. На Од се ку за об ра ду др ве та Шу мар-
ског фа кул те та, на Ка те дри за при мар ну пре ра ду др ве та, 
ди пло ми ра ла је 30.09.2005. год. са про сеч ном оце ном 8,94, 
на пред ме ту За шти та др ве та – са те мом „Прин ци пи за шти те 
др ве та угра ђе ног у објек те од кул тур но-исто риј ског зна ча ја, 
умет нич ке пред ме те и ет но-збир ке од др ве та”, са оце ном 10 
(де сет). То ком ап сол вент ског ста жа ра ди ла је две школ ске 
го ди не као де мон стра тор на пред ме ту Дрв не кон струк ци-
је. Дипл. инж. Ми ми ца Сте фа но вић је упи са ла док тор ске 
сту ди је школ ске 2016/2017. год. на Шу мар ском фа кул те ту, 
на мо ду лу Тех но ло ги је, ме наџ мент и про јек то ва ње на ме-
шта ја и про из во да од др ве та и под мо ду лу За шти та др ве-
та. По ло жи ла је све ис пи те на док тор ским сту ди ја ма са  
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3 Оштећења од Hylotrupes 
bajulus L. на чамовој грађи 

кровне конструкције зграде

4 Карпофоре лигниколне  
гљиве на храстовом  

дрвету

5 Декомпозиција елемената 
грађе дрвета храста под утицајем 

лигниколне гљиве

3 4

5

про сеч ном оце ном 10 (де сет) и оства ри ла мак си мал них 120 
ЕСП бо до ва у пр ве две го ди не док тор ских сту ди ја. Ко а у тор 
је 7 на уч них и струч них ра до ва из обла сти би о де гра да ци је 
и за шти те др ве та.

Дипл. инж. Ми ми ца Сте фа но вић ра ди ла је од 2008. до 
2011. год. у дрв но-ин ду стриј ском пред у зе ћу „На ша шко ла” 
а.д. у Обре нов цу као ре фе рент при пре ме про из вод ње, а 
за тим и као тех нич ки ди рек тор у ис тој фир ми. Од 2013. до 
2015. го ди не дипл. инж. Ми ми ца Сте фа но вић је ан га жо ва на 
као де мон стра тор на из во ђе њу ве жби из пред ме та За шти та 
др ве та са сту ден ти ма дру ге го ди не Од се ка за тех но ло ги је, 
ме наџ мент и про јек то ва ње на ме шта ја и про из во да од др-
ве та, а од 15.12.2015. год. је стал но за по сле на као са рад ник у 
ви со ком обра зо ва њу на Ка те дри за за шти ту др ве та Шу мар-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Го во ри не мач ки и 
ен гле ски је зик и до бро по зна је рад на ра чу на ру.
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7 Перфорације у трахеји храста под 
утицајем хифа лигниколне гљиве

6 Разне фазе разлагања 
зидова дрвних ћелија храста 

лигниколном гљивом

8 Дипл. инж. Мимица 
Стефановић,

сарадник у високом 
образовању (докторанд)

6

8

7
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

 У са рад њи са струч ња ци ма За во да за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је проф. др Ми лен ко Ми рић је 
уче ство вао у са на ци ји и за шти ти спо ме ни ка кул ту ре ко ји 
су из гра ђе ни од др ве та, као што су цр кве брв на ре, ико не, 
ико но ста си и дру ги ар те фак ти од др ве та. То ком про фе си-
о нал не ка ри је ре са ра ђи вао је са струч ња ци ма са Од се ка за 
кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју На род ног му зе ја Ре пу бли ке 
Ср би је на са на ци ји и за шти ти вред них пред ме та од кул тур-
но-исто риј ског зна ча ја из ра ђе них од др ве та. Са струч ња ци-
ма из Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је уче ство вао је на за шти ти и ре кон струк-
ци ји др ве них де ло ва угра ђе них у објек те ма на стир ског 
ком плек са Ви со ки Де ча ни. Та ко ђе је са ра ђи вао и са Од-
се ком за ре ста у ра ци ју и кон зер ва ци ју Ли ков не ака де ми-
је СПЦ, на ре ша ва њу про бле ма за шти те др ве них но си о ца 
сли ка (ико на на др ве ту).
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• „Bioökologie des am wic htig sten Hol zze r so en de Pil ze an 
Eic hen holz („Би о е ко ло ги ја нај ва жни јих гљи ва тру ле-
жни ца на хра сто вом др ве ту”)“, Уни вер зи тет у Хам бур гу, 
Хам бург (1987–1989. год.)

• „Про у ча ва ње кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну: ути цај, при ла го ђа ва ње и убла жа-
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Текст приредила:
др Мир ја на Оцо ко љић, редовни професор
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На иницијативу проф. др Томе Бунушевца, тадашњег проректора Универзите-
та у Београду, 4. јануара 1960. год. формиран је Одсек за озелењавање насеља 
(претеча данашњем Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру) по узору на 
Ломоносов Институт за озелењавање градова. Одсек је имао само једну катедру 
– Катедру озелењавања.

Прву генерацију студената који су се уписали на Одсек за озелењавање 
насеља у школској 1960/61. години сачињавало је 32 студента, а први студент 
дипломирао је школске 1963/64. године. Био је то дипл. инж. Славољуб Косорић. 
Од свог оснивања до септембра 2019. год. на Одсеку је дипломирао 2.131 сту-
дент. Поред дипломираних инжењера, у истом периоду, на Одсеку је ишколован 
41 доктор наука, 56 магистара наука, 16 специјалиста и 188 мастер инжењера. 
За потребе извођења наставног процеса до сада је написано 26 уџбеника, 33 
скрипте, практикума, приручника и збирки задатака и 43 монографије. У обла-
сти научноистраживачког и стручног рада постигнути су импозантни резулта-
ти: објављено је више хиљада научних и стручних радова, а за потребе струке 
урађено је неколико стотина пројеката. Све наведено представља значајан на-
учни и стручни потенцијал овог одсека, који пружа мултидисциплинарна знања 
из области природних и техничких наука неопходних за разумевања пejзaжa и 
познавања биљака, затим планерска и прojeктaнтскa знaњa и вeштинe, и ин-
жeњeрскa знaњa и тeхникe изгрaдњe oбjeкaтa пejзaжнe aрхитeктурe (пaркoви, 
зeлeни рeкрeaтивни прoстoри, вртoви и други крeирaни зeлeни или прирoди 
блиски и прирoдни прoстoри), као и биoлoшкa знaњa o украсним биљкама, 
лeкoвитим и aрoмaтичним биљкaмa, нeгoвaњу и интeгрaлнoj зaштити биљaкa, 
вeштинe дизajнa биљкaмa, тeхнoлoгиje прoизвoдњe украсних биљака, исхрaнe 
биљaкa и сл.

Наставни планови и студијски програми у протеклих 59 година мењали су 
се у складу са потребама струке, прилагођавањем трендовима у научноистра-
живачкој области, као и због усклађивања са регулативом из области виског 
образовања. У том смислу 2019. године на Одсеку за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру примењује се европски модел студијских програма, заснован на 
Болоњском процесу, који омогућава тростепено школовање, тј. четворогодишње 
основне академске студије, једногодишње мастер академске студије и трого-
дишње докторске академске студије. Студијски програми, са активном наставом 

О одсеку
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у виду предавања, вежби, ДОН (лабораторијских вежби, рада у студију и сл.), 
теренске наставе, практичног рада, професионалне праксе, стручних екскурзија 
и рад уз менторe, акредитовани су и испуњавају стандарде европског оквира 
садржаја.

Од 1960. до 2019. године у наставном процесу на Одсеку је учествовало 56 
наставника, асистената и сарадника у настави. У настави су учествовали и на-
ставници и сарадници са Одсека за шумарство, Одсека за еколошки инжењеринг 
у заштити земљишних и водних ресурса, Катедре општих предмета и других 
институција.

Одсек је посебно поносан на прву жену доктора наука на Шумарском фа-
култету – проф. др Емилију Вукићевић, прву и једину жену декана у првом веку 
постојања Факултета – проф. др Олгу Мијановић, и првог послератног пејзажног 
архитекту у Србији – проф. Стевана Милинковића. Почетком септембра 2019. 
године на Одсеку се налазило 25 наставника и сарадника од којих: 7 редовних 
професора, 2 ванредна професора, 15 доцената и 1 асистент. Наставно и стручно 
особље је организовано по катедрама: Катедра за планирање и пројектовање у 
пејзажној архитектури, Катедра за пејзажни инжењеринг и Катедра за пејзажну 
хортикултуру.

За потребе научноистраживачког и стручног рада из појединих области на 
одсеку постоји 5 лабораторија и 3 центра. Одсек за пејзажну архитектуру и хор-
тикултуру квалитетом рада свог наставног особља, савременим приступом обра-
зовању кроз развој различитих видова наставних и ваннаставних активности које 
реализује са студентима организованим у мале групе, наставно-истраживачким 
радом, развојем академских вредности и слобода, континуирано унапређује 
академско образовање и област пејзажне архитектуре и хортикултуре.

1

1 Чланови Одсека 
(септембар, 2019. год.)

2

3

4

2 Проф. др Олга Мијановић 
–  једина жена декан 

Шумарског факултета

3 Проф. др Емилија Вукићевић 
– прва жена доктор наука на 

Шумарском факултету

4 Проф. Стеван Милинковић 
– први послератни пејзажни 

архитекта по образовању у Србији
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6

7

8

8 Изложба студентских радова  
2. Салона пејзажне архитектуре

6 Практична настава у 
Ботаничкој башти „Јевремовац“

7 Најбољи студентски пројекат 
8. Салона пејзажне архитектуре 

(2019. год.), први лауреат 
награде „Стеван Милинковић“ 

(аутори: Николета Поповић и 
Милица Петровић; ментори:  

др Драгана Ћоровић и  
мр Андреја Тутунџић)(детаљ)

5

5 Реализован студентски 
пројекат „Урбани џепови 
Београда“ (аутори: Весна 

Гвозденов и Јована Ковачевић)
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Декани Шумарског факултета, који су били чланови овог Одсека, су:

• 1977–79. год. др Слободан Стилиновић 

• 1985–87. год. др Олга Мијановић 

Декани са одсека





КА ТЕ ДРА ЗА ПЕЈ ЗА ЖНУ 
ХОР ТИ КУЛ ТУ РУ

Текст приредила:
др Данијела Ђунисијевић–Бојовић, ванредни професор
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ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Наставно особље

др Матилда Ђукић,
редовни професор

др Драгица Обратов–Петковић, 
редовни професор

др Милка Главендекић, 
редовни професор

др Јелена Томићевић–Дубљевић, 
редовни професор

др Весна Голубовић–Ћургуз, 
ванредни професор

др Ивана Бједов, 
ванредни професор

др Данијела Ђунисијевић–Бојовић, 
ванредни професор, 
шеф Катедре

др Марија Марковић, 
ванредни професор

др Драгана Скочајић, 
доцент

др Марија Нешић, 
доцент

Стручнотехнички сарадници

др Драгана Чавловић, 
научни сарадник

маст. инж. Славица Чепић, 
истраживач сарадник

маст. инж. Маријана Милутиновић, 
истраживач приправник

Историјски  
развој

Катедра је основана седамдесетих година прошлог века 
под називом Катедра за производњу украсних биљака и 
тада је организационо припадала Одсеку за хортикултуру 
Шумарског факултета. Прву генерацију наставника, оснива-
ча Катедре, чинили су проф. др Олга Мијановић (1933–2017. 
год.), наставник на предмету Цвећарство, и проф. др Сло-
бодан Стилиновић (1926–2002. год.), наставник на предмету 
Производња садног материјала. Први шеф Катедре био је 
проф. Слободан Стилиновић. Ови наставници су поставили 
темеље катедре, која данас носи назив Катедра за пејзажну 
хортикултуру.

Проф. др Слободан Стилиновић је био шеф Одсека за 
хортикултуру, директор Института за пејзажну архитектуру и 
декан Факултета у периоду од 1977. до 1979. године. Проф. др 
Олга Мијановић је била дугогодишњи шеф Катедре и дирек-
тор Института за пејзажну архитектуру. У периоду од 1985. 
до 1987. године др Олга Мијановић је била декан Шумар-
ског факултета. Чланови Катедре са поносом помињу проф. 
Мијановић као једину жену на овој функцији, до данас.

У периоду непосредно после оснивања, у раду Катедре 
и реализацији наставе учествовали су професори и сарад-
ници Катедре за културе и плантаже: проф. др Милован 
Гајић и проф. др Младен Кораћ, наставници на предме-
ту Ботаника; проф. др Александар Туцовић, наставник на 
предметима Генетика и Физиологија биљака, са сарадни-
цима; и дипломирани хемичар Живанка Милин, стручни 
сарадник Катедре за гајење шума. Проф. др Прибислав 
Маринковић и проф. др Драгић Томић са Катедре за за-
штиту шума, дрвета и украсних биљака су држали наставу, 
покренули научна истраживања и развијали наставне са-
држаје у области заштите украсних биљака. Виши стручни 
сарадник дипл. инж. Марија Пишлер-Гојнић и дипл. инж. 
Вела Јанков, стручни сарадник, такође се, у овом периоду, 
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1 2

1 Оснивачи Катедре за 
производњу украсних биљака: 

проф. др Олга Мијановић 
и проф. др Слободан 

Стилиновић

2 Професори Слободан 
Стилиновић и Олга Мијановић 
са студентима и сарадницима 

у расаднику „Чикаш Бене” 
у Сомбору, почетком 
осамдесетих година

3  Студенти и наставници 
Катедре за пејзажну 

хортикултуру: Матилда Ђукић, 
Тања Милијашевић,  Слободан 

Лазеревић, Драгица Обратов-
Петковић и Михаило Грбић, 

у расаднику „Топаловић“ 
са власником расадника 
Миланом Топаловићем

активно укључују у рад Катедре. Увођењем предмета Еко-
номика и организација у пејзажној архитектури, коју при 
Катедри развија и предаје ванредни професор др Миод-
раг Ковачевић, Катедра проширује своју делатност. Сле-
дећу генерацију наставника на Катедри чине наставници 
уже научне области Пејзажна архитектура и хортикултура: 
проф. др Михаило Грбић, проф. др Матилда Ђукић, проф. 
др Драгица Обратов-Петковић и доцент др Слободан Ла-
заревић (1943–2014. год.).

Научни сарадник мр Срђан Раданов-Радичев у пери-
оду од 1993. до 1995. године ради при Катедри и учествује у 
научним пројектима и реализацији наставе. Тих година, у 
периоду од две школске године, у раду Катедре учествује и 
дипл. инж. Агнес Ђорић. На предметима Штеточине украс-
них биљака и Болести украсних биљака наставу изводе 
наставници Катедре за заштиту шума и украсних биљака: 
проф. др Љубодраг Михаjловић и проф. др Драган Караџић 
са сарадницима.

Катедра мења првобитан назив 2002. године, када до-
бија нови – Катедра за пејзажну хортикултуру. На Катедру 
тада прелазе и наставници за ужу научну област Заштита 
шума и украсних биљака, који чине трећу генерацију на-
ставника: проф. др Милка Главендекић  ванредни профе-
сор, и др Тања Милијашевић (1954–2010. год.), а од 2011. год. 
др Весна Голубовић-Ћургуз, ванредни професор.

Период који следи обележен је пријемом већег броја 
асистената, који данас чине четврту генерацију наставника: 
проф. др Јелена Томићевић-Дубљевић, др Ивана Бједов, 
ванредни професор; др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, 
ванредни професор и доценти др Драгана Скочајић, др 
Марија Марковић и др Марија Нешић. Наставници Катедре 
за семенарство, расадничарство и пошумљавање, проф. др 
Мирјана Шијачић-Николић и доцент др Марина Нонић, 

3
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4 5

4 Студенти генерације 1979/80. 
и наставници Коста Жујовић,  

Михаило Грбић и Слободан 
Лазаревић на теренској  
настави, 1982. године у 

Бјеловару (бивша СФРЈ).

5 Наствник Слободан 
Лазаревић са студентима на 

теренској настави  
(Калемегдан, 2008. год.)

6 Студенти и наставници 
Слободан Лазаревић и Милка 

Главендекић на теренској 
настави у расаднику „Киш“са 

власником расадника,  
Ђуром Кишом

предметима Ботаника и Заштита флористичког диверзитета  
(изборни).

У актуелном студијском програму основних студија 
Пејзажна архитектура заступљени су следећи предмети 
Катедре, који имају статус обавезних предмета: Екофи-
зиологија биљака, Хортикултурна ботаника, Производња 
садног материјала, Цвећарство, Цвећарство ентерије-
ра, Дизајн биљкама, Вегетација предела, Хортикултурна 
ентомологија, Болести украсних биљака и Економика и 
организација у пејзажној архитектури. Поред обавезних, 
настава се изводи и на изборним предметима који при-
падају овој катедри: Основи екологије и заштите животне 
средине, Исхрана биљака, Интегрална заштита биљака и 
фитофармација, Диверзитет и очување станишта, Учешће 
јавности у области пејзажне архитектуре и Технологија  
производње цвећа.

држе наставу на изборном предмету Генетика са опле-
мењивањем биљака, актуелног студијског програма Пеј-
зажна архитектура.

У раду Катедре данас учествују сарадници у истражи-
вачким звањима: др Драгана Чавловић, научни сарадник, 
маст. инж. Славица Чепић, истраживач сарадник и маст. 
инж. Маријана Милутиновић, истраживач приправник. У 
периоду од 2001. до 2003. године у извођењу наставе на 
предмету Цвећарство је учествовао асистент приправник, 
дипл. инж. Александар Вучковић.

На предметима докторских студија, уже научне обла-
сти Пејзажна архитектура и хортикултура, од 2008. године 
на Катедри учествује др Срђан Бојовић, научни саветник 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” 
Универзитета у Београду, а од 2014. год. др Милорад Весе-
линовић, виши научни сарадник Института за шумарство 
у Београду.

Значајан допринос раду Катедре у домену сарадње са 
привредом дали су: Милан Топаловић, власник расадника 
„Топаловић”; Иван Топаловић, власник расадника „Браћа 
Топаловић”; Мирко Сремчевић и Зоран Сремчевић, влас-
ници расадника „Оморика”; Ђура Киш, власник расадника 
„Киш”; Драган Гајић, власник расадника „Лепо поље” из 
Липља код Љига, затим ЈП „Србијашуме”, ЈП „Војводинашу-
ме”, ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца и Д.О.О. 
Комунално – Будва из Црне Горе.

Поред извођења наставе на основним, мастер и 
докторским студијама Одсека за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру, наставници Катедре реализују наставу на 
Одсеку за шумарство на предметима Физиологија биља-
ка, Штеточине украсних биљака (изборни) и Болести 
украсних биљака (изборни), као и на Одсеку за еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса на  
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7 Студенти са наставницима Тањом 
Милијашевић и Михаилом Грбићем 

у расаднику „Васић“ у Косјерићу, 
са власником расадника Милетом 

Васићем

8 Студенти са наставницом Весном 
Голубовић-Ћургуз испред Галерије 

природњачког музеја на  
Калемегдану

9 Наставница  Јелена Томићевић - 
Дубљевић са студентима Шумарског 

факултета  и Факултета за шумарство 
и заштиту животне средине, Алберт-
Лудвигс Универзитета (Фрајбург) на 

стручној пракси у Националном  
парку Тара, 2006 године

10 Наставници Катедре за пејзажну 
хортикултуру  (хол Шумарског факултета 
испред уметничке инсталације Мирјане 

Одић, септембар, 2019. год.)

6 7

8

10

9
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11 Наставници и сарадници 
Катедре за пејзажну хортикултуру  

(велика тераса Шумарског 
Факултета, септембар 2019.)

12 Студенти и наставници на 
теренској настави у расаднику 

„Киш“са власником расадника,  
Ђуром Кишом

13 Студенти генерације 2002/03.  
са наставницима и сарадницима 

Катедре за пејзажну хортикултуру  
на теренској настави (Гоч, 2004)

14 Наставници, сарадници и 
студенти пејзажне архитектуре 

на екскурзији у Италији (Сан 
Марино, 2004.).

11 12

13 14
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Научноистраживачка делатност се одвија кроз научне 
пројекте у оквиру ужих научних области које су заступљене 
на Катедри. С обзиром на карактер, научна истраживања 
се могу поделити на истраживања у области биологије и 
екологије биљака, технологије производње и интегралне 
заштите украсних биљака и управљања пределима и за-
штићеним природним добрима.

У области биологије и екологије биљака најобимнија 
истраживања се односе на инвазивне биљке, при чему је 
највећа пажња посвећена ботаничким и фитоценолошким 
истраживањима. Истражује се потенцијал вегетативног и 
генеративног размножавања инвазивних врста, екофизи-
олошке стратегије инвазивних биљака у компетицији за 
нутријенте, интеракција инвазивних биљака и земљишта, 
као и ефекти на аутохтони флористички диверзитет ста-
ништа. У оквиру истраживања посебан сегмент се одно-
си на време плодоношења и расипања семена, као и на 
обилност урода и вијабилност семена инвазивних врста 
дрвећа, жбуња и повијуша. Уједно, акценат је стављен на 
регулацију дисперзије и клијања семена ових врста у ур-
баним биотопима и пробијању баријера у фрагментиса-
ном урбаном пределу. Такође, истражују се механизми 
дормантности семена као значајаног фактора контроле 
експанзије. У лабораторијским условима ради се на тести-
рању виталитета семена и истраживању утицаја еколош-
ких фактора на клијање, што представља основ за оцену 
одређених регенеративних механизама на угроженим  
стаништима.

Истраживања у области технологије производње 
биљака обухватају оптимизацију поступка размножавања 
украсних таксона. Испитују се ефекти различитих регу-
латора раста на ожиљавање резница и клијање семена, 
а истраживања се изводе применом класичних метода 

вегетативног и генеративног размножавања и микропро-
пагације. Поред истраживања везаних за ефикасну произ-
водњу украсних биљака, врши се и испитивање услова за 
оптимално размножавање угрожених и ендемичних биљ-
них таксона. Последње две деценије је посебна пажња по-
свећена штеточинама и болестима у свим фазама развића 
и технологијама интегралне заштите украсних биљака, од 
процеса производње у расадницима и стакленицима до 
подигнутих култура, дрвореда и паркова. Поред тога, про-
учава се и дистрибуција и екологија страних и инвазивних 
инсеката. У циљу бржег преношења научних резултата, од 
2004. године организују се семинари и одговарајуће обу-
ке грађана, у оквиру домаћих и међународних пројеката. 
Посебно су изучавани типови микоризних асоцијација на 
дрвенастим врстама и њихова примена за унапређење еко-
лошког потенцијала деградираних терена.

Истраживања из области управљања пределима и за-
штите природе су фокусирана на проблеме везане за све 
типове предела, од урбаних предела до заштићених при-
родних подручја. Највише пажње је посвећено управљању 
заштићеним природним добрима и значају подршке ло-
калних заједница. Поред тога, спроводе се истраживања 
у урбаним шумама, парк-шумама, парковским и другим 
зеленим површинама великих градова.

Данас у оквиру Катедре функционишу три лаборато-
рије, чији се ресурси користе за реализацију наставе и на-
учноистраживачког рада. Семенска лабораторија (соба 56) 
основана је 1975. године са циљем да се у оквиру ње врши 
испитивање квалитета семена украсних и шумских врста 
дрвећа, жбуња и зељастих биљака. Снабдевена је стандард-
ном опремом за ту врсту испитивања. Поред клијавости, 
могуће је вршити испитивање и осталих показатеља ква-
литета семена: чистоће, апсолутне масе и садржаја влаге. 

Научноистраживачка  
и стручна делатност
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15

15 Студенти и наставници 
у лабораторијама Катедре

У оквиру лабораторије постоји и збирка семена дрвенастих 
врста, као и опрема за хидропонско гајење биљака.

Лабораторија за културу биљних ткива основана је 
1987. године, првобитно у оквиру семенске лабораторије, 
а од 2003. добија адекватан простор са комором за гајење 
и аклиматизацију биљака (соба 75). Пионирске кораке у 
примени културе биљних ткива за унапређење техноло-
гије производње садног материјала направили су про-
фесори Грбић и Стилиновић. После студијских боравака 
проф. Грбића у лабораторијама за културу ткива на више 
иностраних универзитета, уследила је и набавка неопход-
не опреме. Овде се примењује скуп техника за стерилно 
вегетативно размножавање и гајење биљака, биљних ор-
гана, ткива и ћелија у хранљивом медијуму. Лабораторија 
је опремљена и за хидропонско гајење биљака у експери-
менталне сврхе. У Лабораторији је израђен велики број 
дипломских, мастер и докторских радова.

Лабораторија за хемотаксономију (соба 116а) је нова 
лабораторија, основана 2016. године. Располаже најсавре-
менијим инструментом за биоаналитичку хемију – течну 
хроматографију високих перформанси (High-per for man ce 
liqu id chro ma to graphy – HPLC). У Лабораторији се тренутно 
развијају HPLC методе за одређивање природних анти-
оксиданаса, органских киселина и фенолних једињења у 
биљкама.

При Катедри је 2008. године основан Центар за про-
изводњу украсних биљака, који координира производњом 
садног материјала украсног дрвећа, жбуња и цветних кул-
тура у стакленику и расаднику Шумарског факултета.

Научноистраживачки рад на пројекту „Екологија, мо-
ниторинг и контрола инвазивних биљака у биотопима Бе-
ограда”, којим је руководио проф. др Михаило Грбић, и ак-
туелном пројекту „Украсне и инвазивне биљке у условима 

климатских промена – утицај и адаптација”, којим руко-
води проф. др Драгица Обратов-Петковић, као и сарадња 
на међународним пројектима, резултирали су  изузетним 
бројем научних и стручних радова, монографија и других 
научностручних дела. Од оснивања Катедре до данас на-
ставници и сарадници ове катедре су публиковали велики 
број научних и стручних радова у домаћим и међународ-
ним часописима и зборницима радова са домаћих и међу-
народних конференција. Више од 50 радова је објављено 
у часописима са SCI листе, од којих 15 радова у врхунским 
часописима и часописима изузетних вредности. Настав-
ници Катедре као аутори или уредници учествовали су у 
више од 10 међународних и националних монографија и 
поглавља у монографијама.   
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

У протеклом периоду постојања и рада Катедра је оствари-
ла интензивну сарадњу са низом  домаћих и међународних 
институција и организација. Када су у питању међународне 
организације посебно се истиче сарадња са Уједињеним 
нацијама кроз учешће наставника са ове катедре у њеним 
телима. Проф. др Слободан Стилиновић, у периоду од 1976. 
до 1983. године, био је члан југословенских делегација у 
Комитету УН за шумарство и учесник на заседању Конфе-
ренције УН за борбу против дезертификације у Најробију. 
Проф. др Олга Мијановић је више пута учествовала у раду 
заседања Европске уније за промет и тржиште цвећа, као 
представник Југославије. 

Проф. др Милка Главендекић је од 2007. године пред-
ставник Србије у Међународној организацији за биолош-
ку заштиту биља – Источно палеарктичкој секцији (IOBC-
EPRS), где је од 2009. до 2017. године била потпредседник, 
а од 2017. год. је члан Савета IOBC-EPRS. Такође, проф. др 
Милка Главендекић је од 2013. год. номинована од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, Управе за заштиту биља, за представника Републике 
Србије у Међународној и Медитеранској организацији 
за заштиту биља (EPPO). Професори Катедре су били но-
сиоци престижних стипендија: проф. Михаило Грбић је 
био стипендиста холандске владе приликом студијских 
боравака у Огледној станици за арборикултуру у Боскопу 
и Институту за шумарство и пејзажну архитектуру у Ваге-
нингену; DAAD стипендисти немачке владе биле су проф. 
др Милка Главендекић, за студијске боравке на Fakultät 
für Bio lo gie der Juli us-Maxi mil li ans-Uni ver sität Würtzburg и 
For stfa kultät der Lud wig-Maxi mil li ans-Uni ver sität München, 
и проф. др Јелена Томићевић-Дубљевић, за студијске бо-
равке на Институту за управљање пределима Универзитета 
у Фрајбургу, која је била и стипендиста аустријске владе 

(OEAD)-CEE PUS, на Универзитету за природне ресурсе и 
примењене науке у Бечу. 

Наставници Катедре су дали значајан допринос осни-
вању професионалних удружења: Удружења за пејзажну 
хортикултуру Србије и Удружења пејзажних архитеката 
Србије. Удружење за пејзажну хортикултуру Србије – УПХС 
основано је 16. септембра 2004. године са циљем да се 
афирмише, унапреди и заштити статус пејзажне архитек-
туре и хортикултуре као професије у Србији. Осниваче овог 
Удружења, поред представника професионалних произ-
вођача украсних биљака, чинили су професори Катедре 
за пејзажну хортикултуру: проф. др Михаило Грбић, као 
први председник Удружења, проф. др Милка Главендекић, 
председник у периоду од 2008. до 2018. године, др Тања 
Милијашевић и др Драгана Скочајић, садашњи председ-
ник УПХС. Удружење у сарадњи са Шумарским факултетом 
више од 15 година заредом успешно организује Семинар 
пејзажне хортикултуре Србије, на коме се сваке године 
размењују знања и искуства науке и праксе из области пеј-
зажне хортикултуре. Као члан Европског удружења произ-
вођача (ENA), у сарадњи са међународним организација-
ма пејзажне хортикултуре, као и домаћим удружењима 
сродних струка, УПХС са члановима Катедре активно ради 
и на унапређивању образовања и размени најактуелнијих 
информација из ове области.

У оквиру мастер и докторских студија остварена је 
успешна сарадња са колегама из више институција: Ин-
ститута за биолошка истраживања „Синиша Станковић”, 
Биолошког факултета и Института за мултидисциплинар-
на истраживања Универзитета у Београду, Департмана за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, затим из Завода за заштиту 
природе Србије, ЈП Националног парка Тара, Међународ-
не уније за заштиту природе – канцеларија за Источну 
Европу и Централну Азију (IUCN), као и сарадња са Свет-
ским фондом за заштиту природе Адриа (WWF Adria). 
Неоспоран је квалитет израђених дипломских радова на 
Катедри за пејзажну хортикултуру и у прилог томе говоре 
и награде Привредне коморе града Београда за најбољи 
дипломски рад, које је у периоду од 2009. до 2015. освоји-
ло шест студената. 

Од домаћих институција и организација посебно се 
издваја сарадња са Министарством просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, Министарством пољо-
привреде, шумарства и водопривреде и Министарством за 
заштиту животне средине Републике Србије кроз реализа-
цију научних и стручних пројеката и семинара перманент-
ног образовања. 
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Н ац и она лни пр оје кти и ст уд ије 

• „Ек ол ог ија, м он ит оринг и ко нтр ола и нв ази вних б иљ ака 
у б и от оп има Б е огр ада”, М ин иста рство пр осв ете и н а-
уке Р еп убл ике С рб ије, н ос илац пр оје кта Ун иве рз итет у 
Б е огр аду – Ш ума рски ф аку лтет, р ук ов од илац пр оје кта 
проф. др М их а ило Г рбић (2009–2012. год.)

• „Пр ои зво дња д рв ен астих в рста п ого дних за пр им ену у 
и зм ењ еним кл има тским усл ов има, угр ож еним и д егр а- 
д ир аним ек ос ист ем има”, М ин иста рство п ољ опр и- 
вр еде, т рг ов ине, ш ума рства и в од опр ивр еде, Упр ава за 
ш уме Р еп убл ике С рб ије, н ос илац пр оје кта Ун иве рз итет 
у Б е огр аду – Ш ума рски ф аку лтет, р ук ов од илац пр оје кта 
проф. др М ати лда Ђ укић (2012–2013. год.)

• „Mониторинг д иве рз ит ета и нв ази вних б иљ ака у у р- 
б аним ш ум ама Б е огр ада”, М ин иста рство п ољ опр и- 
вр еде, т рг ов ине, ш ума рства и в од опр ивр еде, Упр ава за 
ш уме Р еп убл ике С рб ије, н ос илац пр оје кта Ун иве рз итет 
у Б е огр аду – Ш ума рски ф аку лтет, р ук ов од илац пр оје кта 
проф. др Др аг ица Обр атов-Пе тк овић (2012–2013. год.)

• „И стр аж ив ање кл има тских пр ом ена и њ их овог ут и- 
ц аја на ж иво тну ср ед ину – пр аћ ење ут иц аја, ада пт ац ија 
и убл аж ав ање”, Пр ој екат III (43007), р ук ов од илац пр о- 
је кта: проф. др Ра тко К ад овић, по тпр ој екат 12: Укр асне 
и и нв ази вне би љке у усл ов има кл има тских пр ом ена 
– ут ицај и ада пт ац ија, М ин иста рство за пр осв ету и н а-
уку Р еп убл ике С рб ије. Н ос илац пр оје кта: Ун иве рз итет 
у Б е огр аду – Ш ума рски ф аку лтет, р ук ов од илац по т- 
пр оје кта: проф. др Др аг ица Обр атов-Пе тк овић (2011. год.  
до д анас)

Одабрани пројекти 

М еђ ун аро дни пр оје кти

• „COST FP1002: Pa thway Ev al u ation and pest Risk M an ag e- 
ment In Tra nsport (PE RMIT)”, Eur opean C o op er ation in 
Sc ie nce and Te chn ology, р ук ов од илац пр оје кта Dr Hugh 
Evans, F orest R es earch - F or estry Co mmi ssion UK, члан 
упра вног о дб ора др Ми лка Гл аве нд екић (2010–2014. 
год.)

• „COST FP1204: Green I nfr astru ct ure a ppr oach: li nking e nv-
iro nme ntal with s ocial aspects in studying and m an aging 
u rban f orests”, Eur opean C o op er ation in Sc ie nce and Te-
chn ology, р ук ов од илац пр оје кта: Dr Ca rlo Ca lf ap i etra, It a-
lia, н ос илац пр оје кта CNR-IBAF, Ит ал ија, члан упра вног 
о дб ора др Ј ел ена Т ом ић евић-Д убљ евић (20132017. год.)

• „COST A ction FP1401: A gl obal ne twork of nu rs er ies as early 
wa rning system ag ainst alien tree pests (Gl obal Wa rn- 
ing)”, р ук ов од илац пр оје кта Dr R ene E shen, C ABI, Swi tze r- 
land, н ос илац пр оје кта C ABI, Шва јца рска, члан упра в-
ног о дб ора др Ми лка Гл аве нд екић (2014–2018. год.)

• „COST A ction CA17122: I ncr e asing u nde rsta nding of alien 
sp ec ies thr ough c it izen sc ie nce (ALIEN-CSI)”, Eur opean 
C o op er ation in Sc ie nce and Te chn ology, члан упра вног 
о дб ора: др Ми лка Гл аве нд екић (2018. год. до д анас)

• „COST CA17133: I mpl eme nting n at ure b ased s ol ut ions for cr e - 
ating a r es ou rc eful ci rc ular city”, р ук ов од илац пр оје кта: 
Dr G ue nter La nge rgr aber, B OKU, Austria, н ос илац пр оје к- 
та: B OKU, Аустр ија, члан упра вног о дб ора др Д ан иј е- 
ла Ђ ун ис иј евић-Б ој овић (2018. год. до д анас)
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nnolly T., Eschen R., Gl ave nd ekić M., Hu rley B., Li nd elow 
A., M at oš ević D., T omov R., Ve ttr a ino A. (2016): A sse ssing 
aw ar eness of tree pests and pa th ogens amongst tree pr o-
fe ss i onals: A Pan-Eur opean pe rspe ct ive, F orest P olicy and 
Ec on omics 70, E ls ev ier Sc ie nce (164–171)

• N ešić M., Obr atov-Pe tk ović D., Sk oč ajić D., Bj edov M., 
Đ ukić M., Đ un is ij ević-B oj ović D. (2016): A ll el opa thic p o- 
te ntial of the i nv as ive sp ec ies Aster la nc e ol atus Willd., P er i - 
od icum B i ol og orum 1, Vol. 118 (1–7)

• Obr atov-Pe tk ović D., Bj edov I., N ešić M., B el an ović-S imić 
S., Ð un is ij ević-B oj ović D., Sk oè ajić D. (2016): I mpact of i nv a- 
s ive Àster la nc e ol atus P op ul at ions on soil and fl ora in u rban 
s ites. P olish J ou rnal of Ec ology 2, Vol.  64 (289–295)

• S am u ilov S., Lang F., Đ ukić M., Đ un is ij ević-B oj ović D., Re-
nne nberg H. (2016): Lead u pt ake i ncr e ases dr ought t ol e- 
ra nce of wild type and tra nsg enic p oplar (P op ulus tr em ula 
x P. a lba) over e xpre ssing gsh 1, E nv iro nme ntal po ll ution 
216 (773–785)

• Sk oč ajić D., N ešić M., N onić M., F ot irić A kšić M., G rbić M., 
Đ ukić M., Š ij ačić-N ik olić M. (2017): In v itro ca llus i ndu ction 
from adult ti ss ues of j ap an ese fl ow ering ch erry tr ees and 
two ch erry r oo tstocks, N ot ulae B ot an icae Ho rti Agr ob ot a-
n ici Cluj-N ap oca 2, Vol. 45 (392–399)

• T om ić ević-D ublj ević J., P avl ović M., Vu jčić M. (2018): The 
r ole of l ocal co mm un it ies for m an aging n at ural r es ou rces 
in the area of the B esna k ob ila m ou ntain, Se rbia, „Soil and 
w ater r es ou rces pr ote ction in the cha nging e nv iro nment”, 
Eds. Zl atiæ M., K ost ad inov S., Adva nces in G e o ec ology 45, 
Soil Sc ie nces (323–334)

• T enow O., Ni lssen A., Bylund H., Pe tte rsson R., Ba tt isti A., 
Bohn U., C ar ou lle F., C io rnei C., Csóka G., H. Delb, Prins W., 
Gl ave nd ekić M., Gn ine nko Y., Hr as ovec B., M at oš ević D., 
Me shk ova V., M oraal L., N et oiu C., P aj ares J., Ru btsov V.,  
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Кате дру за пеј за жни инже ње ринг осно вао је 1960. годи не 
проф. др Тома Буну ше вац, тада шњи про рек тор Уни вер-
зи те та у Бео гра ду, по узо ру на орга ни за ци о ну струк ту ру 
Ломо но со вог Инсти ту та за озе ле ња ва ње гра до ва. Кате-
дра је тада носи ла име Кате дра за озе ле ња ва ње насе ља и 
била је једи на Кате дра на исто и ме ном Одсе ку све до 1966. 
годи не. Школ ске 1975/76. годи не Кате дра за озе ле ња ва ње 
насе ља мења назив у Кате дру за поди за ње и одр жа ва ње 
зеле них повр ши на, а 2002. год. раз во јем нових науч но-
струч них дисци пли на доби ја шири назив – Кате дра за пеј-
за жни инже ње ринг. Од осни ва ња до данас на овој кате-
дри ста са ло је пет гене ра ци ја настав ни ка, аси сте на та и  
сарад ни ка.

Прву гене ра ци ју настав ни ка чини ли су инже ње ри 
шумар ства: проф. др Тома Буну ше вац (Уре ђи ва ње пар-
ко ва), проф. др Вера Авда ло вић (Педо ло ги ја) и проф. др 
Еми ли ја Вуки ће вић (Деко ра тив на ден дро ло ги ја), као и мр 
Коста Жујо вић.

Теме ље дана шње Кате дре за пеј за жи инже ње ринг 
поста ви ли су настав ни ци дру ге гене ра ци је, инже ње ри 
пеј за жне архи тек ту ре проф. др Небој ша Ана ста си је вић и 
др Весна Ана ста си је вић, ван ред ни про фе сор. Про фе сор 
Небој ша Ана ста си је вић оба вљао је наста ву из пред ме та: 
Поди за ње и него ва ње зеле них повр ши на, Деко ра тив на 
ден дро ло ги ја, Поди за ње и него ва ње трав ња ка, Еко ло шки 
инже ње ринг у пеј за жној архи тек ту ри, Пеј за жно ин же њер-
ска тех ни ка, Упра вља ње зеле ни лом гра да и Еко ло ги ја и 
функ ци о нал ност урба ног зеле ни ла. Про фе сор ка Весна 
Ана ста си је вић оба вља ла је наста ву на пред ме ти ма Кате-
дре: Педо ло ги ја, Зашти та живот не сре ди не, Урба на еко ло-
ги ја, Зеле не повр ши не посеб не наме не, Рекон струк ци ја 
зеле них повр ши на и Рекул ти ва ци ја оште ће них земљи шта 
у пеј за жној архи тек ту ри. Сво јом неис црп ном енер ги јом и 
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вели ким науч ним и струч ним зна њем они су дали немер-
љив допри нос раз во ју Кате дре за пеј за жни инже ње ринг, 
као и Одсе ку за пеј за жну архи тек ту ру и хор ти кул ту ру. 

Тре ћој гене ра ци ји настав ни ка ста са лих на Кате дри 
за пеј за жни инже ње ринг при па да ју про фе со ри др Ненад 
Ста вре то вић и др Мир ја на Оцо ко љић. Четвр тој гене ра ци-
ји при па да ју настав ни ци др Наде жда Сто ја но вић, доцент, 
др Ђур ђа Петр ов, доцент, и др Јова на Петро вић, доцент, 
као и мастер инже њер Мир ја на Тешић, струч ни сарад ник. 
Пету и нај мла ђу гене ра ци ју чини мастер инж. Алек сан дар 
Лиси ца, аси стент.

У одре ђе ном пери о ду на Кате дри за пеј за жни инже-
ње ринг су у настав ном про це су уче ство ва ли и проф. др 
Јеле на Нинић-Тодо ро вић, мр Милан ка Ојда нић, др Филип 
Ђако но вић и др Дани је ла Пурић-Мла де но вић.

На Кате дри за пеј за жни инже ње ринг у изво ђе њу 
наста ве, као и у коми си ја ма за одбра ну маги стар ских и 
док тор ских теза, били су анга жо ва ни и настав ни ци са дру-
гих факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, Уни вер зи те та у  
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1 Извођење наставе на 
предмету Подизање и 

неговање зеленох површина 
–Тема:  Могућности подизања 

уличног зеленила у центру 
Београда. Проф. др Небојша 

Анастасијевић са студентима

2 Извођење Теренске наставе 
на предмету Подизање 

и неговање зелених 
површина. Проф. др Небојша 

Анастасијевић, др Надежда 
Стојановић и маст.инж. 

Мирјана Тешић са студентима

Новом Саду, као и Инсти ту та за шумар ство. На овој кате дри 
одбра ње на је и прва док тор ска дисер та ци ја из обла сти пеј-
за жне архи тек ту ре и хор ти кул ту ре.

У Сту диј ском про гра му основ них сту ди ја на Одсе ку за 
пеј за жну архи тек ту ру и хор ти кул ту ру засту пље ни су сле де-
ћи пред ме ти Кате дре који има ју ста тус оба ве зних пред ме-
та: Педо ло ги ја, Урба на еко ло ги ја, Деко ра тив на ден дро ло-
ги ја, Поди за ње и него ва ње трав ња ка, Поди за ње и него ва ње 
зеле них повр ши на. Поред оба ве зних наста ва се изво ди и 
на избор ним пред ме ти ма који при па да ју овој кате дри и 
то: Пеј за жно ин же њер ска тех ни ка, Еко ло шки инже ње ринг 
у пеј за жној архи тек ту ри, Про из вод ња трав них тепи ха, Зеле-
не повр ши не посеб не наме не и Рекон струк ци ја зеле них 
повр ши на. Поред основ них сту ди ја на Кате дри се изво ди 
наста ва и на мастер и док тор ским сту ди ја ма. Пред ме ти 
на под мо ду лу Пеј за жни инже ње ринг на мастер сту ди ја ма 
сту диј ског про гра ма Пеј за жна архи тек ту ра који при па да-
ју Кате дри су: Упра вља ње зеле ни лом гра да, Орга ни за ци-
ја изво ђе ња радо ва у пеј за жном инже ње рин гу, Укра сни 
кул ти ва ри дрве на стих биља ка и Рекул ти ва ци ја оште ће них 
земљи шта у пеј за жној архи тек ту ри. На док тор ским сту ди-
ја ма сту диј ског про гра ма Пеј за жна архи тек ту ра пред ме ти 
који су матич ни на Кате дри су: Еко ло ги ја и функ ци о нал-
ност урба ног зеле ни ла, Спорт ске и рекре а ци о не повр ши не 
и Упра вља ње про јек ти ма у пеј за жној архи тек ту ри.

На Кате дри посто ји Цен тар за спорт ске и рекре а ци о-
не про сто ре, као и Лабо ра то ри ја за пеј за жни инже ње ринг. 
Функ ци ју руко во ди о ца Цен тра и Лабо ра то ри је оба вља 
проф. др Ненад Ста вре то вић.
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

Науч на и струч на делат ност на Кате дри за пеј за жни инже-
ње ринг се раз ви ја у окви ру више науч них дисци пли на у 
окви ру уже науч не обла сти Пеј за жна архи тек ту ра и хор ти-
кул ту ра, од којих су нај за па же ни ја истра жи ва ња у темат-
ским обла сти ма деко ра тив не ден дро ло ги је, поди за ња и 
одр жа ва ња зеле них повр ши на, поди за ња и него ва ња трав-
ња ка, еко ло шког инже ње рин га и реви та ли за ци је дегра ди-
ра них про сто ра, педо ло ги је и урба не еко ло ги је, рекон-
струк ци је зеле них повр ши на, спорт ских и рекре а тив них 
повр ши на и др.

У окви ру темат ске обла сти деко ра тив не ден дро ло ги-
је спро во де се истра жи ва ња еко фи зи о ло шких, био ло шких 
и мор фо ло шких карак те ри сти ка аутох то ног и алох то ног 
дрве ћа, жбу ња, полу жбу но ва и пови ју ша из под о де ља ка 
Pinophyta и Mag no li ophyta. Посе бан сег мент истра жи ва ња у 
овој гру пи пред ста вља ју истра жи ва ња деко ра тив них, мор-
фо ло шких и био ло шких карак те ри сти ка укра сних так со на 
дрве на стих биља ка, као и њихо ве адап тив но сти у урба ним 
еко си сте ми ма (отпор ност пре ма ниским и висо ким тем пе-
ра ту ра ма, отпор ност пре ма суши, отпор ност пре ма ветру, 
отпор ност пре ма аеро за га ђе њу итд.). 

Истра жи ва ња у темат ској обла сти поди за ња и него ва-
ња зеле них повр ши на обу хва та ју истра жи ва ња еко ло шких, 
исто риј ских, тех но ло шких и инже њер ских осно ва поди за-
ња и него ва ња зеле них повр ши на. Овде спа да ју и истра жи-
ва ња зна ча ја, функ ци ја, тех ни ка и тех но ло ги је поди за ња, 
као и обли ка и при сту па него ва ња зеле них повр ши на гра да 
и око ли не. Нај ве ћи науч ни допри нос у овој обла сти дат 
је у истра жи ва њу еко ло шких, сани тар них и инже њер ских 
функ ци ја град ских зеле них повр ши на, а посеб но у доме-
ну истра жи ва ња ути ца ја зеле них повр ши на на фак то ре 
урба не сре ди не. Зна ча јан допри нос дат је и у уна пре ђе њу 
тео ри је поди за ња зеле них гра до ва, осно ва ма еко ло ги је 
гра до ва, зна ча ја и функ ци ји урба ног зеле ни ла у про це су 

адап та ци је гра до ва на кли мат ске про ме не, мето да ма успо-
ста вља ња систе ма зеле них повр ши на гра да и њего ве уло ге 
у еко си стем ском при сту пу пла ни ра ња и упра вља ња урба-
ним сре ди на ма. 

У темат ској обла сти рекон струк ци је зеле них повр ши на 
нај ви ше је постиг ну то у доме ну истра жи ва ња могућ но сти 
функ ци о нал не обно ве ста рих и исто риј ски вред них зеле-
них повр ши на, у који ма основ ни биљ ни мате ри јал чине 
репре зен та тив на ста бла дрве ћа, као и у раз во ју мето да 
инвен та ри за ци је и вало ри за ци је ква ли те та и функ ци о нал-
но сти ста рих ста ба ла и дијаг но сти фи ко ва њу про бле ма на 
њима уз при ме ну одго ва ра ју ћих арбо ри кул ту р них зна ња 
и вешти на.

Истра жи ва ња у темат ској обла сти поди за ња и него ва-
ња трав ња ка обу хва та ју истра жи ва ња прин ци па и про це-
са фор ми ра ња и одр жа ва ња раз ли чи тих типо ва трав них 
повр ши на, визу ел них и функ ци о нал них карак те ри сти ка 
трав ња ка, био е ко ло шких, мор фо ло шких и ана том ских 
осо би на врста тра ва за поди за ње трав ња ка, одно са типа 
и усло ва ста ни шта на могућ ност њихо вог раста и раз во-
ја, какво ће и ква ли те та семе на тра ва за поди за ње ква ли-
тет них трав ња ка, при су ства и осо би на коров ских биља ка 
на трав ним повр ши на ма, као и тех ни ка упра вља ња трав-
ним повр ши на ма у урба ном, субур ба ном и рурал ном 
про сто ру. У овој обла сти запа же ни резул та ти постиг ну ти 
су у истра жи ва њу савре ме не тех но ло ги је про из вод ње, 
инста ла ци је и одр жа ва ња деко ра тив них, спорт ских, пар-
ков ских, про ти ве ро зи о них трав них тепи ха и покри ва-
ча тла, као и ана ли за ма ризи ка и истра жи ва њу потре бе 
тржи шта при њихо вој про из вод њи и осни ва њу. Посе бан 
допри нос у овој обла сти постиг нут је у доме ну истра-
жи ва ња спе ци фич но сти изград ње, уре ђе ња, одр жа ва-
ња и упра вља ња трав ња ци ма спорт ских и рекре а тив них  
повр ши на.
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3 Извођење наставе на предмету 
Подизање и неговање зеленох 

површина –Тема:  Изградња 
подземне гараже у Пионирском 

парку. Проф. др Небојша 
Анастасијевић, др Надежда 

Стојановић, маст. инж. Мирјана 
Тешић и демонстратор Матић Саша 

са студентима

4 Извођење наставе на предмету 
Подизање и неговање зелених 

површина –Тема:  Реконструкција 
Ташмајданског парка. Проф. 

др Небојша Анастасијевић, др 
Надежда Стојановић, маст. инж. 

Мирјана Тешић са студентима

5 Студентска радионица у оквиру 
наставног предмета Зелене 

површине посебне намене на 
Миксер фестивалу 2014. године у 
Београду. Руководилац маст. инж. 

Мирјана Тешић

У окви ру темат ске обла сти реви та ли за ци је дегра ди ра-
них про сто ра спро во де се истра жи ва ња у доме ну еко ло шке 
обно ве дегра ди ра них пеј за жа, упо тре бом раз ли чи тих биљ-
них врста као глав ним алат ка ма еко ло шког инже њер ства и 
реста у ра ци о не еко ло ги је. Запа жен науч ни допри нос у овој 
обла сти постиг нут је у обла сти рекул ти ва ци је оште ће них 
и за раз вој биља ка непо год них земљи шта, у истра жи ва њу 
после ди ца деј ства зага ђу ју ћих суп стан ци у земљи шту на 
живи свет, зашти ти тла од зага ђе ња, попра вља њу оште ће-
них и изме ње них земљи шта у град ским сре ди на ма, при-
град ским инду стриј ским зона ма, зага ђе ним под руч ји ма 
уну тар фабрич ких ком плек са, сао бра ћај ним ком плек си-
ма, напу ште ним тери то ри ја ма гра да, реме ди ја ци ји зага ђе-
них земљи шта, одно сно тех но ло ги ји обна вља ња тла, као 
и рекул ти ва ци ји земљи шта на повр шин ским копо ви ма, 
руд ни ци ма, јало ви шти ма, пепе ли шти ма, депо ни ја ма и сл. 

У обла сти педо ло ги је спро во де се истра жи ва ња 
физич ких, хемиј ских и био ло шких карак те ри сти ка земљи-
шта. Посе бан науч ни допри нос постиг нут је у истра жи ва њу 
едаф ских спе ци фич но сти у изме ње ним усло ви ма урба ни-
зо ва них и под руч ја изло же них антро по ге ним ути ца ји ма, 
као и истра жи ва њу гене зе и осо би на посеб ног типа земљи-
шта – урба них земљи шта.

Истра жи ва ња у обла сти упра вља ња зеле ни лом гра да 
обу хва та ју истра жи ва ња упра вљач ких посту па ка и стра те-
ги ја упра вља ња све о бу хват ним зеле ни лом гра да, уз позна-
ва ње кри те ри ју ма, про бле ма, циље ва, зако на, про пи са, 
нор ма ти ва, стан дар да, као и уло ге и уче шћа јав но сти и 
наград не и казне не поли ти ке у про це су упра вља ња зеле-
ни лом гра да. У овој обла сти, у сарад њи са Урба ни стич ким 
заво дом Бео гра да, Град ским секре та ри ја том за зашти ту 
живот не сре ди не и ЈКП Зеле ни лом Бео град, дат је посе бан 
допри нос у истра жи ва њу и изра ди про јек та елек трон ског 
ГИС ката стра зеле них повр ши на гра да.
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У про те клом пери о ду посто ја ња и рада Кате дра за 
пеј за жни инже ње ринг је оства ри ла и зна чај ну сарад њу са 
при вре дом, раз ли чи тим држав ним инсти ту ци ја ма, дома-
ћим и међу на род ним орга ни за ци ја ма, уче шћем њених 
настав ни ка и сарад ни ка у изра ди више раз ли чи тих науч-
них и струч них про је ка та, сту ди ја, екс пер ти за, ела бо ра та и 
сл. Оба вља ње терен ске наста ве сту де на та, изра да диплом-
ских и мастер радо ва на Кате дри за пеј за жни инже ње ринг 
изво ди се уз интен зив ну сарад њу са раз ли чи тим држав ним 
и при ват ним при вред ним субјек ти ма.

Запа же но је и анга жо ва ње наших настав ни ка и у орга-
ни за ци о ним и науч ним одбо ри ма међу на род них кон фе-
рен ци ја, наци о нал них кон фе рен ци ја са међу на род ним 
уче шћем и наци о нал них кон фе рен ци ја. Ова ко број не 
актив но сти настав ни ка и сарад ни ка резул ти ра ли су вели-
ким бро јем обја вље них науч них и струч них радо ва, публи-
ко ва њем неко ли ко моно гра фи ја и дру гих науч но струч них 
дела. Од осни ва ња Кате дре за пеј за жни инже ње ринг до 
данас настав ни ци и сарад ни ци ове кате дре су публи ко ва ли 
пре ко 500 науч них и струч них радо ва у дома ћим и међу-
на род ним часо пи си ма и збо р ни ци ма радо ва са дома ћих и 
међу на род них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја 34 рада је обја-
вље но у часо пи си ма са SCI листе. 

Две док тор ске дисер та ци је изра ђе не на Кате дри за 
пеј за жни инже ње ринг 2003. и 2006. год доби ле су награ-
де При вред не комо ре Бео гра да за нај бо ље док тор ске тезе.

6 7

8

6 Студенти четврте године 
основних студија у обиласку 

кањона Бољетињске реке у оквиру 
реализације Професионалне праксе, 

проф. др Ненад Ставретовић, др 
Јована Петровић, доц

7 Реализација активности 
Професионална пракса. Посета 

студената и наставника (проф. 
др Ненад Ставретовић, др Јована 

Петровић, доц.) манастиру Вратна

8 Обилазак водопада и заштићеног 
природног добра Лисине са студентима, 

Професионална пракса у извођењу 
проф. др Ненада Ставретовића и др 

Јоване Петровић, доц
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9 Студенти и наставници Катедре 
за пејзажни инжењеринг у посети 

националном парку Ђердап

10 Студенти и наставници у наставној 
бази Дебели Луг у реализација 

Професионалне праксе, колективна 
фотографија са запосленима у 

наставној бази Факултета

11 Студенти и наставници Катедре 
за пејзажни инжењеринг у обиласку 

копова у Мајданпеку

12 Студенти и наставници у обиласку 
Рајачких пивница који су у процедури 

за улазак на Листу заштите светске 
културне баштине-UNESCO,  
фотографија са домаћином  

Миланом Карапанџом
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

У про те клих више од шезде сет годи на на Кате дри за пеј за-
жни инже ње ринг оства ре на је зна чај на сарад ња са број-
ним међу на род ним и дома ћим инсти ту ци ја ма и орга ни - 
за ци ја ма. 

У окви ру међу на род не сарад ње посеб но се исти че 
анга жо ва ње проф. др Ненада Ста вре то ви ћа. Оба вља ју ћи 
функ ци ју дирек то ра Заво да за зашти ту при ро де Срби је 
(2008–2013. годи не) пред ста вљао је Срби ју на међу на род-
ним ску по ви ма о зашти ти при род них вред но сти као што 
су UNESCО, IUCN-a, Green Belt и др. Допри нео је понов ном 
укљу че њу Срби је у Еуро парк феде ра ци ју (Еuroparc Fede ra-
tion), а био је и један од коор ди на то ра прве кон фе рен ци-
је Еуро парк феде ра ци је у источ ној Евро пи. Тако ђе проф. 
Ста вре то вић је за вре ме свог ман да та укљу чио Завод за 
зашти ту при ро де Срби је у рад орга ни за ци је ENCA (Euro pean 
Natu re Con ser va tion Agency). Оства рио је и сарад њу Заво-
да за зашти ту при ро де Срби је са срод ним инсти ту ци ја ма у 
бив шим репу бли ка ма Југо сла ви је, као и са земља ма реги-
о на и Европ ске Уни је. 

Анга жо ва њем коле га са Кате дре за пеј за жни инже ње-
ринг 2003. годи не пот пи сан је уго вор о сарад њи и уго вор 
о раз ме ни сту де на та на сту диј ском про гра му Пеј за жна 
архи тек ту ра Шумар ског факул те та уни вер зи те та у Бео-
гра ду и Одсе ка за пеј за жну архи тек ту ру и еко ло шко пла-
ни ра ње (Depart ment of Lan dsca pe Archi tec tu re and Envi ron-
men tal Plan ning), Уни вер зи те та у Јути у Аме ри ци (Utah Sta te  
Uni ver sity, USA).

Настав ни ци и сарад ни ци на Кате дри за пеј за жни 
инже ње ринг оства ри ли су запа же ну сарад њу са инсти ту-
ци ја ма у ино стран ству уче шћем у раз ли чи тим видо ви ма 
науч ног и струч ног уса вр ша ва ња, као што је Одсек за хор-
ти кул ту ру, Вон кванг Уни вер зи те та у Јужној Коре ји (Depart-
ment of Hor ti cul tu re, Wonk wang Uni ver sity), Мен дел Уни вер-
зи те ту у Брну, Чешка (Men del Uni ver sity, Brno), Aмерички  

уни вер зи тет у Беј ру ту у Либа ну (AUB, Depart ment of Lan dsca-
pe Design and Ecosystem Mana ge ment), Било шки инсти тут 
Јован Хаџи у Љубља ни, Сло ве ни ја (Bio loš ki inšti tut Jova na 
Hadži ja ZRC SAZU), струч но уса вр ша ва ње у Nur tin gen, Ger-
many, под окри љем Међу на род ног удру же ња за кров не 
врто ве (IGRA), као и уса вр ша ва ња у обла сти упра вља ња 
зашти ће ним при род ним ресур си ма (у орга ни за ци ји Уни-
вер зи те та у Бео гра ду – Шумар ског факул те та и Факул те та 
за шумар ство и зашти ту живот не сре ди не Уни вер зи те та у  
Фрај бур гу).

Посеб но су запа же на уче шћа и оства ре ња др Ђур ђе 
Петр ов на међу на род ним фести ва ли ма. Она је зајед но са 
дру гим коле га ма на II Међу на род ном фести ва лу врто ва 
у Аља ри су (Шпа ни ја) 2011. годи не осво ји ла међу на род но 
при зна ње – награ ду за про је кат Dodo la gar den. На III Међу-
на род ном фести ва лу врто ва (Аља рис, Шпа ни ја) 2012. годи-
не са коле гом је осво ји ла и награ ду за про је кат Gar den at 
the Edge of the World. 2011. годи не у Бео гра ду са коа у то ри ма 
је доби ла и Пла ке ту VI Сало на пеј за жне архи тек ту ре за рад 
Dodo la Gar den, Fas hion in the Gar den.

У доме ну сарад ње чла но ва Кате дре за пеј за жни инже-
ње ринг у окви ру рада нашег факул те та посеб но се издва ја 
анга жо ва ње проф. др Мир ја не Оцо ко љић у струк ту ра ма 
упра вља ња Шумар ског факул те та. Она је била и про де кан 
за наста ву Шумар ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 
(2009–2012. годи не). Од 2012. годи не до данас проф. Оцо ко-
љић оба вља функ ци ју пред се да ва ју ће Већа Одсе ка за пеј-
за жну архи тек ту ру и хор ти кул ту ру. 

У доме ну сарад ње чла но ва Кате дре за пеј за жни инже-
ње ринг са дома ћим инсти ту ци ја ма посеб но се издва ја 
анга жо ва ње проф. др Мир ја не Оцо ко љић, која је током 
свог рада оства ри ла изу зет ну сарад њу са Пољо при вред ним 
факул те том Уни вер зи те та у Новом Саду, Био тех нич ким 
факул те том Уни вер зи те та у Биха ћу и Пољо при вред ним  
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14

факул те том Уни вер зи те та у Бања лу ци. Од 2013. годи не 
рецен зент је Коми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те-
та (КАПК), при НАТ-у (Наци о нал но тело за акре ди та ци ју и 
про ве ру ква ли те та у висо ком обра зо ва њу Срби је).

Посе бан сег мент струч ног рада на Кате дри пред ста-
вља ло је уче шће њених настав ни ка и сарад ни ка у раз ли чи-
тим коми си ја ма стру ков них удру же ња, као и коми си ја ма за 
пола га ње струч них испи та из обла сти пеј за жне архи тек ту-
ре. Зајед нич ким зала га њем коле га са Кате дре за пеј за жни 
инже ње ринг, коле га са Кате дре за пла ни ра ње и про јек то-
ва ње у пеј за жној архи тек ту ри и коле га из Удру же ња пеј за-
жних архи те ка та Срби је, 2003. годи не уве де на је лицен ца 
одго вор ног изво ђа ча радо ва на пеј за жном уре ђе њу сло-
бод них про сто ра. Од 2011. годи не до данас др Наде жда 
Сто ја но вић, доцент, члан је Коми си је за пола га ње струч них 
испи та из обла сти пеј за жне архи тек ту ре у окви ру Инже-
њер ске комо ре Срби је.

Од дома ћих инсти ту ци ја и орга ни за ци ја посеб но се 
издва ја сарад ња наших настав ни ка и сарад ни ка са Мини-
стар ством про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја Репу бли-
ке Срби је кроз реа ли за ци ју више раз ли чи тих науч но струч-
них про је ка та. Од оста лих инсти ту ци ја зна чај на сарад ња је 
оства ре на са Инсти ту том за шумар ство у Бео гра ду и Инсти-
ту том за био ло шка истра жи ва ња Сини ша Стан ко вић у Бео-
гра ду, Инсти ту том за земљи ште у Бео гра ду, Инсти ту том за 
зашти ту биља и живот не сре ди не у Бео гра ду и др.

Вели ки спек тар науч них дисци пли на које се истра жу ју 
на Кате дри за пеј за жни инже ње ринг усло вио је сарад њу и 
са дру гим факул те ти ма у земљи и ино стран ству, од којих 
се посеб но издва ја сарад ња са Пољо при вред ним факул те-
том Уни вер зи те та у Бео гра ду, Био ло шким факул те том Уни-
вер зи те та у Бео гра ду, Факул те том орга ни за ци о них нау ка 
Уни вер зи те та у Бео гра ду, Мате ма тич ким факул те том Уни-
вер зи те та у Бео гра ду и др.
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Н ац и она лни пр оје кти и ст уд ије

• „М ед ит ера нски фло рни ел еме нти на з ел еним п о- 
в рш ин ама Б е огр ада у усл ов има кл има тских пр ом ена”, 
Ра звој в ис оког обр аз ов ања, д ом аћи ра зво јни пр оје кти 
(р ук ов од илац пр оје кта др Ј ов ана П етр овић, д оцент), 
М ин иста рство за пр осв ету и н а уку Р еп убл ике С рб ије, 
(2018–2019. год)

• „Пр ој екат р еко нстру кц ије ја вног з ел ен ила це нтра лног 
д ела Б е огр ада у ц иљу ек ол ошке р ев ит ал из ац ије и оч у- 
в ања пр иро дних, ку лту рно-ист ори јских, пр осве тних 
и есте тских вре дн ости гр ада”, Р ук ов од илац проф. др 
Н ебо јша Ан аст ас иј евић, М ин иста рство за з ашт иту пр и- 
ро дних б ога тст ава и ж иво тне ср ед ине р еп убл ике С р- 
б ије, Б е оград, (2003. год.)

• „Осн ови р еко нстру кц ије д рв ор еда дуж к еја на Н иш ави 
у П ир оту”, р ук ов од илац проф. др Н ебо јша Ан аст ас и- 
ј евић, Ш ума рски ф аку лтет, Б е оград, (2004. год.)

• „Ст уд ија опра вд ан ости осн ив ања р аса дн ика за пр ои-
зво дњу са дн ица за р еку лт ив ац ију д еп он ија п еп ела и 
шљ аке ТЕ Н ик ола Т есла у Обр ено вцу”, р ук ов од илац 
проф. др Н енад Ст авр ет овић, Ш ума рски ф аку лтет, Б е-
оград, (2005. год.)

• „Студија оцене постојећег стања квалитета биљног ма-
теријала парковске површине Мали парк у Обреновцу”, 
руководи лац проф. др Не над Ста вре то вић, Шу мар ски 
фа кул тет, Бе о град, (2007. год.)

• „Сту ди ја оце не по сто је ћег ста ња ква ли те та биљ ног ма-
те ри ја ла цен трал ног Тр га у Обре нов цу”, ру ко во ди лац 
проф. др Не над Ста вре то вић, Шу мар ски фа кул тет, Бе-
о град, 2007. Сту ди ја оце не ста ња др во ред них сад ни ца 
ужег цен тра Обре нов ца, ру ко во ди лац проф. др Не над 
Ста вре то вић, Шу мар ски фа кул тет, Бе о град, (2007. год.)

• „Про је кат Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме на и њи-
хо вог ути ца ја на жи вот ну сре ди ну – пра ће ње ути ца ја, 
адап та ци ја и убла жа ва ње”, пот про је кат бр. 12 „Укра сне 
и ин ва зив не биљ ке у усло ви ма кли мат ских про ме на-
ути ца ји и адап та ци је”, (ЕВБ 43007), ру ко во ди лац проф. 
др Рат ко Ка до вић, Ми ни стар ство за про све ту и на у ку 
Ре пу бли ке Ср би је, (2011–2019. год.)

Одабрани пројекти 

Ме ђу на род ни про јек ти

• „Сту ди ја Con sul tant on Tra i ning pro gram for gar de ning 
and green area plan ning”, ру ко во ди лац проф. др Не над 
Ста вре то вић, Swe dish In ter na ti o nal De ve lop ment Co o pe-
ra tion Agency (Si da), OP TO In ter na ti o nal AB, To po la Ru ral 
De ve lop ment Pro gram, Ser bia, (2004. год.)

• „Сту ди ја Con sul tant on Tra i ning pro gram for green sport-
fi elds ma in te nan ce”, ру ко во ди лац проф. др Не над Ста-
вре то вић, Swe dish In ter na ti o nal De ve lop ment Co o pe ra-
tion Agency (Si da), OP TO In ter na ti o nal AB, To po la Ru ral 
De ve lop ment Pro gram, Ser bia, (2004. год.)

• „Сту ди ја Con sul tancy ser vi ces as the Des sig ner for the 
Landsca ping for of the Area aro und the Ka ra djor djes bar-
racks”, ру ко во ди лац проф. др Не над Ста вре то вић, In-
ter na ti o nal De ve lop ment Co o pe ra tion Agency (Si da), OP-
TO In ter na ti o nal AB, To po la Ru ral De ve lop ment Pro gram, 
Ser bia, (2004. год.)
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Историјски  
развој

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архи-
тектури је самостални развој на Шумарском факултету 
започела 1966. године. Одсек за озелењавање насеља је 
основан 1960. год. и у свом саставу је имао једну катедру, 
Катедру за озелењавање насеља, на којој су се изучавали 
уско стручни предмети, међу којима су били и предмети 
који се баве планирањем и пројектовањем зелених повр-
шина. Изменама Статута факултета 1966. године на Одсеку 
је формирана још једна катедра, Катедра за пројектовање 
зелених површина насеља, која је претеча данашње Ка-
тедре за планирање и пројектовање у пејзажној архи-
тектури. Професори Бранко Петричић и Лазар Прибић су 
поставили темеље и усмеравали научни, стручни и обра-
зовни рад у домену планирања и пројектовања у пејзажној 
архитектури.

Поред два профилна предмета, Пројектовање паркова 
и Уређење предела, у оквиру Катедре се изводила настава 
и на предметима: Слободно цртање и Историја уметности 
и хортикултуре и Основе градске хигијене. Првој генера-
цији професора под чијим руководством се одвијала на-
става припадају професор Бранко Петричић и професор 
Лазар Прибић, професор Миливоје Мило Димитријевић, 
академски сликар (Слободно цртање) и професор др Не-
над Симић, историчар уметности (Историја уметности и 
хортикултуре).

Након уставних реформи 1974. године, Одсек је преиме-
нован у Институт за пејзажну архитектуру, у чијем саставу 
су биле две катедре: Катедра за озелењавање насеља и Ка-
тедра за пројектовање зелених површина. У периоду до 
1980. научна и стручна истраживања на Катедри су билa у 
домену пројектовања у пејзажној архитектури, а у настави 
су поред професора Бранка Петричића и Лазара Прибића 
(Пројектовање паркова и Уређење предела) учествовали 
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1

2 Велико ратно 
острво  језгро зелене 

инфраструктуре урбаног 
предела града Београда  

студентски рад

1 Чланови Катедре 
за планирање и 

пројектовање у пејзажној 
архитектури

и гостујући наставници из области архитектонских наука.  
То је захтевало и увођење одговарајућих предмета (Грађе-
винарство, Хидротехника и Основи урбанизма), у којима се 
изучавао просторни и инжењерски приступ пројектовањa 
зелених површина.

Првој генерацији професора се 1981. год. придружује 
и проф. Стеван Милинковић, први послератни школова-
ни пејзажни архитекта, који је 1958. год. стекао диплому 
на Техничкој великој школи у Хановеру (Немачка). Поред 
пројектовања зелених простора на Катедри почиње зна-
чајније да се развија и област планирања предела, коју 
професор Милинковић промовише као научну, планерску 
и „обликовнограђевинску” дисциплину. Она је, према ње-
говом приступу, имала задатак да кроз заштиту, негу и уна-
пређење предела обезбеди човечанству трајно коришћење 
природних добара, кроз равнотежу између биолошког по-
тенцијала предела и захтева друштва, на еколошкој основи.

Одговор на актуелна друштвена кретања у области 
просторног и урбанистичког развоја и проблеме који су се 
јавили у животној средини, првенствено урбаних преде-
ла, професор Милинковић види у мултидисциплинарном 
карактеру истраживачког приступа, и наставу планирања 
и пројектовања унапређује ангажовањем архитеката: про-
фесора др Владимира Мацуре (Урбанизам), професора 
др Мирка Ковачевића (Историја пејзажне архитектуре и 
Елементи пројектовања зелених површина) и др Маре Ђу-
кановић (Заштита животне средине). За развој профилних 
предмета на Катедри, од седамдесетих година па надаље, 
заслуге припадају и професорки др Љиљани Вујковић 
(Пројектовање паркова) и професорки др Јасминка Цвејић 
(Планирање и уређивање предела). Крајем осамдесетих 
година и почетком деведесетих година прошлог века, као 
млади асистенти, ове области су наставили да развијају  
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мр Драган Вујичић и Милева Пуача, дипл. инж. пејз. арх., 
док се др Невенка Галечић бавила елементима пејзажно-
архитектонског пројектовања као важним делом инжењер-
ског приступа пројектовању зелених површина. У том пе-
риоду значајну улогу у трасирању Предеоне екологије, као 
науке која је увела нову димензију у проучавању простора 
на различитим размерама, поред професорке др Јасминке 
Цвејић, дала је и др Стојанка Радуловић.

Катедра добија данашњи назив – Катедра за плани-
рање и пројектовање у пејзажној архитектури 1990. године. 
Током 90-их година прошлог века Катедра је обухватала 
осам предмета у оквиру основних студија, све до 2002. 
године, од када се изменама наставних планова тај број 
стално мењао.

Крај прошлог и почетак овог века је означио долазак 
једне нове генерације, која је наследила тековине и почела 
да се бави савременим теоријско-методолошким присту-
пима у реализацији наставе, али и научностручним истра-
живањима у различитим областима: др Невена Васиље-
вић (Заштита животне средине и Планирање и уређивање 
предела), др Дејан Скочајић (Историја пејзажне архитекту-
ре), мр Мирјана Аврамовић и мр Андреја Тутунџић (Пла-
нирање и уређивање предела). Као гостујући професори 
са Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
професoрка Драгана Базик је од 2002. водила наставу на 
предмету Елементи пејзажноархитектонског пројектовања, 
а наставу на предмету Урбанизам и просторно планирање 
почињу да развијају и у оквиру мастер студијског програ-
ма (Отворени градски простори) архитекта др Зоран Ђука-
новић и асистент мастер инжењер пејзажне архитектуре  
Александар Бобић.

Ликовна уметност је у студијском програму заступље-
на кроз слободно цртање, у коме се опсервација продубљује 

знањима из теорије форме, а цртеж се усавршава и као 
помоћни алат при развоју пројектантско-планерских 
вештина. Рад професора Мила Димитријевића је у пери-
оду од 1999. до 2008. године наставила професорка Еми-
лија Стамболић, академски вајар. Данас се настава на 
уметничким предметима одвија под руководством др ум  
Милене Путник.

Под руководством др Биљане Јовић на Катедри се реа-
лизује и настава из предмета Нацртна геометрија и Пејзаж-
ноархитектонска графика, у оквиру којих студенти развијају 
способности перцепције и интерпретације тродимензио-
налног простора.

Развој и осавремењавање садржаја планерских и 
пројектантских предмета, као и реализација наставе на 
предметима Катедре, од 2013. године поверена је др Борису 
Радићу (Предеона екологија) и др Драгани Ћоровић (Пеј-
зажноархитектонско пројектовање и Савремена пејзажна 
архитектура). Извођење наставе на предметима који при-
падају ужој научној области Урбанизам од 2016. год. пове-
рено је др Милени Вукмировић.

Од 2014. године на Катедри се у оквиру Основних 
академских студија настава реализује на 13 обавезних 
предмета (Нацртна геометрија, Цртање, Историја вртне 

3

3 Студентски рад на 
предметима Цртање и 
Ликовно обликовање 
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4

5

уметности, Пејзажноархитектонска графика, Елементи  
пејзажноархитектонског пројектовања 1 и 2, Примењена 
геоморфологија са хидрологијом, Пројектовање вртова, 
Основе урбанизма, Пејзажноархитектонско пројектовање 1 
и 2, Предеона екологија, Планирање и уређивање предела) 
и 4 изборна предмета (Ликовно обликовање, Историја пеј-
зажне архитектуре, Естетика пејзажа и Савремена пејзажна 
архитектура). У оквиру мастер студија Катедра организује 
наставу на једном обавезном предмету (Планирање пре-
дела и пејзажни дизајн – студио) и шест изборних пред-
мета (Историја и конзервација у пејзажној архитектури, 
Обликовање отворених градских простора, Исцелитељски 
вртови, Културни предео, Урбани пејзаж: истраживање и 
разумевање, Дигитална визуелизација у пејзажној архитек-
тури). У оквиру докторских студија Шумарског факултета на 
Катедри се реализује настава на предметима Теоријска и 
методолошка истраживања у планирању предела, Метри-
ка предела и Геометријско моделовање и визуелизација у 
пејзажној архитектури.

На Катедри за планирање и пројектовање у пејзаж-
ној архитектури је одбрањено више стотина дипломских 
радова, преко 50 мастер радова, 8 магистарских теза и 6 
докторских дисертација. У оквиру Катедре се стручно-ис-
траживачки рад и сарадња с привредом спроводи у оквиру 
Центара за пејзажно планирање и пројектовање и Лабора-
торије за предео.

5 Култруни предео Вршачких 
планина – мапирање 

културних сервиса 
екосистема, мастер рад 

(детаљ)

4 Пројекат уређења 
Топчидерског парка 

–  анализа контекста, 
студентски рад (детаљ)
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

Од настанка Катедре па до данас, поред наставе, наставни-
ци и сарадници се баве научноистраживачким и стручним 
радом који је углавном условљен потребама савременог 
друштва. Током првих година постојања Катедре, истражи-
вачке и стручне активности су имале пројектантски дис-
курс, да би средином 90-их година 20. века дискурс постао 
и предеоно-планерски.

Планирање изградње Новог Београда, на принципима 
Атинске повеље и корбизјевског урбанизма, подразумева-
ло је значајно повећање заступљености паркова и зелених 
простора у оквиру стамбених блокова. Као одговор на по-
требе развоја система зелених површина града Београда, 
који је трасиран Генералним урбанистички планом 1950. го-
дине, прва системска истраживања у области озелењавања 
насеља и уређења предела рађена су током шездесетих 
година прошлог века, а везана су за сложену проблематику 
пројектовања и подизања зелених простора на Новом Бе-
ограду. Резултат тих истраживања је публикован у Прилог 
методологији пројектовања зелених површина насеља.

У периоду од 1970. до 1980. године наставници и са-
радници су учествовали у научном пројекту Истраживање 
зелених површина насеља, као битне компоненте уна-
пређења и заштите животних и радних средина урбани-
зованих простора, у оквиру кога су се посебно бавили ис-
траживањем проблема пројектовања зелених површина 
урбаних простора и уређења предела Србије, с посебним 
акцентом на њихове санитарно-хигијенске, естетске и пси-
хогене функције. Из године у годину потребе друштва за 
израдом пројеката зелених површина су биле у порасту, 
а с обзиром на то да нису постојале организације које су 
могле да пруже такву врсту услуга, на Катедри је урађен 
велики број пројеката зелених површина (паркови, ре-
креативни простори, блокови, школе, дечији вртићи...). 

 У истом периоду развијала се и сарадња са институција-
ма сродних области у земљи и иностранству, па је тако, 
на пример, урађен и Идејни и главни пројекат с биоеко-
лошком основом просторног уређења зелених површина 
комплекса око стратешких објеката Багдада (Ирак) у са-
радњи са Аеро-инжењерингом из Београда.

Период од 1980. до 1990. године је обележен научно-
истраживачким радом у оквиру пројекта Истраживања 
ефикасних, економичних и са гледишта заштите и уна-
пређења животне средине оптималних решења подизања, 
реконструкције и одржавања зелених површина, у окви-
ру ког су анализирани: развој планирања и пројектовања 
зелених површина насеља и уређења предела СР Србије, 
текући трендови просторног развоја и њихов утицај на раз-
вој и квалитет пројектовања зелених површина насеља и 
предела. Анализиране су потребе и могућности развоја 
планирања и пројектовања зелених површина насеља и 
уређења предела СР Србије у средњорочном периоду од 
1986. до 1990. године и дугорочном периоду до 2000. годи-
не. Стручна активност је била усмерена и у правцу израде 
пројеката Рекултивација и уређење слободних површина 
око рудника угља Пљеваља.

Крајем 80-их година прошлог века научноистраживач-
ки рад се одвијао и у оквиру пројекта Истраживање утицаја 
зелених површина у циљу заштите и унапређења животне 
средине урбанизованих простора СР Србије. Посебно су 
истраживане методе вредновања за сва коришћења про-
стора с посебним освртом на вредновање рекреативних 
простора великих градова; истраживани су и планирани 
оптимални системи зелених површина у градовима, с по-
себним освртом на градове у којима је животна средина 
деградирана. Поред тога, рубне зоне, као делови урбаних 
предела Србије у којима су се промене дешавале под  

6 Студија „Предлог мреже зелених 
површина као средства унапређења 

животне средине и слике града на 
територији општине Врачар”



261

100 година шумарског факултета

6

утицајем стихијске урбанизације, истраживане су с аспекта 
оптималних коришћења и просторне организације, у коме 
се посебна пажња поклањала формирању система зелени-
ла. Тих година је на Катедри урађен Идејни и главни проје-
кат уређења споменичког комплекса „Сремски фронт”.

Значајни су и резултати истраживачке делатности која 
се одвијала током деведесетих година двадесетог века. 
Студија „Предлог мреже зелених површина као средства 
унапређења животне средине и слике града на територији 
општине Врачар”, чији су креатори и реализатори били чла-
нови Катедре, израђена je 1991. год. и награђена Великом 
наградом (Grand Prix) Урбанистичког салона 1992. године. 
Пројекат Hope for Bel gra de’s river islands (Нада за београд-
ска речна острва) је награђен Трећом наградом на Међу-
народном конкурсу „ISO CARP Awa rd for Urban Eco logy”, који 
је одржан 1994. год. у Прагу, Чешка Република.

Прва декада новог миленијума је обележена конти-
нуираним прилагођавањем нашег високог образовања ев-
ропском академском курсу који је прокламован Болоњском 
декларацијом, коју је Република Србија потписала 2003. 
године. Ово динамично раздобље се одразило и на де-
латност Катедре, у највећој мери у успостављању сарадње 
са институцијама у иностранству. Први значајан пројекат, 
који су подржали и чланови Катедре, јесте организовање 
годишњег сусрета асоцијације студената пејзажне архитек-
туре Европе (Euro pean Lan dsca pe Archi tec tu re Stu dent Asso-
ci a tion – ELA SA), које је 2002. одржано у Београду, под те-
мом „Back to the River”. У овом периоду свакако најважнија 
активност је била реализација ТЕMPUS „LEN NE” пројекта 
у који је, на иницијативу Катедре, Одсек за пејзажну ар-
хитектуру и хортикултуру био укључен од 2005. до 2008. 
године. Циљ LEN NE пројекта је био формирање структуре 
и садржаја двогодишњег Мастер програма – Планирања 

и управљање пределима, као и стварања одрживе основе 
за његово остварење. Посебан циљ овог програма је била 
и примена принципа Европске конвенције о пределима и 
укључивање у процес академског образовања стручњака 
који ће се бавити њеном применом. Током трогодишњег 
трајања пројекта, у који су биле укључене колеге са: Тех-
ничког универзитета у Бечу, Биотехничког универзитета 
из Љубљане, Корвинус универзитета из Будимпеште, Ман-
честер Метрополитен универзитета из Велике Британије, 
Словачког технолошког универзитета, Шведског универзи-
тета пољопривредних наука, Универзитета из Новог Сада, 
као и из Европске федерације пејзажних архитеката (ЕFLA), 
Европског савета школа пејзажне архитектуре (ЕCLAS) и 
Удружења пејзажних архитеката Србије, развијани су на-
ставни планови за девет ужих области пејзажне архитек-
туре. Резултат овог пројекта је и опремљена компјутерска 
лабораторија са 20 рачунара, пратећом опремом и лицен-
цираним специјализованим софтвером. Посебно важно је 
поменути повећање књижног фонда библиотеке Факултета 
с више од 400 наслова стручне литературе. Крајем ове де-
ценије, чланови Катедре су се укључили и у CEE-PUS про-
грам (Cen-tral European Exchange Pro-gram-me for University 
Studies) размене студената и наставног особља у државама  
средње Европе.

Крајем прве и током текуће декаде, поред продубљи-
вања сарадње са институцијама у земљи и иностранству, 
значајно је истаћи и тенденцију Катедре ка промоцији сту-
дентских активности и подстицање њиховог ангажовања 
на друштвено значајним питањима. У низу радионица, кон-
курса, изложби и пројеката, којима је Катедра дала значајан 
допринос, треба истаћи пројекте „Урбани џепови Београда” 
и израду неколико пројеката Исцелитељских вртова, који су 
представљали и прве иницијативе овакве врсте у Србији, а 
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7 LENNE пројекат: Landscape 
Education for a New 

Neighbourhood of Europe

8  Рад студената изложен на Бијеналу 
пејзажне архитектуре у Барселони

затим и пројекат „Пејзажна архитектура и град – осети раз-
лику” – студентску радионицу на отвореном (Макензије-
ва улица у Београду) и периодично учешће на Светском 
бијеналу школа пејзажне архитектуре у Барселони. У том 
периоду је остварена и сарадња са Архитектонским факул-
тетом Универзитета у Београду и Архитектонским факулте-
том Универзитета у Црној Гори, у оквиру које су наставници 
са Катедре заједно са студентима учествовали на следећим 
радионицама: Културни предео Бока Которске; Браунфилд 
локације Цетиња; Еколошки pla ce ma king – Плав. Као ванна-
ставна активност од 2012. године се организује радионица 
Геометрија, а од 2018. год. изложба поводом Међународног 
дана предела.

Посебан сегмент стручног рада на Катедри пред-
стављало је учешће њених наставника у доношењу Акци-
оног плана за примену Европске конвенције о пределу 
(Министарство заштите животне средине), Комисијама 
за стручну контролу просторних планова (Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), Комисија-
ма за полагање стручних испита (Инжењерска комора Ср-
бије ), итд. 

Чланови Катедре се обраћају широј друштвеној зајед-
ници и академској јавности предавањима којима промо-
вишу значај и вредности пејзажне архитектуре кроз исто-
рију, али и њен значај у савременом друштвеном контексту 
(Коларчева задужбина, Савез инжењера и техничара Ср-
бије, Инжењерска комора Србије, Информациони центар 
Европске уније).
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9 Рад студената на пројекту 
Пејзажна архитектура и град 
– осети разлику – студентска 

радионица, Макензијева улица 
у Београду

10, 11 Изложба „Предео и 
образовање – студентски рад”

10

11
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Од свог оснивања Катедра за планирање и пројектовање у 
пејзажној архитектури успоставља сарадњу с различитим 
међународним организацијама и институцијама државне 
и локалне управе, јавним предузећима, установама, јав-
ним агенцијама и другим организацијама. Када су у пи-
тању међународне организације, треба издвојити сарадњу 
са Саветом Европе кроз учешће наставника у њеним те-
лима у којима се прати примена Европске конвенције о 
пределу на националном нивоу. Од домаћих институција 
и организација посебно се издваја сарадња са Министар-
ством за заштиту животне средине, Министарством за 
грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, Агенцијом 
за просторно планирање, Заводом за заштиту природе 
Србије, Секретаријатом за заштиту животне средине града 
Београда, Заводом за заштиту споменика културе града 
Београда, ЈП Урбанистичким заводом града Београда, ЈП 
„Србијашуме”, ЈП „Зеленило-Београд” и другим. Нарочито 
значајно је учешће чланова Катедре у изради просторних 
и урбанистичких планова (нпр. Просторни план Републике 
Србије 2010–2020, Регионални просторни план администра-
тивног подручја Београда, Генерални план Београда 2021), 
а истиче се и пројекат „Зелена регулатива Београда”, као и 
пројекти за уређење метоха манастира Хиландар у Какову 
на Халкидикију и уређења прилаза манастиру Хиландар 
на Светој Гори. Сарадња се одвија и с јединицама локалне 
самоуправе кроз реализацију наставе и израду студентских 
пројеката на предметима Катедре.

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној ар-
хитектури дала је значајан допринос оснивању Удружења 
пејзажних архитеката Србије (УПАС). Од тада, чланови 
Катедре активно учествују у раду Удружења, чланством у 
Управном и Надзорном одбору, али и низу његових актив-
ности, од којих се свакако издваја бијенални Салон пејзаж-
не архитектуре, установљен 2005. године. Подршку овој, 

централној манифестацији пејзажне архитектуре у Србији, 
чланови Катедре дају од њеног оснивања, као чланови са-
вета, жирија и селекционих комисија Салона.

Мултидисциплинарност и отвореност за сарадњу су 
принципи који су од самог оснивања Катедре за плани-
рање и пројектовање у пејзажној архитектури условили 
везе са другим факултетима у земљи и иностранству, од 
којих се посебно издваја сарадња са различитим факулте-
тима Универзитета у Београду (Архитектонским, Биолош-
ким, Географским, Пољопривредним факултетом), Факул-
тетом примењених уметности Универзитета у Београду, 
Факултетом ликовних уметности Универзитета у Београду, 
Универзитетом у Љубљани – Биотехничким факултетом, 
Универзитетом примењених наука у Ерфурту, Немачка, 
Норвешким институтом за инвентаризацију простора, ЕТХ 
Универзитетом из Цириха и другим. У оквиру сарадње са 
међународним академским организацијама чланови наше 
катедре као контакт особе координишу рад са Европским 
саветом школа пејзажне архитектуре (Euro pean Coun cil of 
Lan dsca pe Archi tec tu ral Scho ols – ECLAS) и LE:NOTRE фору-
мом школа пејзажне архитектуре.

Поред тога, чланови Катедре су активни и у профе-
сионалним удружењима пејзажних архитеката, кроз рад 
Европске федерације пејзажних архитеката (Euro pean 
Fede ra tion for Lan dsca pe Archi tec tu re - EFLA), као чланови 
Панела за акредитацију програма пејзажне архитектуре на 
Европском нивоу и Интернационалне федерације пејзаж-
них архитеката (Inter na ti o nal Fede ra tion for Lan dsca pe Archi-
tects - IFLA), у области дефинисања стандарда образовања 
у области пејзажне архитектуре на глобалном нивоу.

Осврт на досадашња достигнућа, предочена поводом 
обележавања значајног јубилеја како за Шумарски факул-
тет тако и за Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру, 
указује на респектабилан легат који пред Катедру за пла-
нирање и пројектовање у пејзажној архитектури поставља 
одговорност и обавезу преданог рада на усавршавању 
образовног профила пејзажног архитекте. То поготово 
добија на тежини у тренутку када се друштво суочава са 
глобалним проблемима без преседана у историји, када 
улога пејзажне архитектуре делује значајније него икада 
раније. Потреба промоције струке која има значајан по-
тенцијал за ублажавање неких од глобалних изазова је по-
готово изражена у земљама у развоју попут Србије. Због 
тога отвореност за сарадњу са домаћим и међународним 
институцијама и организацијама и промоција студентских 
активности које воде ка сталном стручном и педагошком 
усавршавању остаје трајно опредељење Катедре за плани-
рање и пројектовање у пејзажној архитектури.
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• „Генерални урбанистички план Београда 2021, Систем 
зелених површина и Заштита природе и природних 
добара”, Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички 
завод Београд”, руководилац проф. др Јасминка Цвејић 
(2001–2003. год.)

• „Главни пројекат уређења зелених површина – дрвореда 
у Костолцу”, Термоелектрана Костолац, 2004, руководи-
лац проф. др Љиљана Вујковић

• „Просторне основе за заштиту предела очуваних при-
родно–историјских вредности на територији Београда у 
складу са Конвенцијом о Европским пределима”, Град-
ска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине, руководилац проф. др Јасминка Цвејић 
(2006–2007. год.)

• „Зелена регулатива Београда”, Јавно урбанистичко пре-
дузеће „Урбанистички завод Београд”, градски Секрета-
ријат за заштиту животне средине, Београд, руководи-
лац проф. др Јасминка Цвејић (2006–2008. год.)

• „Главни пројекат адаптације и санације Градског парка 
у Земуну”, град Београд, руководилац проф. др Љиљана 
Вујковић (2007. год.)

• „Главни пројекат адаптације и санације Пионирског 
парка у Београду”, Градска управа Града Београда, ру-
ководилац проф. др Љиљана Вујковић (2007–2008. год.)

• „Стратегија просторног развоја Републике Србије”, Сту-
дијско-аналитичке основе стратегије просторног раз-
воја Републике Србије, Вредности предела и физичке 
структуре насеља Србије као елементи културе и иден-
титета, Агенција за просторно планирање, Министар-
ство за заштиту животне средине и просторни развој 
Републике Србије, руководилац мр Невена Васиљевић 
(2008–2009. год.)

• „Пројекат дефинисања критеријума и развој инфор-
мационог система за вредновање градских биотопа за 
потребе планирања простора”, Градска управа Града 
Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, 
МапСофт, Београд, руководиоци мр Аница Теофиловић 
и мр Андреја Тутунџић (2013. год.)

• „Идејни пројекат пејзажног уређења порте цркве св. 
Илије и цркве брвнаре у Вранићу”, град Београд, Град-
ска управа Града Београда, Секретаријат за културу, Бе-
оград, руководилац др Невена Васиљевић (2014. год.)

• „Типологија предела за потребе одрживог развоја града 
Београда у складу са принципима Европске конвенције 
о пределима”. Градска управа Града Београда, Секрета-
ријат за заштиту животне средине, руководилац др Не-
вена Васиљевић (2018. год.)

Ме ђу на род ни про јек ти

• „TEMPUS Joint European project - LENNE - Landscape 
Education for a New Neighbourhood of Europe”, Curriculum 
development for Master Programme in Landscape Planning 
And Management (2005–2008)

• „Билатерални пројекат Републике Словеније и Репу-
блике Србије 2006–2007: Рестаурација урбаних водо-
токова”, Шумарски факултет Универзитета у Београ-
ду и Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани 
(2006–2007. год.)

• „Билатерални пројекат Републике Словеније и Републи-
ке Србије 2008–2009”, Типологија предела као основ за 
примену Европске конвенције о пределима у планови-
ма просторног развоја, Шумарски факултет Универзи-
тета у Београду и Биотехнички факултет Универзитета у 
Љубљани (2008–2009. год.)

• CEEPUS програм (Central European Exchange Programme 
for University Studies)

Одабрани пројекти 

12 Пројекат: Типологија предела 
Београда као основ за примену 

Европске конвенције о пределима 
у плановима просторног развоја

12
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• Вуј ко вић Љ. (2003): Пеј за жна ар хи тек ту ра – пла ни ра ње 
и про јек то ва ње, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски 
фа кул тет, Бе о град (224)

• Вуј ко вић Љ., Не ћак М., Ву ји чић Д. (2003): Тех ни ка пеј за-
жног про јек то ва ња, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар-
ски фа кул тет, Бе о град (330)

• Цве јић Ј., Ва си ље вић Н, Ту тун џић А. (2008): Ти по ло ги ја 
пре де ла Бе о гра да за по тре бе при ме не Европ ске Кон вен-
ци је о пре де ли ма, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски 
фа кул тет, Град Бе о град – Град ска упра ва, Се кре та ри јат 
за за шти ту жи вот не сре ди не, Бе о град

• Ћоровић Д. (2009): Вртни град у Београду, Задужбина 
Андрејевић, Београд (118)

• Cve jić J., Te o fi lo vić A. (2010): Con cept of Green Spa ces 
System–Bel gra de Ca se Study, Pro ce e dings of Fa bos Con-
fe ren ce on Landsca pe and Gre en way Plan ning 2010 Bu da-
pest, Bu da pest Cor vi nus Egyetem, De part ment of Landsca-
pe Plan ning and Re gi o nal De ve lop ment, Bu da pest (171–178)

• Ту тун џић А., Цве јић Ј., Обра тов-Пет ко вић Д., Бје дов И., 
Те о фи ло вић А. (2010): Кар ти ра ње би о то па сли ва ку мо-
дра шког по то ка у Бе о гра ду, Гла сник Шу мар ског фа кул-
те та 101, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет, 
Бе о град (163–176)

• Ćo ro vić D. (2014): The Gar den City Con cept in the Ur ban 
Di sco ur se of In ter war Bel gra de, in ., On the very Ed ge, Mo-
der nism and Mo der nity in the Arts and Ar chi tec tu re, of In-
ter war Ser bia, 1918–1941, Eds. Bog da no vić Ј., Fi li po vitch Ro-
bin son L., Mar ja no vić I., Le u ven Uni ver sity Press, Le u ven 
(201–221)

• Ra du lo vić S., Bo bić A., Cve jić J., Tu tun džić A. (2015): Gro-
wing ci ti es in Ser bia in the light of pro jec ted glo bal war-
ming: The si tu a tion in ur ban morp ho lo gi cal zo nes, Ur ban 
fo re stry & ur ban gre e ning 14 (1) (99–106)

• Ско ча јић, Д. (2016): Од нос ар хи тек ту ре и пеј за жа у 
ства ра ла штву Ан дреа Па ла ди ја и при ме на ње го вих 
прин ци па у са вре ме ној пеј за жној ар хи тек ту ри, док-
тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Уни вер зи тет у Но вом 
Са ду –Фа кул тет тех нич ких на у ка, Но ви Сад

• Va si lje vić N., Ra dić B. Šlju kić B., Ri stić R. (2016): Landsca pe 
plan ning and green in fra struc tu re in Ser bia: From na ti o nal 
to Bel gra de city plan ning, Pro ce e dings of 5th Fábos Con fe-
ren ce on Landsca pe and Gre en way Plan ning – Landsca-
pes and Gre en ways of Re si li en ce, Bu da pest, 01. July, 2016:  
pp. 389–397

• Ga le čić N., To mi će vić-Du blje vić J., Oco ko ljić M., Vu ji čić D., 
Sko ča jić D. (2016): Qu a lity and uti li za tion po ten tial of ur ban 
parks: ca se study Ta šmaj dan park, Bel gra de, Ser bia. Šu mar-
ski list 140(9-10), Za greb (493–501)

• Gr bić M., Ču ča ko vić A., Jo vić B., Trip ko vić M. (2016): Gar den 
cul tu ral he ri ta ge spa tial fun cti o na li ti es: The ca se of ana-
morp ho sis ab scon di ta at Va ux-le-Vi com te, Jo ur nal of Cul-
tu ral He ri ta ge 18 (366–369)

• Ва си ље вић Н., Ра дић Б. (2016): Кул тур ни пре део: од за-
шти ће не вред но сти до план ског кон цеп та, Гла сник Шу-
мар ског фа кул те та 116, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу-
мар ски фа кул тет, Бе о град (257–278)

• Đu kić A., Vuk mi ro vić M., Stan ko vić S. (2016): Prin ci ples of 
cli ma te sen si ti ve ur ban de sign analysis in iden ti fi ca tion of 
su i ta ble ur ban de sign pro po sals. Ca se study: Cen tral zo ne 
of Le sko vac com pe ti tion, Energy and Bu il dings 115 (23–35)

• Га ври ло вић С., Ва си ље вић Н., Ра дић Б., Пи хлер В. (2017): 
При ме на ме три ке пре де ла у еко ло шкој и ви зу ел ној про-
це ни пре де ла, Гла сник Шу мар ског фа кул те та 116, Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет, Бе о град 
(29–50)

• Ва си ље вић Н. (2018): Пла ни ра ње пре де ла – те о ри је и 
ме то де, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет, 
Бе о град (253)

• Va si lje vić N., Ra dić B., Ga vri lo vić S., Šlju kić B., Me da re vić 
M., Ri stić R. (2018): The con cept of green in fra struc tu re and 
ur ban landsca pe plan ning: a chal len ge for ur ban fo re stry 
plan ning in Bel gra de, Ser bia. iFo rest – Bi o ge o sci en ces and 
Fo re stry 11(4): (491–498)

• Пут ник М. (2018): Ово ме сто, су бјек тив но ма пи ра ње 
про сто ра – ам би јен тал на по став ка у јав ном про сто-
ру. Ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но-
сти (док тор ска ди сер та ци ја): 127 стра на

• Jo vić B. Ta kas hi O. Sa to N. (2018): Re se arch on an ef ect of 
pro vi ding user in ter ac tion for grap hic edu ca tion, The 18th 
In ter na ti o nal Con fe ren ce on Ge o me try and Grap hics, Mi-
la no, Italy, August 3–7, pp 366–368, International Society for 
Geometry and Graphics

• Вујичић Д., Тубић Љ., Тодоровић Д., Шабановић В., Ту-
тунџић А., Јевтовић А., Јаџић Н. (2018): Одрживост зе-
лених простора: Ка законској регулативи, Удружење 
пејзажних архитеката Србије, Београд

Одабране референце
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Шумар ски од сек По љо при вред ног фа кул те та у Бе о гра ду осно ван је 05.12.1920. 
го ди не. У на став ном про гра му на том Од се ку је до 1949. год. по сто јао са мо је-
дан пред мет на ко ме се пре да ва ла про бле ма ти ка еро зи је и бу јич них то ко ва 
под на зи вом „Уре ђи ва ње бу ји ца”. Пре ма на став ном пла ну пред мет је био у IV 
го ди ни сту ди ја. За вре ме Дру гог свет ског ра та Шу мар ски фа кул тет ни је ра дио. 
По сле ра та на ста ва је по че ла школ ске 1945/46. го ди не. Пред мет Уре ђи ва ње бу-
ји ца је пре да вао проф. Сре тен Ро сић. Шу мар ски фа кул тет се 1949. го ди не одво-
јио од По љо при вред ног фа кул те та. Шу мар ски фа кул тет је остао у ис тој згра ди 
са По љо при вред ним фа кул те том у Зе му ну до школ ске 1954/55. го ди не, ка да се 
пре се ља ва у згра ду у ко јој је и да нас. Од школ ске 1952/53. го ди не про бле ма ти ка 
бу јич них то ко ва и еро зи је се про у ча ва на пред ме ту „Уре ђи ва ње бу ји ца и за шти та 
од еро зи је” на IV го ди ни сту ди ја.

На Шу мар ском фа кул те ту, 1960. го ди не, фор ми ра се 5 од се ка, ме ђу ко ји ма и 
Од сек за еро зи ју и бу ји це. На Од се ку за еро зи ју и бу ји це пред ме ти су рас по ре ђе-
ни у две ка те дре: Ка те дра за бу ји це и еро зи ју и Ка те дра за шум ске ме ли о ра ци је.

Од сек ме ња на зив 1961. го ди не у Од сек за еро зи ју и ме ли о ра ци је. Но ва ре-
ор га ни за ци ја Шу мар ског фа кул те та из вр ше на је 1973. го ди не. Од се ци су по ста ли 
ин сти ту ти и сви су, осим шу мар ског, про ме ни ли на зив. До та да шњи Од сек за 
еро зи ју и ме ли о ра ци је је по стао Ин сти тут за во до при вре ду еро зи о них под руч ја.

Зна чај на про ме на у ор га ни за ци ји Шу мар ског фа кул те та де си ла се 1988. го-
ди не. Та да су по сто је ћи ин сти ту ти ре ор га ни зо ва ни у од се ке а сва ки од сек је 
пред ста вљао је дан од обра зов них про фи ла фа кул те та. Од сек та да до би ја на зив 
Од сек за за шти ту од еро зи је а за вр ше ни сту ден ти до би ја ју зва ње ди пло ми ра ни 
ин же њер шу мар ства за за шти ту од еро зи је. Рад Од се ка је и да ље ор га ни зо ван 
кроз две ка те дре: Ка те дра за бу ји це и еро зи ју и Ка те дра за ме ли о ра ци је.

 На осно ву спор ног За ко на о ви со ком обра зо ва њу из 1998. го ди не из вр ше на 
је но ва ре ор га ни за ци ја фа кул те та. На Од се ку за за шти ту од еро зи је, по ред по сто-
је ће две, фор ми ра се још јед на ка те дра: Ка те дра за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку. 
Пред ме ти: Осно ви ге о тех ни ке у бу ји чар ству, Хи дро ге о ло ги ја са ге о мор фо ло ги-
јом, Хи дра у ли ка са хи дро ло ги јом и Ор га ни за ци ја гра ђе ња и ме ха ни за ци ја про-
ти ве ро зи о них ра до ва по ста ју пред ме ти на тој но вој ка те дри. Та да фор ми ра на 
Ка те дра за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку и са да је у са ста ву Од се ка, уз про ме ну 

О одсеку
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ко ја је на ста ла 2000. го ди не, ка да су пред ме ти ове ка те дре: Хи дра у ли ка са хи-
дро ло ги јом и Ор га ни за ци ја гра ђе ња и ме ха ни за ци ја про ти ве ро зи о них ра до ва 
по но во по ста ли пред ме ти Ка те дре за бу ји це и еро зи ју. Пред мет Ма те ри ја ли у 
про ти ве ро зи о ним ра до ви ма је са Ка те дре за бу ји це и еро зи ју пре ба чен на Ка-
те дру за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку. По сле усва ја ња за ко на о ви со ком обра зо-
ва њу 2005. го ди не на Фа кул те ту се вр ши из ме на ста ту та и усва ја но ви на став ни 
план за све обра зов не про фи ле, на прин ци пи ма Бо лоњ ске де кла ра ци је. Јед на 
од зна чај них про ме на је но ви на зив Од се ка, ко ји се за др жао до да нас – Од сек 
за еко ло шки ин же ње ринг у за шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са.

На зив Од се ка је про ис те као из на зи ва сту диј ског про гра ма основ них ака-
дем ских сту ди ја и ма стер сту ди ја. Уво де се из бор ни пред ме ти на свим го ди на ма. 
Сту диј ски про грам основ них ака дем ских сту ди ја Еко ло шки ин же ње ринг у за-
шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са пр ви пут је акре ди то ван 2009. го ди не. Та да 
је акре ди то ван и сту диј ски про грам ма стер ака дем ских сту ди ја, као за јед нич ки 
про грам, у ко ме је Од сек имао два мо ду ла. Акре ди та ци јом 2013. го ди не акре ди-
то ва ни су сту диј ски про гра ми основ них и ма стер сту ди ја Еко ло шки ин же ње ринг 
у за шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са а сту диј ски про грам док тор ских сту ди ја 
је и да ље остао за јед нич ки за сва че ти ри од се ка Шу мар ског фа кул те та.

Од сек има до бру са рад њу са уни вер зи те ти ма на Бал ка ну, као и са европ-
ским уни вер зи те ти ма. Ту се по себ но ис ти че БО КУ Уни вер зи тет из Бе ча (Од сек за 
уре ђе ње бу ји ца и за шти ту од ла ви на), као и Тех нич ко тех но ло шки уни вер зи тет 
из Бр на и Мен дел Уни вер зи тет из Бр на. Та са рад ња се од ви ја кроз раз ме ну ис-
ку ста ва на уре ђе њу бу јич них то ко ва и за шти ти од еро зи је, за тим на упо ре ђе њу 
ака дем ских обра зов них мо ду ла, раз ме ну про фе со ра и ис тра жи ва ча, раз ме ну 
сту де на та, мо гућ ност ус по ста вља ња за јед нич ких про гра ма и про је ка та, мо гућ-
но сти ор га ни зо ва ња за јед нич ког ма стер кур са, ус по ста вља њу рад них са ста на ка, 
кон фе рен ци ја и слич но.

1

1 Наставници и сарадници 
одсека 2018. година
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3

4

5

3 Регулација Врањско
Бањске реке

4 Контурни воћњак и контурна обрада 
у редовима (Грделичка клисура, 

село Теговиште)

5 Де по ниј ска пре гра да од  
ка ме на у це мент ном мал те ру

На Од се ку је фор ми ран и Фо рум сту де на та Свет ске ор га ни за ци је за кон зер-
ва ци ју во да и зе мљи шта (Stu dent’s Fo rum of World As so ci a tion for Soil and Wa ter 
Con ser va tion), 2005. го ди не. Фо рум је ре ор га ни зо ван 2019. го ди не на прин ци пи ма 
де цен тра ли за ци је, где су ста ту тар но де фи ни са ни ци ље ви, ак тив но сти, члан ство 
и сл. Ци ље ви овог Фо ру ма су:

• обу ка у ве зи из во ђе ња кон зер ва ци о них при сту па и тех но ло ги ја у прак си;
• уче шће у про јек ти ма Од се ка;
• ди се ми на ци ја иде је ове Ор га ни за ци је о кон зер ва ци ји при род них ре сур са;
• ја ча ње и про ши ри ва ње члан ства;
• ор га ни зо ва ње се ми на ра и струч них са ста на ка;
• ор га ни зо ва ње стру них екс кур зи ја;
• пу бли ко ва ње ра да.

На Од се ку је ди пло ми ра ло укуп но 739 сту де на та, од то га по ста ром про-
гра му, ко ји је ва жио до 2006. го ди не, 652 сту де на та. Од осни ва ња Од се ка пре ма 
ста ром про гра му ма ги стар ске сту ди је је за вр шио 51 сту дент а док тор ске ти ту ле 
сте кло је 37 кан ди да та. Укуп но ди пло ми ра них сту де на та на основ ним ака дем-
ским сту ди ја ма по но вом про гра му пре ма Бо лоњ ском про це су од 2006. го ди не 
је 87, на ма стер ака дем ским сту ди ја ма 64, а на док тор ским сту ди ја ма 7 сту де на та.

2

2 Ве тро за штит ни по јас у  
око ли ни До ло ва
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Декани са одсека

Декани Шумарског факултета, који су били чланови овог Одсека, су:

• 1949–1951. год. проф. др Сре тен Ро сић, пр ви де кан Шу мар ског фа кул те та

• 1975–1977. год. проф. др Ве ли зар Ве ла ше вић

• 1983–1985. год. проф. др Љу би ша Јев тић

• 2004–2009. год. проф. др Рат ко Ка до вић

• 2015. год. – и да ље проф. др Рат ко Ри стић





КА ТЕ ДРА 
ЗА БУ ЈИ ЦЕ 
И ЕРО ЗИ ЈУ

Текст приредио:
др Ми о драг Зла тић, ре дов ни про фе сор
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В ис ок ошко лска н аст ава из обл асти ш ума рства у С рб ији 
п оч ела 05.12.1920. г од ине на Ш ума рском о дс еку П ољ опр-
ивре дног ф аку лт ета у Б е огр аду. До 1949. год. п ост ојао је 
с амо ј едан пре дмет на к оме се пр ед ав ала пр обл ем ат ика 
ер оз ије и б уји чних т ок ова под н аз ивом Ур еђ ив ање б уј ица, 
к оји је пр ед авао проф. др Љ уб ив оје М ал етић. Пре дмет је 
био у окв иру К аб ин ета за ур еђ ење б уји чњ ака (по проф. 
М ал ет ићу) и ку лту рна те хн ика. П осле см рти проф. М ал ет-
ића 1940. год. тај пре дмет је пр ед авао проф. М илан Н ешић 
са Tехничког ф аку лт ета. Ас истент је био инж. Д им итр ије 
П етр овић. За вр еме Др угог све тског р ата Ш ума рски ф аку-
лтет н ије р адио.

П осле р ата н аст ава је п оч ела шко лске 1945/46. г од ине. 
Пре дмет Ур еђ ив ање б уј ица је пр ед авао проф. др Ср етен 
Р осић, к оји је п остао п рви д екан Ш ума рског ф аку лт ета 1949. 
г од ине, к ада се одв ојио од П ољ опр ивре дног ф аку лт ета. Од 
шко лске 1952/53. г од ине пр обл ем ат ика б уји чних т ок ова и 
ер оз ије се пр о уч ава на пре дм ету Ур еђ ив ање б уј ица и з ашт-
ита од ер оз ије. Г од ине 1956. фо рм ир ају се два см ера: Шу-
мско-у зго јни и Шу мско-и нд устри јски смер.

На осн ову о дл уке И зв ршног в ећа Р еп убл ике 1960. г од-
ине фо рм ира се 5 о дс ека, м еђу њ има и О дсек за ер оз ију и 
б уј ице. На О дс еку за ер оз ију и б уј ице пре дм ети су ра сп ор-
еђ ени у две к ат едре: К ат едра за б уј ице и ер оз ију и К ат едра 
за шу мске м ел и ор ац ије. Ер оз ија се пр ед аје на пре дм ету 
Ур еђ ив ање б уј ица и з ашт ита од ер оз ије т оком 4 с ем естра у 
III и IV г од ини ст уд ија, а пре дме тни н аста вник је проф. др 
Сл об одан Г авр ил овић, к оји је и шеф О дс ека. О дсек д об ија 
н ово име 1961. г од ине - О дсек за ер оз ију и м ел и ор ац ије.

По о дл аску проф. Г авр ил ов ића у пе нз ију 1976. г од ине, 
пре дмет пр е уз има проф. др Љ уб иша Је втић као д ире ктор 
И нст ит ута за в од опр ивр еду ер оз и оних по дру чја. По о дл-
аску проф. Је вт ића у пе нз ију 1995. г од ине, пре дмет Б уји чни 
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т ок ови и ер оз ија пр ед аје проф. др. Ст ан имир К ост ад инов 
до о кт обра 2014. г од ине, к ада пре дмет пр е уз има проф. др 
Ра тко Р истић.

Пр ема З ак ону о в ис оком обр аз ов ању из 1998. г од ине 
н аст аје н ова р ео рг ан из ац ија. На О дс еку за з ашт иту од ер-
оз ије, п оред п ост ој еће две, фо рм ира се још је дна к ат едра: 
К ат едра за пр от ив ер оз и ону г е оте хн ику. Пре дм ети: Осн ови 
г е оте хн ике у б уј ича рству, Х идр ог е ол ог ија са г е омо рф ол ог-
ијом, Х идр а ул ика са х идр ол ог ијом и О рг ан из ац ија гр ађ ења 
и м ех ан из ац ија пр от ив ер оз и оних р ад ова п ост ају пре дм-
ети на тој н овој к ат едри. На К ат едри за б уј ице и ер оз ију 
ост ају пре дм ети: Б уји чни т ок ови и ер оз ија, Пр оје кт ов ање 
у б уј ича рству, Ек он ом ика ур еђ ења ер оз и оних по дру чја и 
М ат ер иј али у пр от ив ер оз и оним р ад ов има.

П осле 05.10.2000. год. и пр ом ене д ек ана д ол ази до пр-
ом ене у с аст аву к ат ед ара те на К ат едри за б уј ице и ер оз ију 
се н ал азе пре дм ети: Б уји чни т ок ови и ер оз ија, Х идр а ул ика 
са х идр ол ог ијом, Пр оје кт ов ање у б уј ича рству, Ек он ом ика 
ур еђ ења ер оз и оних по дру чја и О рг ан из ац ија гр ађ ења и 
м ех ан из ац ија пр от ив ер оз и оних р ад ова, као об ав езни пре-
дм ети, а 2002. г од ине се ув оди и и збо рни пре дмет Упр ављ-
ање н ан осом.

П осле усв ај ања з ак она о в ис оком обр аз ов ању 2005. 
г од ине, на Ф аку лт ету се усв аја н ови н аста вни план за све 
обр азо вне пр оф иле, на при нц ип има Б оло њске д екл ар ац-
ије. Ув оде се и збо рни пре дм ети на свим г од ин ама. П осле 
т ога К ат едру за б уј ице и ер оз ију, на осно вним ст уд иј ама, 
ч ине сл ед ећи пре дм ети: Б уји чни т ок ови и ер оз ија 1, Б уји-
чни т ок ови и ер оз ија 2, Х идр а ул ика са х идр ол ог ијом, Пр-
оје кт ов ање у б уј ича рству, Ек он ом ика з ашт ите пр иро дних 
р есу рса, О рг ан из ац ија пр от ив ер оз и оних р ад ова и М ех ан-
из ац ија у пр от ив ер оз и оним р ад ов има (об ав езни пре дм-
ети) и гр упа и збо рних пре дм ета: Осн ови з ашт ите ж иво тне 

ср ед ине, Упр ављ ање н ан осом, Р из ици пр иро дних к ат астр-
офа, В од опр ивр еда бр дско-пл ани нских по дру чја, З ашт ита 
в ода и Пр осто рно ур еђ ење ер оз и оних по дру чја.

Г од ине 2009. на К ат едру за б уј ице и ер оз ију са К ат едре 
за м ел и ор ац ије пр ел азе пре дм ети Ко нзе рв ац ија з емљ ишта 
и М ел и ор ац ије з емљ ишта (об ав езни), Ф из ика з емљ ишта, 
Аер оз аг ађ ења и шу мски ек ос ист еми и З емљ иште и те хн ике 
б и ои нж ењ ери нга (и збо рни пре дм ети). Пр ема акр ед ит ац-
ији 2013. г од ине, пре дмет Осн ови з ашт ите ж иво тне ср ед ине 
п ост аје об ав езни пре дмет. И збо рни пре дмет Р из ици пр иро-
дних к ат астр офа д об ија н ови н азив Пр иро дне н еп ог оде, а 
на К ат едри се ув оди н ови и збо рни пре дмет Р ест а ур ац ија 
б уји чних сл ив ова. У ј есен 2015. г од ине пре дм ети: М ел и ор-
ац ије з емљ ишта, Ко нзе рв ац ија з емљ ишта, Ф из ика з емљ-
ишта, Аер оз аг ађ ења и шу мски ек ос ист еми и з емљ иште и 
Те хн ике б и ои нж ењ ери нга са К ат едре за б уј ице и ер оз ију, 
пр ел азе на К ат едру за м ел и ор ац ије.

1 Изградња регулације бујичног тока 
у сливу реке Тимок, 2019. год.

1
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У д уг ог од ишњем р аду К ат едре за б уј ице и ер оз ију р е ал-
из ује се ч итав низ в е ома зн ача јних пр ој ек ата к оје ф ина-
нс ир ају М ин иста рства и пр ивре дне о рг ан из ац ије, т ако да 
п ости гн ути р езу лт ати им ају в ел ики зн ачај,а н ау чно-и стр аж-
ива чки рад је, од п ој ед ина чног, д обио и нте рд исц ипл ина-
рни и му лт ид исц ипл ина рни к ара ктер.

На К ат едри за б уј ице и ер оз ију у окв иру ра зл ич итих 
пр ој ек ата пр о уч ав ају се: пр иро дни и а нтр оп ог ени фа кт ори 
ер оз и оних пр оц еса и б уји чних п опл ава, као и м ере з ашт ите 
од истих пр ема и нт егра лном и при нц ипу од рж ивог ра зв оја. 
У том см ислу, пр о уч ав ају се  х идр ол ошке к ара кт ер ист ике 
б уји чних сл ив ова, ра спр остр ањ ење и и нте нз итет ер оз ије 
з емљ ишта, пр оду кц ија и пр онос н ан оса, и нт егра лно ур еђ-
ење сл ив ова у фун кц ији з ашт ите од ер оз ије з емљ ишта и 
о дбр ане од б уји чних п опл ава, од рж иво упр ављ ање з емљ-
ишним и во дним р есу рс има, ефе кти пр от ив ер оз и оних и 
ко нзе рв ац и оних р ад ова, м ера и пр ист упа, ка рт ир ање - к ако 
д егр ад ац и оних пр оц еса т ако и еф ек ата њ их ове з ашт ите, 
с оцио ек оно мски и ор аг ан из ац и они аспе кти з ашт ите од ер-
оз ије и ур еђ ења б уји чних т ок ова, као и п ол ит ика, о дн осно 
и нст ит уц и она лно пра вни аспе кти ове обл асти.

П осле дњу д ец ен ију, пр о уч ав ања у окв иру ове обл асти 
на К ат едри усм ер ена су на сл ед ећа иср аж ив ања:

• пр еве нц ија пр иро дних н еп ог ода у пл ани нским и шу-
мским р ег и он има

• фа кт ори н аста нка б уји чних п опл ава
• м он ит оринг от иц ања в оде и б уји чних пр оц еса у б уји-

чним сл ив ов има
• упр ављ ање н ан осом у б уји чним т ок ов има
• з ашт ита з емљ ишта и во дних ак ум ул ац ија од ер оз ије 

и н ан оса
• п ол ит ика з ашт ите ж иво тне ср ед ине
• ефе кти ко нзе рв ац и оних те хн ол ог ија и пр ист упа и ка-

рт ир ање, к ако д егр ад ац и оних пр оц еса т ако и еф ек ата 
њ их ове з ашт ите

Научноистраживачка  
и стручна делатност

• уч ешће др уштв ене з аје дн ице у од рж ивом упр ављ ању 
з емљ ишним р есу рс има

• иде јни и гла вни пр оје кти на ур еђ ењу б уји чних т ок ова 
и з ашт ити ак ум ул ац ија

• кл има тске пр ом ене и ут ицај на пр иро дне р еу рсе и 
ж иво тну ср ед ину

• н ат ура лна и ек оно мска опра вд аност ул аг ања у з ашт-
иту од б уји чних п опл ава

• ефе кти и зв ед ених пр от ив ер оз и оних р ад ова и р ад ова 
на о дбр ани од б уји чнихн п опл ава: н ат ура лни, ек ол-
ошки и ек оно мски.

• упр ављ ање пр оје кт има за з ашт иту од ер оз ије и о дбр-
ане од б уји чних п опл ава.

• ко нтр ола кв ал ит ета в оде у ра зл ич итим х идр ол ошким 
усл ов има.
Б уји чне п опл аве из аз ив але су в ел ике м ат ер ија лне 

и ек оно мске шт ете у С рб ији, к ако у пр ошл ости, т ако, још 
уч ест ал ије д анас. Св ак ако да се убл аж ав ање н ег ати вних 
п осл ед ица п ост иже пр еве нти вним м ер ама к оје о б ухв ат ају 
и нт егра лно ур еђ ење сл ив ова. Ек оно мска опра вд аност ул-
аг ања у з ашт иту од б уји чних п опл ава о б ухв ата сп ец иф ичан 
пр иступ, н ар оч ито к ада се р ади о те хни чким обје кт има у 
овој обл асти. У том см ислу д ела тност К ат едре ук аз ује на 
не о пхо дност и зн ачај ко мпле ксног пр о уч ав ања ове пр обл-
ем ат ике и фо рм ир ање к адр ова к оји ће се б ав ити овим зн-
ача јним п ослом. Д осту пни р езу лт ати и стр аж ив ања К ат едре 
за б уј ице и ер оз ију н ал азе се у п убл ик ов аним р ад ов има у 
д ом аћим и м еђ ун аро дним ч ас оп ис има и и зв ешт ај има бро-
јних ст уд ија и пр ој ек ата, к ако и зв ед ених кроз с ара дњу са 
пр ивр едом, т ако и н ау чно и стр аж ива чких – ф ина нс ир аних 
пр еко п ој ед иних м ин иста рст ава.

У п огл еду н ау чно и стр аж ива чких пр ој ек ата и зв ед ених 
оса мд ес етих г од ина пр ошлог в ека зн ача јни су: „З ашт ита 
з емљ ишта од ер оз ије, р ег ул ис ање в ода и ур еђ ење б уји-
чних т ок ова ер оз и оних по дру чја СР С рб ије“, ф ина нс иран 

2
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3 Теренска настава са 
студентима IV године, 

Ђавоља Варош, 2014

2 Пре гра да од бе то на у 
Зуп ској ре ци, Ста ра  

пла ни на
4  Пре гра да од га би о на, 

Ста ра пла ни на

3 4

5

5 Теренска истраживања, 
проф. Станимир 

Костадинов

од РЗНС (р ук ов од илац Је втић Љ.), з атим „И стр аж ив ање 
ефе кти вн ости и ек он оми чн ости б уји чних а нт и ер оз и оних 
р ад ова на по дру чју Г рд ели чке кл ис уре“,ф ина нс иран од 
Осно вне з аје дн ице за н а уку – Л еск овац и СИЗ за в од опр-
ивр еду Ј ужн ом ора вског р ег и она – Вл ад ичин Хан (р ук ов од-
илац К ост ад инов С.). Уз д ета љна т ере нска и стр аж ив ања ови 
пр оје кти су ук аз алаи на зн ачај ул аг ања у ову област к ако са 
з ашти тног, т ако и са с оц ија лно ек оно мског аспе кта.

Н аст авак ових и стр аж ив ања р е ал из овао се кроз н ау-
чне пр оје кте р ук ов од и оца пр оф ес ора Пе тк ов ића: „И стр-
аж ив ање пр иро дних усл ова и те хни чких м огу ћн ости ур-
еђ ења б уји чних т ок ова СР С рб ије“, ф ина нс иран од РЗНС 
(1986-1990. год.), као и „И стр аж ив ање пр иро дних и а нтр оп-
ог ених фа кт ора ра зв оја пр оц еса ер оз ије з емљ ишта и б уји-
чних п опл ава, као м огу ћност њ их ове ко нтр оле на по дру чју 
СР С рб ије, ф ина нс иран од РМНТС (1991-1995. год.).

У овом п ер и оду 80-их г од ина, р е ал из ов ано је уку пно 
12 гла вних пр ој ек ата к оји су се о дн ос или на ур еђ ење сл-
ив ова и б уји чних в од от ок ова на по дру чју С рб ије. За овај 
п ер иод су зн ача јне и ст уд ије к оје су о бр ађ ив але: р ежим 
в оде и н ан оса у сл иву Ј ужне М ор аве (р ук ов од илац проф. 
Пе тк овић С.), з атим о дбр ану од п опл ава С еј ани чке р еке 
(р ук ов од илац проф. Пе тк овић С.), з атим пр ограм з ашт ите 
од ер оз ије и пре длог пр огл аш ења ер оз и оних по дру чја са 
пр оп исом пр от ив ер оз и оних м ера на по дру чју п ој ед иних 
б е огра дских о пшт ина (р ук ов од илац проф. К ост ад инов С.), 
ст уд ију упр ављ ања н ан осом у сл иву Ј ужне М ор аве (р ук ов-
од илац проф. Пе тк овић С.) и сл.

Д ев ед ес етих г од ина пр ошлог в ека ур ађен је ј едан 
гла вни пр ој екат (р ег ул ац ија р еке Ри бн ице) и ч ет ири ст уд-
ије: ур еђ ење б уји чних т ок ова у го рњем д елу сл ива Ј ужне 
М ор аве (р ук ов од илац проф. К ост ад инов  С.), упр ављ-
ање н ан осом у сл иву М ор аве (р ук ов од илац проф. Пе тк-
овић С.), ефе кти пр от ив ер оз и оних р ад ова у сл иву Н иш-
аве (р ук ов од илац проф. К ост ад инов С.), ефе кти ур еђ ења  
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б уји чних т ок ова у сл иву Др ине (р ук ов од илац проф. К ост- 
 ад инов С.).

У окв иру н ац и она лног пр огр ама за в од опр ивр еду 
(2004-2007. год.) ф ина нс ир аног од М ин иста рства п ољ опр-
ивр еде, ш ума рства и в од опр ивр еде Р еп убл ике С рб ије, ур-
ађ ена је ст уд ија „Ко нтр ола во дне ер оз ије и ур еђ ење б уј ица 
у фун кц ији з ашт ите в од опр ивре дних обј ек ата и кв ал ит ета 
в ода“, н ар уч илац: М ин иста рство п ољ опр ивр еде, ш ума-
рства и в од опр ивр еде Р еп убл ике С рб ије (р ук ов од илац 
проф. К ост ад инов С.).

У п огл еду те хни чке р е ал из ац ије у в ези с ара дње са пр-
ивр едом за п ер иод 2004-2006. г од ине, зн ача јни су с едам 
г ен ера лних пр ој ек ата ур еђ ења ер оз и оних и б уји чних по-
дру чја у С рб ији, к оје је в одио проф. К ост ад инов. П рви се 
о дн осио на ур еђ ење сл ива р еке Шт ире, а т ак ође и сл ив ова: 
Ј абл ан ице, Љ уб ов иђе, Р ав ан ице, Г рд ели чке кл ис уре, Р ес аве 
и Р ав ан ице. То ч ини IV и V ф азу ур еђ ења ер оз и оних и б уји-
чних по дру чја у С рб ији.

Н ау чно и стр аж ива чки пр ој екат „Ефе кти р ев ит ал из ац-
ије д егр ад ир аних по дру чја С рб ије“ р е ал из ован је у п ер и оду 
2006–2010, а ф ина нс иран од М ин иста рства за пр осв ету, н а-
уку и те хн ол ошки ра звој (р ук ов од илац: др М. Зл атић).

У пр ојек тном ц икл усу од 2011 до д анас чл ан ови К ат-
едре уч еств ује у р е ал из ац ији пр ој ек ата „И стр аж ив ање кл-
има тских пр ом ена и њ ихов ут ицај на ж иво тну ср ед ину – 
пр аћ ење ут иц аја, ада пт ац ија и убл аж ав ање“ (р ук ов од илац 
проф. др Р. К ад овић). У овом пр оје кту К ат едра за б уј ице 
и ер оз ију р ук ов оди са два по дпр оје кта: По тпр ој екат 9: Уч-
ест алост б уји чних п опл ава, д егр ад ац ија з емљ ишта и в ода 
као п осл ед ица кл има тских пр ом ена, до 2019. г од ине (р ук-
ов од илац проф. др С. К ост ад инов, и По тпр ој екат 16: „С оцио-
ек оно мски ра звој, убл аж ав ање и ада пт ац ија на кл има тске 
пр ом ене (р ук ов од илац проф. др М. Зл атић).

6

7

У в ези р е ал из ац ије м еђ ун аро дних пр ој ек ата, за К ат-
едру је в е ома зн ача јно уч ешће у „Све тском пр егл еду ко-
нзе рв ац и оних пр ист упа и те хн ол ог ија“ (W OCAT) ч ији 
р ук ов од илац за С рб ију је проф. др М. Зл атић. Он је р е ал-
из ован у п ер и оду 2005–2011. г од ине. Пр ој екат је зв ани чно 
в одио Це нтар за ра звој и ж иво тну ср ед ину из Бе рна, а у 
њ ему је уч еств ов ало око 40 з ем аља из св ета са г от ово свих  
ко нт ин ен ата.

З атим сл еди пр ој екат CBNRM – Уч ешће др уштв ене 
з аје дн ице у р ех аб ил ит ац ији д егр ад ир аних по дру чја Ба лк-
ана, ф ина нс иран од Г ЕФа, ч ији р ук ов од илац је био проф. 
др М. Зл атић, а к оји је о б ухв атио уч ешће ја вн ости у од рж-
ивом упр ављ ању з емљ ишним р есу рс има огле дних по дру-
чја С рб ије, Б уга рске, М ак ед он ије и Ту рске (2006. год.).

Проф. С. К ост ад инов је в одио пр оје кте ЕУ у в ези м он-
ит ори нга, упр ављ ања и пр еве нц ије пр иро дним р из иц има: 
Risk, D is aster and M an ag ement and Pr eve ntion of N at ural 
H azards in M ou nt a in ous and/or F or ested R eg ions – R IM AD-
IMA (2006-2008. год.) и Pra ct ical Use of M on it oring of N at ural 
D is aster M an ag ement –M ON ITOR II (2009–2012. год.).

Пр оф есор Ра тко Р истић је р адио иде јно р еш ење у в ези 
у в ези з ашт ите Пла вског ј ез ера од з ас ип ања (2004. год.), као 
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8

9

6 Заједничка стручна ескурзија 
наставника и сарадника Одсека 

и БОКУ у Аустрији, 2010. год. 

7 Пле те ри, Ка ми шна ре ка

8 Теренска настава са студентима у 
Грделичкој клисури 2007.године

9 Ре гу ла ци ја ре ке Вр ле, 
Сур ду ли ца

и иде јно р еш ење пр от ив ер оз и оне з ашт ите Б и огра дског ј ез-
ера (2004. год.).

Проф. др Ра тко Р истић је у п ер и оду 20082010. год. 
р адио в рло зн ача јне пр оје кте з ашт ите ски т ер ена од ер-
оз ије на Ст арој пл ан ини, К оп а он ику, Зл ат иб ору и Ди вч иб-
ар ама.

Пр оф есо рка Н ада Др аг овић р ук ов оди в е ома зн ача-
јним ER AZMUS пр оје ктом к оји се о дн оси на ра звој к ур ик-
ул ума из обл асти пр еве нц ије ер оз ије и б уји чних п опл ава 
на ун иве рз ит ет има З апа дног Ба лк ана (Soil Er osion and To-
rre ntial Flood Pr eve ntion: Cu rr ic ulum D ev elo pment at the Un-
ive rs it ies of W estern Ba lkan C ou ntr ies). Пр ој екат је у т оку, и 
тр аје до 2021. г од ине.

К ат едра је о рг ан из ов ала низ м еђ ун аро дних ко нф ере-
нц ија: I nte rn at i onal Year of M ou nt ains, Vru jci Spa (2002. год.), 
Co mm unity B ased N at ural R es ou rces M an ag ement, Be lgr ade 
(2004), W OCAT wo rkshop in Be lgr ade/Pr ed ej ane (2005. год.), 
I nte rn at i onal Co nfre nce “ Er osion and To rrent Co ntrol as a 
Fa ctor in S ust a in able R iver B asin M an ag ement”, Be lgr ade( 
2007. год.); Land Co nse rv ation - LAN DCON I на Т ари (2009), 
LAN DCON II, D onji M il an ovac (2012. год.), 3rd Co nf ere nce of 
World A ss oc i ation of Soil and W ater Co nse rv ation у Б е огр аду 

(2016. год.), I nte rn at i onal co nf ere nce - 1st Young r es ea rchers – 
Er osion and to rrent co ntrol (ETC 2018) у Б е огр аду.

И ст ар ији и мл ађи чл ан ови К ат едре су в е ома а нг аж-
ов ани у м еђ ун аро дним окв ир има. Пр оф есор М и одраг 
Зл атић је био пре дсе дник Све тске о рг ан из ац ије за ко нзе-
рв ац ију з емљ ишта и в ода (2005–2010. год.), а с ада је пре-
дсе дник О рг ан из ац и оног о дб ора исте. Пр оф есо рка Н ада 
Др аг овић је н ац и она лни пре дста вник ове о рг ан из ац ије 
за С рб ију, а пр оф есор Ст ан имир К ост ад инов је био члан 
Упра вног о дб ора М еђ ун аро дне о рг ан из ац ије за з ашт иту 
од ер оз ије (IECA) у п ер и оду 1995-1998. г од ине, а у п ер и оду 
1988-1990. год. био је члан Ра дне гр упе за ур еђ ење бр дских 
сл ив ова при ФАО о рг ан из ац ији. Д оцент Т иј ана В ул евић је 
осв ој ила но вч ану н агр аду за рад у к ат ег ор ији 10 на јб ољих 
р ад ова мл адих и стр аж ив ача на W ASWAC ко нф ере нц ији. 
Ас истент К ат ар ина Л аз ар евић б ила је пре дсе дник О рг ан-
из ац и оног о дб ора ко нф ере нц ије: „I nte rn at i onal co nf ere nce 
1st Young r es ea rchers – Er osion and to rrent co ntrol (ETC 2018)”. 
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Са аспе кта ф ина нс ир ања, од д ом аћих и нст ит уц ија К ат едра 
је оств ар ила с ара дњу са М ин иста рством пр осв ете, н а уке и 
те хн ол ошког ра зв оја Р еп убл ике С рб ије, М ин иста рством за 
п ољ опр ивр еду, ш ума рство и в од опр ивр еду, као и М ин иста-
рством з ашт ите ж иво тне ср ед ине Р еп убл ике С рб ије. П ом-
ен ута м ин иста рства ф ина нс ир ала су н ау чно и стр аж ива чке 
пр оје кте у окв иру к ојих је оств арен зн ач ајан број м аг иста-
рских и м астер р ад ова, као и и зв естан број до кто рских 
д исе рт ац ија. Д обра с ара дња је оств ар ена са И нст ит утом 
за в од опр ивр еду „Ј ар ослав Че рни“ и И нст ит утом за ш ума-
рство, где је р е ал из ов ано мн ого пр ој ек ата са пр ивр едом, 
н ау чно и стр аж ива чких пр ој ек ата, а т ак ође је о рг ан из ов ано 
и н ек ол ико н ац и она лних и м еђ ун аро днох ко нф ере нц ија. 
Сли чна с ара дња је оств ар ена и са И нст ит утом за г е огр аф-
ију „Ј ован Цв ијић“. П оред п ом ен уте с ара дње ови и нст ит ути 
су зн ача јни јер су пр им али мл аде и нж ењ ере из обл асти 
б уј ица и ер оз ије.

Тр ад иц и она лна је с ара дња са П ољ опр ивр еним, Гр ађ-
еви нским и Г е огра фским ф аку лт ет има из Б е огр ада. Са О дс-
еком за агр о ек он ом ију и О дс еком за м ел и ор ац ије з емљ-
ишта П ољ опр ивре дног ф аку лт ета оств ар ив ана је с ара дња 
кроз з аје дни чка и стр аж ив ања на н ау чним пр оје кт има, 
з атим кроз о дбр ане м астер и до кто рских т еза ка нд ид ата 
са оба ф аку лт ета као и уч ешће у к ом ис иј ама за о дбр ану 
истих, као и о рг ан из ов ању з аје дни чких ск уп ова и ко нф-
ере нц ија. Са Гр ађ еви нским ф аку лт етом је д уга тр ад иц ија 
са К ат едром за х идр оте хн ику и во дно-ек ол ошко и нж ење-
рство, где је оств ар ив ана с ара дња као и са П ољ опр ивре-
дним ф аку лт етом, а т ак ође и кроз оств ар ив ање в ежби за 
ст уде нте из х идр оте хни чких пре дм ета, к ор ист ећи л аб ор ат-
ор ије овог Ф аку лт ета. 

 У п огл еду с ара дње са ин остр аним и нст ит ут има из 
обл асти б уј ица и ер оз ије оств ар ена је и зва нре дна с ара дња 
са Ч ешком, Аустр ијом, Фрaнцускoм, Ит ал ијом, Н ема чком, 

Б уга рском, Грчкoм, М ак ед он ијом, Шва јца рском, Х ола нд-
ијом, К ином и др. Са Ч ешком је у сп ост ављ ена с ара дња у 
в ези стру чних ек ску рз ија за м астер ст уде нте (Ме ндел Ун-
иве рз итет и Те хни чко – те хн ол ошки ун иве рз итет из Б рна).

Са Аустр ијом је у сп ост ављ ена с ара дња са И нст ит утом 
за и нжњ еринг о пл ани нским р из иц има, к оји се н ал ази на 
Б ОКУ Ун иве рз ит ету у Б ечу. С ара дња се о дн оси кроз у звра-
тне п ос ете пр оф ес ора и ст уд ен ата к оје се о рг ан из ују у ц иљу 
об ил аз ака сп ец ифи чних обј ек ата за з ашт иту од ер оз ије и 
ур еђ ења б уј ица у обе з емље, као и ра зм ене и ск уст ава. Са 
Ит ал ијом је с ара дња са Ун иве рз ит етом у К ал абр ији, к оји је 
уч есник ЕР АЗМУС пр оје кта к оји в оди ова К ат едра (р ук ов-
од илац проф. Н. Др аг овић). У Н ема чкој је оств ар ена с ара-
дња са И нст ит утом за з ашт иту з емљ ишта к оји се н ал ази на 
Ш ума рском ф аку лт ету у Фра јбу ргу. У Б уга рској је оств ар-
ена с ара дња са Ш ума рским ф аку лт етом, као и И нст ит утом 
за ш ума рство. И нст итут за ш ума рство из С оф ије има Од-
ел ење к оје се б ави з ашт итом од ер оз ије и ур еђ ењем б уј-
ица. Чл ан ови овог И нст ит ута су, т ак ође, уч есн ици у н еким 
з аје дни чким м еђ ун аро дним пр оје кт има (W OCAT,R IM AD-
IMA, ER AZMUS+), као и уч есн ици и о рг ан из ат ори бро јних 
з аје дни чких с уср ета и ко нф ере нц ија. У М ак ед он ији је већ 
тр ад иц и она лна с ара дња са Ш ума рским ф аку лт етом из Ск-
опља са к ојим се о рг ан из ују, п оред ост алог, и з аје дни чке 
т ере нске н аст аве, з атим о дбр ане м астер и до кто рских т еза 
ка нд ид ата са оба ф аку лт ета као и уч ешће у к ом ис иј ама за 
о дбр ану истих. Шва јца рски И нст итут за ж иво тну ср ед ину 
и ра звој (Ce nter for D ev elo pment and E nv iro nment – CDE) 
из Бе рна је к оо рд ин атор W OCAT пр огр ама (World Ove rv-
iew of Co nse rv ation A ppr oa ches and Te chn ol og ies) у к оме 
уч еств ује и ова К ат едра. И нст итут за з емљ иште - ISRIC из 
W ag eni ng ena, т ак ође је ј едан од к оо рд ин ат ора W OCATа, а 
ј едан члан О дс ека је био на ус ав рш ав ању у овом И нст ит-
уту. Пр оф есор Зл атић је био к оо рд ин атор овог пр огр ама за 

10
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С рб ију. Са К ином је и зва нре дна с ара дња са IR TCES и нст ит-
утом за н анос и ер оз ију из П еки нга и И нст ит утом за ко нзе-
рв ац ију з емљ ишта и в ода – SWC из Ја нгли нга. Са њ има је 
оств арен б ил ат ера лни пр ој екат у в ези з ашт ите од ер оз ије 
на р ег и она лном н ивоу. 

С ара дња је оств ар ив ана и кроз ус ав рш ав ање чл ан ова 
К ат едре кроз ст уди јске б ора вке у и нст ит ут има ш иром св-
ета. Пр оф есор Ст ан имир К ост ад инов био је на ст уди јским 
б ора вц има : у Гр уз ији на И нст ит уту за х идр оте хн ику и м ел и-
ор ац ије, Од ел ење за б уји чне т ок ове у Тб ил ис ију (1982 год) у 
Ч ех осл ова чкој, на Ш ума рском ф аку лт ету у Б рну, (1985. год.) 
у Фра нц уској на И нст ит уту C EM AGREF (с ада се з ове I RSTEA) 
у Гр ен облу (1988. год.) и на B OKU Ун иве рз ит ету на И нст ит уту 
за и нжњ еринг о пл ани нским р из иц има (2005. год.). Пр оф-
есор М и одраг Зл атић је био на ст уди јском б ора вку у И нст-
ит уту за м ел и ор ац ије и з ашт иту од ер оз ије у Збр асл аву 1989. 
г од ине. Проф. Н. Др аг овић је б ила на ст уди јском б ора вку 
у Пр агу 2005. год. у И нст ит уту за ко нзе рв ац ију з емљ ишта и 
в ода и на Ш ума рском ф аку лт ету П ољ опр ивре дног ун иве рз-
ит ета у Пр агу у окв иру ЕУ-Те мпус пр оје кта. Ови пр оф ес ори 
оств ар или су и зва нре дну с ара дњу са тим и нст ит уц иј ама и 
обе зб ед или мл ађим к ол ег ама да н аст аве овим п утем, што 
се и д анас оств ар ује.

Проф. Н. Др аг овић је б ор ав ила у И нст ит уту за пр о уч-
ав ање б уј ица С ав езне ш ума рске и стр аж ива чке уст ан ове 
шко лске 1991/1992. г од ине и у И нст ит уту за ур еђ ење б уј ица 
и л ав ина Б ОКУ ун иве рз ит ета у Б ечу шко лске 1995/1996. г од-
ине. Проф. Н. Др аг овић је 2003. год. б ила на је дн ом есе чном 
ст уди јском б ора вку на Ш ума рском ф аку лт ету у Фра јбу ргу у 
окв иру FO RNET пр оје кта из обл асти Е рг он ом ије.

Д оцент Т иј ана В ул евић оств ар ила је д обар ко нтакт са 
И нст ит утом за ко нзе рв ац ију з емљ ишта и в ода из Ја нгли нга 
из К ине, где је б ила на ст уди јском б ора вку 2018. г од ине.

11 12

10 Poseta institutu u Kini u okviru 
realizavije bilateralnog projekta 

11  Стручна ескурзија мастер 
студената у Чешкој Републици

12 Стручна ескурзија студената 
и наставника одсека са 

студентима и наставницима 
БОКУ у Аустрији 2008. године
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Пр оф есор Ст ан имир К ост ад инов у сп ост авља с ара-
дњу са Ра дном гр упом за ур еђ ење бр дских сл ив ова при 
ФАО о рг ан из ац ији, у п ер и оду 1988–1992. г од ине. Пр оф есор 
М и одраг Зл атић је од ржао пр ед ав ања по п оз иву на Ш ума-
рском ф аку лт ету у Фра јбу ргу 2005, з атим у А лна рпу у Шве-
дској на Ф аку лт ету за пе јз ажну а рх ите кт уру, з атим у Т ор ину 
на Ш ума рском ф аку лт ету 2017, као и у Х ох оту у К ини 2019. 
г од ине. Кроз св оје а кти вн ости, проф. М. Зл атић је у сп ост-
авио с ара дњу са WASWC о рг ан из ац ијом (World A ss oc i ation 
of Soil & W ater Co nse rv ation) где је био пре дсе дник од 2005-
2010. г од ине, а с ада је пре дсе дник О рг ан из ац и оног о дб ора 
ове о рг ан из ац ије. Т ак ође, проф. М. Зл атић је био члан Бо-
рда д ире кт ора I SCO о рг ан из ац ије (B oard of D ire ctors of I nte-
rn at i onal Soil Co nse rv ation O rg an is ation). За св оје а кти вн ости 
проф. Зл атић је д обио сп ец ија лну н агр аду Све тске о рг ан из-
ац ије за ко нзе рв ац ију з емљ ишта и в ода 2016. г од ине.

13 14

14 WASWC конференција одржана 
2016. године у Београду

13 Проф. Зл атић, Х озе Р убио 
(Шп ан ија) и Ли Руи (К ина): с ара-
дња са И нст ит утом за ео лску ер-

оз ију – о бл азак п уст иње Г оби

Ва нре дни пр оф есор Ми рј ана Т од ос иј евић оств ар ила 
је и зва нре дне ко нта кте са Евро пским це нтром за б азу п од-
ат ака о з емљ ишту (EUR OPEAN SOIL D ATA CE NTRE -E SDAC), 
к оји се н ал ази у И спри у Ит ал ији. У овом И нст ит уту б ор ав-
или су и мл ади ас исте нти К ат ар ина Л аз ар евић и С ин иша 
П ол ов ина, као и д оцент Т иј ана В ул евић.

Ва нре дни пр оф есор В есна Ђ укић, т ак ође је оств ар-
ила д обар ко нтакт са ч ешким Гр ађ еви нским ф аку лт етом 
из Б рна, где тр еба да од ржи пр ед ав ање по п оз иву. Она је 
т ак ође у сп ост ав ила д обар ко нтакт са ч ешким к ол ег ама у 
в ези м од ел ир ања х идр ол ошких пр оц еса.

Пр оф есор Ра тко Р истић из абран је за по тпре дсе дн ика 
и и зв ест и оца Б ироа к оји к оо рд ин ира рад К ом ит ета за н а уку 
и те хн ол ог ију (The Co mmi ttee on Sc ie nce and Te chn ology), 
у окв иру Ко нве нц ије Уј ед ињ ених н ац ија о бо рби пр отив 
д езе рт иф ик ац ије и д егр ад ац ије з емљ ишта (UNCCD).



285

100 година шумарског факултета

Н ац и она лни пр оје кти и ст уд ије 

• „Ко нтр ола во дне ер оз ије и ур еђ ење б уј ица у фун кц ији 
з ашт ите в од опр ивре дних обј ек ата и кв ал ит ета в ода“, 
М ин иста рство за н а уку и з ашт иту ж иво тне ср ед ине 
и М ин иста рство п ољ опр ивр еде, ш ума рства и в од-
опр ивр еде Р еп убл ике С рб ије, К ост ад инов С. (2004–
2007. год.) 

• „План о дбр ане од б уји чних п опл ава за Б е огра дско по-
дру чје“, 16 о пшт ина, Ш ума рски ф аку лтет и И нст итут за 
в од опр ивр еду „Ј ар ослав Че рни“, К ост ад инов С. и Ст еф-
ан овић М. (2005. год.)

• „План за пр огл аш ење ер оз и оних по дру чја за Б е огра-
дско по дру чје“, 16 о пшт ина, Ш ума рски ф аку лтет и И нст-
итут за в од опр ивр еду „Ј ар ослав Че рни“, К ост ад инов С. 
и Ст еф ан овић М. (2005. год.)

• „Ефе кти р ев ит ал из ац ије д егр ад ир аних по дру чја С рб-
ије“, М ин иста рство, пр осв ете, н а уке и те хн ол ошког ра-
зв оја, Зл атић М. (2006–2010. год.)

• „И стр аж ив ање кл има тских пр ом ена и њ их овог ут иц-
аја на ж иво тну ср ед ину: пр аћ ење ут иц аја, ада пт ац ија 
и убл аж ав ање“, М ин иста рство, пр осв ете, н а уке и те хн-
ол ошког ра зв оја, К ад овић Р. (2011–2019. год.)

• „И стр аж ив ање с оцио-ек оно мских асп ек ата р из ика 
услед кл има тских пр ом ена у шу мским по дру чј има“, 
М ин иста рство п ољ опр ивр еде и з ашт ите ж иво тне ср-
ед ине – Упр ава за ш уме, Зл атић М. (2015 - 2016. год.)

• „Оп ер ати вни план за о дбр ану од б уји чних п опл ава на 
в од от ок ов има II р еда на т ер ит ор ији Гр ада Кр аљ ева за 
2012. г од ину“, Ш ума рски ф аку лтет, Б е оград, Р истић Р. и 
Р адић Б. (2012. год.)

• „Гла вни пр ој екат пр от ив ер оз и оне з ашт ите ски-ст аза у 
ски-це нтру ‚То рник’ на Зл ат иб ору“, Ш ума рски ф аку лтет, 
Б е оград, Р истић Р. и Р адић Б. (2008. год.)

• „Упр ављ ање во дним и з емљ ишним р есу рс има у ц иљу 
пр еве нц ије ер оз и оних пр оц еса, б уји чних п опл ава и 
кл из ишта у Н ац и она лном па рку ‚Ђе рдап’“, Ш ума рски 
ф аку лтет, Б е оград, Р истић Р. et al. (2019. год.)

•  „Пројекaт и стр аж ив ања и в ал ор из ац ије пр ост ора 
М ил ић евог б рда и д уна вских ост рва као п оте нц ија лно 
зн ача јних пр иро дних вре дн ости“, Ш ума рски ф аку лтет, 
Б е оград, Р истић Р. и Р адић Б. (2013. год.)

• „Пр ој екат за н ову те хн ол ог ију п ош умљ ав ања на на-
гн утим т ер ен има“, Ш ума рски ф аку лтет, Б е оград, 
Р истић Р. et al. (2006. год.)

• „Ст уд ија и нт егра лног ур еђ ења сл ива То пч иде рске р еке 
у фун кц ији од рж ивог упр ављ ања пр иро дним р есу рс-
има – п рва ф аза: Д ок уме нт ац и она осн ова“, Упр ава за 
в оде, Гра дски с екр ет ар ијат за к ом уна лне и ста мб ене 
п осл ове, Б е оград, Др аг овић Н. at al. (2008. год.)

Одабрани пројекти 

М еђ ун аро дни пр оје кти

• „World Ove rv iew of Co ns er ation A ppr oa ches and Te chn ol-
og ies – W OCAT“, о рг ан из ован и д елом ф ина нс иран од 
CDE/Берн, a д елом од М ин иста рства п ољ опр ивр еде, 
ш ума рства и в од опр ивр еде, р ук ов од илац М и одраг Зл-
атић (2005–2011. год.)

• „Co mm unity B ased R eh ab il it ation of D egr aded Land in 
Ba lkan C ou ntr ies“, GEF/UNEP Pr oject D ev elo pment F ac-
ility Block-A (PDF-A), р ук ов од илац: М и одраг Зл атић 
(2006. год.)

• „Risk, D is aster, M an ag ement& Pr eve ntion of N at ural 
H azards in M ou nt a in ous and F or ested R eg ions – R IM AD-
IMA“, м еђ ун аро дни пр ој екат ф ина нс иран од EU, (I NTE-
RREG-III-B, CA DSES), р ук ов од илац Ст ан имир К ост ад-
инов (2006–2008. год.)

• „Pra ct ical Use of M on it oring in N at ural D is aster M an ag-
ement – M ON ITOR II“, м еђ ун аро дни пр ој екат ф ина нс-
иран стр ане EU, S outh East Eur ope Tra nsn at i onal C o op-
er ation Pr ogra mme, р ук ов од илац за С рб ију Ст ан имир 
К ост ад инов (2009–2012. год.)

• „Оц ена и нт егра лних ут иц аја ко нзе рв ац ије з емљ ишта и 
в ода на р ег и она лном н ивоу“, пр ограм н ау чне и те хн-
ол ошке с ара дње и зм еђу Р еп убл ике С рб ије и НР К ине, 
р ук ов од и оци М и одраг Зл атић и Ли Руи (2011–2013. год.)

• „Гла вни пр ој екат обј ек ата за з а уст ављ ање н ан оса на 
в од от ок ов има: Б истри чка р ека, Ш ери ћки п оток и Огр-
ај ина-слив р еке Б осне“, Ун иве рз итет у Б е огр аду Ш ума-
рски ф аку лтет, И нст итут за гр ађ ев ина рство Б ања Л ука, 
р ук ов од илац: Ра тко Р истић (2016. год.)

• „N at ural r es ou rces m an ag ement in the fr ame of e nv iro-
nment pr ote ction p ol ic ies and s ust a in able r ural d ev elo-
pment in the W estern Ba lkans (FWRM)“, р ук ов од и оци 
Р истић Р. и Др аг овић Н. (2016–2017. год.)

• „ER ASMUS + pr ogra mme: Soil Er osion and To rre ntial 
Flood Pr eve ntion: Cu rr ic ulum D ev elo pment at the Un ive-
rs it ies of W estern Ba lkan C ou ntr ies“, р ук ов од илац Н ада 
Др аг овић (2018–2021. год.)
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• Dr ag ič ević S., St oj an ović Z, M anić E., Ro ksa ndić M., St epić 
M., Ži vk ović N., Zl atić M., K ost ad inov S. (2013): Bank er osion 
and the ec on omic co ns eq ue nces in the l ower part of the 
Koluбara r iver b asin, Se rbia, E nv iro nme ntal E ng in e ering 
& M an ag ement J ou rnal, Gh eor ghe Asa chi Te chn ical Un-
ive rsity of Iasi, Iasi

• T od os ij ević M., Zl atić M., Dr ag ović N., Mi lč an ović V., A ndr-
ij anić T., V uk elić G. (2014): S ust a in able m an ag ement of soil 
r es ou rces in m ou nt a in ous ar eas of w estern Se rbia using co-
nse rv ation m e as ures, „Cha lle nges: S ust a in able Land M an-
ag ement – Cl im ate Cha nge“, Eds. M. Zl atić and S. K ost ad-
inov, Adva nces in g e o ec ology 43, A C o op er ating S er ies of 
the I nte rn at i onal Union of Soil Sc ie nce (IUSS), C AT ENA 
VE RLAG GMBH, R e iski rchen. 136-147.

• V uk elić G., Zl atić M., T od os ij ević M. (2014): Ec on omic J ust-
ifi c ation of the M odel of A nti Hail Pr ote ction of Mu lti-Year 
Plants, „Cha lle nges: S ust a in able Land M an ag ement – Cl-
im ate Cha nge“, Adva nces in g e o ec ology 43, A C o op er ating 
S er ies of the I nte rn at i onal Union of Soil Sc ie nce (IUSS), 
C at ena ve rlag GMBH, R e iski rchen (250-258)

• K ost ad inov S., Zl atić M., Dr ag ić ević S., No vk ović I., K oš-
anin O., B or is avlj ević A., L ak ić ević, M., Ml ađan D. (2014): 
A ntr op og enic I nfl ue nce on Er osion I nte nsity Cha nges in 
R as ina R iver W ate rshed Area u pstr eam from “Ć el ije” W ater 
R ese rv oir-Ce ntral Se rbia, Fr es en ius E nv iro nme ntal Bu ll etin 
1a, Vol. 23 (254-263)

• T od os ij ević M., Zl atić M., Dr ag ović N., Mi lč an ović V., A ndr-
ij anić T., V uk elić G. (2014): S ust a in able m an ag ement of soil 
r es ou rces in m ou nt a in ous ar eas of w estern Se rbia using co-
nse rv ation m e as ures, „Cha lle nges: S ust a in able Land M an-
ag ement – Cl im ate Cha nge“, Adva nces in g e o ec ology 43, 
A C o op er ating S er ies of the I nte rn at i onal Union of Soil 
Sc ie nce (IUSS), C at ena ve rlag GMBH, R e iski rchen (136-147)

• Dr ag ić ević S., St oj an ović Ž., M anić E., Ro ksa ndić M., St-
epić M., Ži vk ović N., Zl atić M., K ost ad inov S. (2017): Ec on-
omic co ns eq ue nces of bank er osion in the l ower part of the 
K ol ub ara R iver B asin, Se rbia, E nv iro nme ntal E ng in e ering 
and M an ag ement J ou rnal, 16, 2 (381–390)

• Dr ag ović N., V ul ević T., T od os ij ević M., K ost ad inov S., Zl-
atić M. (2017): M in im iz ation of d irect costs in the co nstru-
ction of to rrent co ntrol stru ct ures, Te hni čki vj esnik 24, 4 
(1123-1128)

• B ab ović S., Zl atić M., K ost ad inov S. (2018): S ocio-ec on omic 
i nfl ue nce on the soil er osion i nte nsity in the P an evlja nska 
r iver w ate rshed, Soil and w ater r es ou rces pr ote ction in 
the cha nging e nv iro nment, Adva nces in G e o ec ology 45, 
C at ena Soil Sc ie nces (289-300)

Одабране референце

• T odić D., Zl atić M. (2018): Tra nsb ou ndary c o op er ation of 
W estern Ba lkan st ates in the fi eld of w ater r es ou rce m an-
ag ement: Be tw een the ex isting tr e at ies and a new i nte rn at-
i onal tr eaty, E nv iro nme ntal sc ie nce & p olicy, vol. 89 (67-72)

• T od os ij ević M., Ča kmak D., B el an ović S imić S., Zl atić M., 
K ad ović R., L az ar ević K., P er ović V. (2018): Ras pb erry Pr-
odu ction on S ust a in able Pri nc iples in W estern Se rbia, „Soil 
and w ater r es ou rces pr ote ction in the cha nging e nv iro-
nment“, Eds. Zl atić, M. and K ost ad inov С., C at ena, Soil Sc-
ie nce, Adva nced in G e o Ec ology 45  (120-132)

• Dr ag ović N., V ul ević T., Zl atič M., R istić R., T od os ij ević M. 
(2018): Co mpl ia nce of the l egal fr am ework for soil and 
w ater r es ou rces m an ag ement in Se rbia and s ome r eg i onal 
c ou ntr ies with EU l eg isl ation, „Soil and w ater r es ou rces 
pr ote ction in the cha nging e nv iro nment“, Eds. Zl atić, M. 
and K ost ad inov С., C at ena, Soil Sc ie nce, Adva nced in G e-
o Ec ology 45 (269-288)

• V ul ević T., T od os ij ević M., Dr ag ović N., Zl atić M. (2018): 
Land use o pt im iz ation for s ust a in able d ev elo pment of m ou-
ntain r eg ions of w estern Se rbia, J ou rnal of M ou ntain Sc ie-
nce 15, Sc ie nce press 15 (1471-1480)

• K ost ad inov S., Br a un ović S., Dr ag ič ević S., Zl atić M., Dr-
ag ović N., R ak onjac N. (2018): E fects of Er osion Co ntrol 
Works: C ase Study-G rd el ica Go rge, the S outh M or ava R iver 
(Se rbia), W ater 8, Vol. 10  (1094)

• V uk elić G., Zl atić M., L az ar ević K. (2018): Co mpe ns ation of 
d am ages c a used by n at ural d is asters, Soil and w ater r es-
ou rces pr ote ction in the cha nging e nv iro nment, „Soil and 
w ater r es ou rces pr ote ction in the cha nging e nv iro nment“, 
Ed: Zl atić, M. and K ost ad inov S., C at ena, Soil Sc ie nce, 
Adva nced in G e o Ec ology 45 (289–300)

• Dr ag ović N., K ost ad inov S., V ul ević T. (2019): Er osion Co-
ntrol and To rre ntial Flood M an ag ement by Check Dam Co-
nstru ction in Se rbia, Cha pter 27, Vol. 5 - Eur opean R egion, 
Sc ie nce Press; Spri nger, Don gh uangchen ggen, B e ijing 
(497-509)

• Zl atić M., T od os ij ević M., L az ar ević K., Mo mč il ović N. 
(2019): N at ural and S ocio-Ec on omic E fects of Er osion and 
its Co ntrol in Se rbia, Cha pter 26, Vol. 5 - Eur opean R egion, 
Sc ie nce Press; Spri nger, Don gh uangchen ggen, B e ijing 
(478-496)
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др Са ра Лу кић, ван ред ни про фе сор



290

одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

Ка те дра за ме ли о ра ци је по сто ји од осни ва ња Шу ма р ског 
фа кул те та на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду и ор га ни за ци о но је 
ус по ста вље на 1949. го ди не. Осни вач Ка те дре је проф. инж. 
Сре тен Ро сић, ко ји је био и пр ви де кан Шу мар ског фа кул-
те та у вре ме ка да се Шу мар ски фа кул тет одво јио од По љо-
при вред ног.

На Ка те дри су пре ма Ста ту ту из 1988. го ди не раз ви ја ни 
сле де ћи пред ме ти: Шум ске ме ли о ра ци је, Ме ли о ра ци је по-
љо при вред них зе мљи шта (са да шње Ме ли о ра ци је зе мљи-
шта), Шум ска хи дро ло ги ја, Про ти ве ро зи о ни агр о е ко си сте-
ми (са да шња Кон зер ва ци ја зе мљи шта), Ко ри шће ње во да у 
шум ским под руч ји ма и Шу ма и жи вот на сре ди на. Ге не ра-
ци је про фе со ра Ка те дре за ме ли о ра ци је од осни ва ња до 
да нас су: Сре тен Ро сић, Ра до мир Лу јић, Зо ра Ла за ре вић, 
Ве ли зар Ве ла ше вић, Ми ро љуб Ђо ро вић, Сте ван До жић, 
Рат ко Ка до вић, Гри го ри је Ма цан, Љу бо мир Ле тић, Сне жа-
на Бе ла но вић Си мић, Са ра Лу кић, Бра ни сла ва Ми хај ло вић, 
Је ле на Бе ло и ца, Ве сна Ни ко лић Јо ка но вић и Пре драг Миљ-
ко вић. Са рад ни ци су: Не над Стој ков, Не вен ка То па ло вић и 
Мир ја на Ма ле тин. Ла бо ран ти су: Ми лан Мар ја нов и Гор да-
на Бац кић. У од ре ђе ном пе ри о ду на Ка те дри су у на став-
ном про це су као аси стен ти уче ство ва ли мр Не над Стој ков, 
мр Не вен ка То па ло вић, мр Мир ја на Ма ле ти ни дипл, инж. 
Бра ни сла ва Ми хај ло вић.

Oд осни ва ња до да нас на Ка те дри за ме ли о ра ци је 
ди пло ми ра ло је пре ко 300 сту де на та, пре ко 30 сту де на та 
од бра ни ло је ма стер рад, од бра ње но је 25 ма ги стар ских 
ра до ва и 20 док то ра та.

У акре ди то ва ном ва же ћем сту диј ском про гра му основ-
них сту ди ја Еко ло шки ин же ње ринг у за шти ти зе мљи шних 
и вод них ре сур са слу ша ју се сле де ћи пред ме ти Ка те дре 
ко ји има ју ста тус оба ве зних пред ме та: Шум ске ме ли о ра-
ци је, Ме ли о ра ци је зе мљи шта, Ко ри шће ње во да шум ских 
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под руч ја и Кон зер ва ци ја зе мљи шта. На ста ва се из во ди и 
на из бор ним пред ме ти ма ко ји при па да ју овој ка те дри и 
то: Фи зи ка зе мљи шта, Ае ро за га ђе ња и шум ска зе мљи шта, 
Ре кул ти ва ци ја ја ло ви шта и Зе мљи ште и тех ни ке би о ин же-
ње рин га. На Од се ку за шу мар ство на основ ним сту ди ја ма 
слу ша се из бор ни пред мет Шум ска хи дро ло ги ја, ко ји је ма-
ти чан на Ка те дри за ме ло ра ци је.

По ред основ них сту ди ја на Ка те дри се из во ди на ста ва 
и на ма стер и док тор ским сту ди ја ма. На ма стер ака дем-
ским сту ди ја ма у окви ру сту диј ског про гра ма Еко ло шки 
ин же ње ринг у за шти ти зе мљи шних и вод них ре сур са, мо-
ду ла 2 – Де гра да ци ја и за шти та ре сур са зе мљи шта, на ста ва 
се по ха ђа из 3 оба ве зна пред ме та (Де гра да ци ја зе мљи шта 
и во да и гло бал не про ме не, Шум ска хи дро ло ги ја, Си сте ми 
агро шу мар ства) и 2 из бор на (Еко ло шки ефек ти шум ских 
ме ли о ра тив них ра до ва и Хе ми ја зе мљи шта и жи вот на сре-
ди на).

У окви ру ма стер ака дем ских сту ди ја на Шу мар ству, мо-
дул 2 – Ко ри шће ње шум ских и лов них ре сур са, слу ша се 
из бор ни пред мет Ко ри шће ње во да у шум ским под руч ји ма, 
ко ји је ма ти чан на Ка те дри за ме ли о ра ци је.
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1 Проф. инж. Сре тен Ро сић 
на те ре ну

2 По се та во до при вред ном 
пред у зе ћу у Ни шу 1970. го ди не

У окви ру док тор ских сту ди ја на став ни ци Ка те дре уче-
ству ју у из во ђе њу на ста ве из пред ме та: Ме то до ло ги ја на-
уч но и стра жи вач ког ра да, Фи то ре ме ди ја ци ја, За га ђи ва ње, 
ква ли тет и за шти та зе мљи шта, Хи дро ло шки и пса мо ло шки 
ефек ти про ти ве ро зи о них ра до ва.

Да нас је у окви ру Ка те дре за ме ли о ра ци је ак тив на Ла-
бо ра то ри ја за мо ни то ринг ква ли те та зе мљи шта, ко ја у са-
рад њи са дру гим ла бо ра то ри ја ма Фа кул те та вр ши ана ли зе 
зе мљи шта, на но са и биљ ног ма те ри ја ла, пре све га у ци љу 
де фи ни са ња ква ли те та зе мљи шта и на но са. Ла бо ра то ри ја 
је опре мље на нај са вре ме ни јом опре мом, ка ко за на став ну 
ак тив ност, та ко и за ана ли зе у окви ру ин тен зив них про у ча-
ва ња зе мљи шта, на но са и биљ ног ма те ри ја ла. Ру ко во ди лац 
ла бо ра то ри је је проф. др Сне жа на Бе ла но вић Си мић.

На Ка те дри по сто ји Цен тар за кри тич на оп те ре ће ња 
те ре стрич них еко си сте ма (КО ТЕ), пре ко ко га се оба вља ју 
струч не ак тив но сти чла но ва Ка те дре. Цен тром КО ТЕ ру ко-
во ди др Је ле на Бе ло и ца, до цент.

Ме ђу број ним сту ден ти ма ко ји су за вр ши ли ма ги стар-
ске, ма стер и док тор ске сту ди је на Ка те дри су би ли и сту-
ден ти из ино стран ства: Ama du Maj ga (1980. год.), Ko lu ba li 
Ko u lu tan (1980. год.), Em he med A. Daw (2012. год.), You sef 
Man so ur Ali Bo ha jar (2016. год.).
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Научноистраживачка  
и стручна делатност

У ду го го ди шњем ра ду Ка те дре за ме ли о ра ци је ре а ли зу је 
се чи тав низ ве о ма зна чај них про је ка та ко је фи нан си ра ју 
ми ни стар ства и при вред не ор га ни за ци је, та ко да по стиг ну-
ти ре зул та ти има ју ве ли ки зна чај за на уч но и стра жи вач ки 
рад, ко ји је, од по је ди нач ног, до био ин тер ди сци пли нар ни 
и мул ти ди сци пли нар ни ка рак тер.

На Ка те дри за ме ли о ра ци је у окви ру раз ли чи тих про је-
ка та про у ча ва ју се: зе мљи шта шум ских еко си сте ма и агро-
е ко си сте ма, за тим, у раз ли чи том сте пе ну де гра ди ра на 
ста ни шта са не рет ко екс трем ним усло ви ма сре ди не, ме ре 
и тех ни ке ме ли о ра ци ја де гра ди ра них ста ни шта и из бор вр-
ста за по шу мља ва ње, би о ло шка ре кул ти ва ци ја зе мљи шног 
про сто ра по сле ру дар ске екс пло а та ци је, шум ски за штит ни 
по ја се ви и њи хо ва уло га у кон тро ли еол ске и вод не еро-
зи је, на вод ња ва ње и од вод ња ва ње као ме ре ме ли о ра ци ја 
зе мљи шта у агро е ко си сте ми ма. По ред то га, про у ча ва ју се 
вод ни еко си сте ми (во да као би о топ), њи хо ва ре ви та ли за-
ци ја и ре на ту ра ли за ци ја.

У по след њих пет го ди на про у ча ва ња у окви ру обла сти 
ко је се из у ча ва ју на Ка те дри усме ре на су на:

• утвр ђи ва ње ста ња, сте пе на за га ђе ња зе мљи шта, фи-
зич ке и хе миј ске де гра да ци је зе мљи шта, ква ли те та зе-
мљи шта, ква ли те та на но са, де гра да ци је зе мљи шта и 
во да као по сле ди ца гло бал них про ме на;

• ис тра жи ва ња ме ли о ра тив них ефе ка та при ме не би о-
ло шких про ти ве ро зи о них ме ра, као и би о ло шке ре-
кул ти ва ци је у кон тро ли еро зи је и уна пре ђе њу усло ва 
жи вот не сре ди не;

• ис тра жи ва ња ути ца ја ае ро за га ђе ња на при род не еко-
си сте ме;

• ис тра жи ва ња ути ца ја ре жи ма вла же ња на ста ни шта 
хи гро фил них вр ста у по ло ји ма ве ли ких ре ка;

• мо ни то ринг под зем них во да шум ских под руч ја;
• еол ска еро зи ја.

У окви ру ис тра жи ва ња при род них ре сур са до са да шња 
про у ча ва ња Ка те дре ука зу ју на нео п ход ност и зна чај ком-
плек сни јих про у ча ва ња зе мљи шта и во да (као би о то па) ра-
ди ре ле вант ни јих фо р му ла ци ја про це са у еко си сте ми ма, 
фо р ми ра ње ква ли тет них ба за по да та ка, као и да ље раз ви-
ја ње и при ме ну мо де ла.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ја се спро во де у окви ру Ка-
те дре за ме ли о ра ци је су до ступ ни у об ли ку пу бли ко ва них 
ра до ва, из ве шта ја и ба за по хра ње них по да та ка. Ре зул та ти 
су та ко ђе до ступ ни у об ли ку из ве шта ја, сту ди ја и про је ка та 
из ве де них кроз са рад њу са при вре дом. 

У пе ри о ду од 1978. до 1989. го ди не, у окви ру про гра ма 
на уч но и стра жи вач ке ак тив но сти на за шти ти и уна пре ђе њу 
при ро де и чо ве ко ве сре ди не у СР Ср би ји, на Ка те дри су се 
спро во ди ла про у ча ва ња по ре ме ћа ја еко си сте ма и де гра-
да ци је жи вот не сре ди не. У овај про је кат је би ло укљу че но 
ви ше ин сти ту ци ја, на уч но и стра жи вач ких и при вред них. 
Но си лац про је ка та био је Шу мар ски фа кул тет, а од го во р-
ни ко ор ди на тор проф. др Ве ли зар Ве ла ше вић.

За тим, у пе ри о ду од 1991. до 2001. го ди не ре а ли зо ван је 
про је кат про у ча ва ња шум ских еко си сте ма са аспек та ути-
ца ја ае ро за га ђи ва ња на шум ске еко си сте ме, и зна ча ја шум-
ских еко си сте ма за очу ва ње основ них при род них ре сур са 
у Ср би ји и про у ча ва ње уна пре ђи ва ња њи хо вих за штит них 
и ре гу ла тор них функ ци ја. 

У пе ри о ду од 1998. до 2002. го ди не проф. др Ми ро љуб 
Ђо ро вић, као екс перт FAO ор га ни за ци је, ан га жо ван је од 
стра не UNEP, MAP, PAP за на уч ног ко ор ди на то ра ме ђу на-
род ног про јек та под на зи вом: „Ме ре ње и кар ти ра ње еро-
зи о них про це са при о бал не зо не Ме ди те ра на“.  

По сле 2001. год. на уч но и стра жи вач ки рад ка рак те ри-
шу две гру пе про је ка та: про јек ти на ци о нал ног про гра ма и 
про јек ти тех но ло шког раз во ја. У гру пи про је ка та из обла-
сти тех но ло шког раз во ја ис тра жи ва ња су ори јен ти са на на 
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3 Те рен ска ис тра жи ва ња као 
при пре ма за еко ло шку 

ре ста у ра ци ју, је зе ро 
Па лић (2019. год.)

4 Би о ло шка ре кул ти ва ци ја на 
под руч ју РТБ „Мај дан пек“ 

(2009. год.)

6 По ље за штит ни по јас у ата ру 
Ба ва ни шта (2003. год.)

5 Ути цај отва ра ња скло па и 
укла ња ња ве ге та ци је на про це се 

де гра да ци је зе мљи шта у 
сли ву Жуњ ске ре ке
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7 РБ Колубара-видиковац 
Медојевац, теренска 

настава 2018.

8 Уче шће сту де на та у ак ци ји 
по шу мља ва ња на Фру шкој го ри 

(2019. год.)

ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма у кон тро ли де гра да ци је и 
убла жа ва њу ње них по сле ди ца, ко ја тре ба зна чај но да до-
при не су уна пре ђе њу про из вод ње, при вред них ефе ка та и 
по бољ ша ња те о риј ске и ма те ри јал не осно ве за уна пре ђе-
ње ста ња шу ма и шум ских за са да.

У пе ри о ду од 2008. до 2010. год. на Ка те дри је ре а ли зо-
ван про је кат тех но ло шког раз во ја „Уна пре ђе ње тех но ло ги је 
по ди за ња за штит них шум ских по ја се ва“, ко јим је ру ко во-
дио проф. др Сте ван До жић.

У про јект ном ци клу су (2011-2019. год.) чла но ви Ка те-
дре су уче ство ва ли у ре а ли за ци ји про је ка та „Ис тра жи ва ње 
кли мат ских про ме на и њи хов ути цај на жи вот ну сре ди ну 
– пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и убла жа ва ње“, ко јим је ру-
ко во дио проф. др Рат ко Ка до вић, и „Одр жи во га здо ва ње 
укуп ним по тен ци ја ли ма шу ма у Ре пу бли ци Ср би ји“, ко јим 
је ру ко во дио проф. др Ми лан Ме да ре вић.

Ка те дра за ме ли о ра ци је је у про те клом пе ри о ду по-
сто ја ња и ра да оства ри ла ин тен зив ну са рад њу са при вре-
дом кроз ан га жо ва ње на став ни ка и са рад ни ка на ње ном 
уна пре ђе њу. У струч ном сми слу, за по тре бе при вре де, ин-
сти ту ци ја и до ма ћих ор га ни за ци ја на овој ка те дри ура ђен 
је ве ли ки број про је ка та, сту ди ја и екс пер ти за. Про фе со ри 
и са рад ни ци са Ка те дре за ме ли о ра ци је уче ство ва ли су 
у из ра ди или су би ли ру ко во ди о ци број них про је ка та из 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не и кон тро ле де гра да ци је 
иза зва не про це си ма еро зи је.

Исто вре ме но, при вред на пред у зе ћа из ла зе у су срет из-
во ђе њу те рен ске на ста ве сту де на та, као и обез бе ђи ва њу 
до ступ них по да та ка за из ра ду ди плом ских и ма стер ра до ва 
на Ка те дри.

Као ре зул тат, oд осни ва ња Ка те дре до да нас, на став ни-
ци и са рад ни ци ове ка те дре су пу бли ко ва ли ви ше сто ти на 
на уч них и струч них ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним 

8

ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих и ме ђу на-
род них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја 20 ра до ва је об ја вље но 
у ча со пи си ма са SCI ли сте. Чла но ви Ка те дре обез бе ди ли 
су број не пу бли ка ци је на ме ње не не са мо чла но ви ма на-
уч не за јед ни це већ и сту ден ти ма и ко ле га ма из прак се. У 
прет ход них два де сет го ди на об ја вље но је 8 мо но граф ских 
пу бли ка ци ја, 5 уџ бе ни ка, 2 прак ти ку ма и 2 по гла вља у ме-
ђу на род ним мо но гра фи ја ма.

7
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9 Пра ће ње утицајa ае ро за га ђе ња на 
би о ин ди ка циј ској пар це ли ни воа 

II – Ко па о ник (2019. год.)

10 Ве тро за штит ни по јас у 
ата ру Че ла ре ва (2018. год.)

11 Сил во па сто рал на прак са 
на Зла та ру (2015. год.)

12 Сту ден ти Од се ка за еко ло шки  
ин же ње ринг у за шти ти  

зе мљи шних и вод них ре сур са 
на сад њи за штит ног по ја са 

око де по ни је у око ли ни 
Пан че ва 2012. го ди не

9
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Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Од до ма ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја по себ но се из-
да ва ја са рад ња са Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ством 
за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је кроз ре а ли за-
ци ју про је ка та и стра те ги ја раз во ја. Од оста лих ин сти ту ци-
ја ја ка са рад ња је оства ре на са Ин сти ту том за зе мљи ште, 
Ин сти ту том за би о ло шка ис тра жи ва ња „Си ни ша Стан-
ко вић”, Ин сти ту том за ра тар ство и по вр тар ство из Но вог  
Са да и дру гим.

Чла но ви Ка те дре су ус по ста вља ли са рад њу са ин сти-
ту ци ја ма у све ту, пре све га кроз лич на уса вр ша ва ња и ре а-
ли за ци ју про је ка та. Про фе сор др Ве ли зар Ве ла ше вић био 
је члан Са ве та Шу мар ског ли ста. Про фе сор др Ми ро љуб 
Ђо ро вић успе шно је ус по ста вио са рад њу са ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма FAO и IU FRO, где је ак тив но уче ство-
вао у мно гим рад ним те ли ма. У ор га ни за ци ји FAO/EFC је 
у пе ри о ду од 1984. до 1988. го ди не био пред сед ник Гру пе 
за уре ђе ње брд ских сли во ва. У IU FRO ор га ни за ци ји био је 
пред сед ник и пот пред сед ник Гру пе за еро зи ју зе мљи шта 
(S1-04-04) у пе ри о ду од 1984. до 1990. го ди не. О зна ча ју ових 
ак тив но сти, као и о пре да ва њи ма проф. др Ми ро љу ба Ђо-
ро ви ћа, пи са но је у шпан ском днев ном ли сту „SUR Ma la ga” 
од 9. 10. 1991. го ди не.

Про фе сор др Сте ван До жић је бо ра вио го ди ну да на у 
Че хо сло вач кој на Шу мар ском фа кул те ту у Бр ну то ком из ра-
де док тор ске ди сер та ци је, где је оства рио са рад њу и отво-
рио пут ко ле га ма за раз ме ну зна ња и ис ку ста ва са овом 
ин сти у ци јом. Проф. др Сте ван До жић је био ан га жо ван као 
пре да вач на Шу мар ском фа кул те ту у Љу бља ни у пе ри о ду 
од 1985. до 1991. го ди не. Про фе сор др Љу бо мир Ле тић је то-
ком 1987. го ди не бо ра вио ме сец да на у Ин сти ту ту за шу мску 
хи дро ло ги ју HFV – Hann. Mun den, у Есе ну. Од 2010. го ди не 
ус по ста вље на је са рад ња са Ин сти ти ту том за зе мљи ште у 

13 Пред став ни ци Ју го сла ви је на  
за се да њу IU FRO и FAO  

ор га ни за ци ја из обла сти  
еро зи је зе мљи шта 1991.  

го ди не у Шпа ни ји,  
То ре мо ли нос – проф. др  

Ве ли зар Ве ла ше вић и проф. др 
Ми ро љуб Ђо ро вић

13

Абер ди ну (The Ja mes Hut ton In sti tu te), где је проф. др Сне-
жа на Бе ла но вић Си мић оба ви ла спе ци ја ли за ци ју, а у окви-
ру би ла те рал не са рад ње „Sci en ces for DI PLO MA zia: Ma na ge-
ment and Usa ge of agri food re so ur ces with the aim off oste ring 
su sta i na ble agri cul tu re and fo re stry as well as re duc tion of the 
eff ects of cli ma te chan ges“ др Је ле на Бе ло и ца је у пе ри о ду 
од ма ја до но вем бра 2014. бо ра ви ла у Ита ли ји.

За хва љу ју ћи са рад њи чла но ва Ка те дре за ме ли о ра ци је 
усле ди ла су при зна ња. Про фе сор др Ми ро љуб Ђо ро вић 
од ли ко ван је ме да љом UN за до при нос свет ском ми ру. 
Та ко ђе, због до при но са проф. др Ми ро љу ба Ђо ро ви ћа на 
ме ђу на род ном пла ну у обла сти еро зи је зе мљи шта, свр стан 
је у ме ђу на род ну ABI (САД) еди ци ју „Ко је ко у 20. ве ку” 
из 1998. го ди не. По ред то га, због ме ђу на род ног до при но са 
у обла сти кон зер ва ци је зе мљи шта и во да проф. Ђо ро вић 
свр стан је у Сед му еди ци ју „5000 лич но сти све та” ABI ин-
сти ту та, као и у IBC – Cam brid ge еди ци ју „2000 ис так ну тих 
ин те лек ту а ла ца у 20. ве ку”. Проф. др Ми ро љуб Ђо ро вић 
на ве ден је и у Пр вој еди ци ји „Ко је ко на Бал ка ну” и „Ко је 
ко у Ср би ји” 1995. го ди не, а 2017. го ди не проф. др Сне жа на 
Бе ла но вић Си мић је на ве де на у Ox ford`sbo ok / Suc cessful 
Pe o ple of Ser bia.
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14 Међународни симпозијум 
„Земљиште основно природно 

добро – угроженост и опасност“ 
одржан у Наставној бази Гоч 

2019. године
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На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Услу ге ис пи ти ва ња сте пе на де гра да ци је зе мљи шта 
услед из ли ва ња ја ло ви шта Сто ли це“, (2018. го д.), ру ко-
во ди лац: проф. др Сне жа на Бе ла но вић Си мић.

• „Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме на и њи хов ути цај 
на жи вот ну сре ди ну – пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и 
убла жа ва ње“ (ев. бр. III43007), (2011-2019. го д.), ру ко ви-
ди лац: проф. др Рат ко Ка до вић.

• „Ре зер ве угље ни ка у зе мљи шти ма трав них еко си сте ма 
ви со ко пла нин ских ре ги о на Ср би је“, (2015. го д.), ру ко во-
ди лац: проф. др Сне жа на Бе ла но вић Си мић.

• „Ути цај ме ли о ра тив них ра до ва на ста ни ште хра ста 
лу жња ка у Рав ном Сре му“, (2015. го д.), ру ко во ди лац 
проф. др Љу бо мир Ле тић.

• „Ис тра жи ва ње ни воа под зем них во да на под руч ју Ш.Г. 
‚Срем ска Ми тро ви ца’“, (од 2015. год. до да нас), ру ко во-
ди лац: проф. др Љу бо мир Ле тић.

• „Ис тра жи ва ње ни воа под зем них во да на под руч ју Ш.Г. 
‚Сом бор’“, (од 2015. год. до да нас), ру ко во ди лац: проф. др  
Љу бо мир Ле тић.

• „Мо ни то ринг зе мљи шта – ре цент но ста ње ква ли те та зе-
мљи шта у плав ним зо на ма ре ке Ко лу ба ре“, (2013. го д.),  
ру ко во ди лац: др Сне жа на Бе ла но вић Си мић.

• „Ис пи ти ва ње ути ца ја под зем них во да на по ја ву су ше-
ња шу ма“, (2012-2013. го д.), ру ко во ди лац: проф. др Љу-
бо мир Ле тић.

• „Про је кат тех но ло шког раз во ја – Уна пре ђе ње тех но ло-
ги је по ди за ња за штит них шум ских по ја се ва (ев. бр. БТ 
20118)“, (2008-2010. го д.), ру ко во ди лац: проф. др Сте ван 
До жић.

• „Ин тен зив ни мо ни то ринг ни воа II на Ко па о ни ку, (2010. 
год.)“, ру ко во ди лац ис тра жи вач ког за дат ка Про је кат 
ор га ни за ци је оглед ног по ља ни воа IIв – Н.П. „Ко па о-
ник“ др Сне жа на Бе ла но вић.

Одабрани пројекти 

Ме ђу на род ни про јек ти

• „Ge ne ral Ma ster Plan for Tran sport in Ser bia – Fi nal re-
port“ (2009. год.), En vi ron men ta list, ко ор ди на тор де ла 
ис тра жи вач ког ти ма: др Сне жа на Бе ла но вић Си мић 
(pro ject ma na ger En ri co Ma glia).
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• Ba um ger tel A., Lu kić S., Be la no vić Si mić S., Ka do vić R. 
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se study of the AP Voj vo di na (Ser bia), Ap plied Sci en ces  
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• Be la no vić S., Pe ro vić V., Vi do je vić D., Ko sta di nov S., Kne-
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Jo ur nal of Earth and En vi ron men tal Sci en ces 8(3), (5–14)
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Историјски 
развој

Ка те дра за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку осно ва на је 1997. 
го ди не на ини ци ја ти ву др Ти о са ва То до ро ви ћа, ре дов ног 
про фе со ра, ко ји је од осни ва ња био шеф Ка те дре до свог 
од ла ска у пен зи ју, 2006. го ди не. По тре ба за фор ми ра њем 
Ка те дре ја ви ла се као од го вор на уо че ни не до ста так ди-
пло ми ра них ин же ње ра шу мар ства у од но су на од ре ђе на 
зна ња и ве шти не, по треб них у про це су про јек то ва ња и из-
град ње обје ка та у бу ји чар ству и про ти ве ро зи о ним ра до-
ви ма. Ка те дра је сво је ак тив но сти од пр вог да на усме ри ла 
на про у ча ва ње фи зич ко-ме ха нич ких осо би на зе мљи шта, 
ме ха ни зма на стан ка еро зи о них про це са, ути ца ја под зем-
них во да на раз вој кли зи шта и про це са еро зи је, ма те ри ја-
ли ма у про ти ве ро зи о ним ра до ви ма и спе ци фич не усло ве 
про јек то ва ња и из град ње обје ка та у бу ји чар ству и про ти ве-
ро зи о ним ра до ви ма. Пр ву ге не ра ци ју на став ни ка Ка те дре, 
по ред проф. др То до ро ви ћа, чи ни ли су проф. др Слав ко 
Бо жи ло вић, проф. др Ду шан Ба бац и проф. др Вја че сла ва 
Ма тић. Дру гој ге не ра ци ји на став ни ка ста са лих на Ка те дри 
при па да ју др Гро зда на Га јић, ре дов ни про фе сор и др Зо ран 
Ни кић, ре дов ни про фе сор. Тре ћу и нај мла ђу ге не ра ци ју са-
чи ња ва ју др Не над Ма рић, до цент, и ма стер ин же њер Ни-
ко ла Жи ва но вић, аси стент.

То ком пр ве и де лом дру ге ге не ра ци је на став ни ка зна-
ча јан до при нос ра ду Ка те дре у до ме ну са рад ње са при вре-
дом и ра ду Ла бо ра то ри је да ли су: мр Гра ди мир Ста но је вић, 
дипл. инж., и Гра ди мир Жи во ји но вић, тех ни чар.

У од ре ђе ном пе ри о ду на Ка те дри су у на став ном про-
це су, као аси стен ти, уче ство ва ли: Па вле Ба бац, дипл. ин-
же њер, и Ва со Мр ва ље вић, дипл. ин же њер.

Од осни ва ња на Ка те дри су би ли пред ме ти: Осно ви ге-
о тех ни ке у бу ји ча р ству, Хи дро ге о ло ги ја са ге о мор фо ло ги-
јом, Ма те ри ја ли у про ти ве ро зи о ним ра до ви ма, Хи дра у ли ка 

са хи дро ло ги јом и Ор га ни за ци ја гра ђе ња и ме ха ни за ци ја 
у про ти ве ро зи о ним ра до ви ма, а од 2002. го ди не из бор ни 
пред ме ти су Фи зи ка зе мљи шта еро зи о них под руч ја и Ге о-
ди на ми ка и са на ци ја кли зи шта.

Од лу ком На став но-на уч ног ве ћа, 1998. год. на Ка те дри 
је осно ван по сле ди плом ски курс под на зи вом Про ти ве ро-
зи о на ге о тех ни ка. На ста ва на по сле ди плом ском кур су је 
би ла ор га ни зо ва на у два мо ду ла – Хи дра у ли ка са хи дро-
ло ги јом бу јич них то ко ва и Про ти ве ро зи о на ге о тех ни ка, са 
од го ва ра ју ћим пред ме ти ма: Осно ви ге о тех ни ке, Хи дра у ли-
ка са хи дро ло ги јом и Хи дро ге о ло ги ја са ге о мор фо ло ги јом. 
Од лу ком На став но-на уч ног ве ћа 2000. год. по сле ди плом-
ски курс је ор га ни зо ван са мо у окви ру Про ти ве ро зи о не ге-
о тех ни ке.

Од 2006. год. на Ка те дри за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку 
нa oснoвним студиjaмa се на ла зе оба ве зни пред ме ти Осно-
ви ге о тех ни ке у бу ји чар ству, Осно ви хи дро ге о ло ги је, При-
ме ње на ге о мор фо ло ги ја, Ма те ри ја ли у про ти ве ро зи о ним 
ра до ви ма, од но сно По зај ми шта и ре зер ве ма те ри ја ла као 
из бор ни пред мет. Од 2008. го ди не на Ка те дри су оба ве зни 
пред ме ти Про ти ве ро зи о на ге о тех ни ка, Хи дро ге о ло ги ја са 
ге о мор фо ло ги јом и Ма те ри ја ли у про ти ве ро зи о ним ра до-
ви ма, а из бор ни је пред мет По зај ми шта и ре зер ве ма те-
ри ја ла.

По ред основ них сту ди ја на Ка те дри се из во ди на ста ва 
и на ма стер и док тор ским сту ди ја ма. Од 2014. го ди не у сту-
диј ском про гра му ма стер сту ди ја за сту пље ни су сле де ћи 
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пред ме ти Ка те дре, ко ји има ју ста тус из бор них пред ме та: 
За шти та и еко ло шко ко ри шће ње во да фре ат ске из да ни, 
Са на ци је кли зи шта и По зај ми шта и ре зер ве ма те ри ја ла.  
На док тор ским сту ди ја ма на Ка те дри су из бор ни пред ме ти: 
Ин тер ак ци ја во да фре ат ске из да ни и зе мљи шта, Фи зич ко-
ме ха нич ки по ка за те љи еро ди бил но сти зе мљи шта и Ме то-
де мо ни то рин га зе мљи шта еро зи о них и бу јич них про це са.

На Ка те дри по сто ји јед на ла бо ра то ри ја и је дан цен тар, 
и то: Ла бо ра то ри ја за ге о тех ни ку и Цен тар за под зем не во-
де шум ских еко си сте ма. Ла бо ра то ри ју за ге о тех ни ку осно-
вао је про фе сор др Ти о сав То до ро вић, ка да је осно ва на 
и Ка те дра, 1997. го ди не. У ла бо ра то ри ји се из во де ге о тех-
нич ка ис пи ти ва ња фи зич ко-ме ха нич ких ка рак те ри сти ка 
зе мљи шта са ци љем де фи ни са ња еро ди бил но сти.

Цен тар за под зем не во де шум ских еко си сте ма осно вао 
је 2016. го ди не про фе сор др Зо ран Ни кић. Основ ни циљ 
Цен тра је сте про мо ви са ње и при ме на са вре ме ног при сту-
па и ме ра у про у ча ва њу уло ге под зем них во да фре ат ских 
из да ни у функ ци о ни са њу шум ских еко си сте ма, за тим уло ге 
под зем них во да у еро зи о ним про це си ма, као и ње ног зна-
ча ја у пеј за жној ар хи тек ту ри и хор ти кул ту ри. Пре ко Ла бо-
ра то ри је и Цен тра оба вља ју се струч не ак тив но сти чла но ва 
Ка те дре и са рад ња са при вре дом.

На Ка те дри за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку, од ње ног 
осни ва ња 1997. го ди не па до 30. 9. 2019. го ди не ди пло ми-
ра ло је око 50 сту де на та, 18 сту де на та је од бра ни ло ма-
стер рад, 4 сту ден та ма ги стар ске ра до ве и 2 сту ден та су 
од бра ни ла док тор ске те зе. У ко ми си ја ма за од бра ну док-
тор ских ди сер та ци ја уче ство ва ли су ис тра жи ва чи из Ин-
сти ту та за шу мар ство у Бе о гра ду и на став ни ци са Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду – Ру дар ско-ге о ло шког фа кул те та и  
Гра ђе вин ског фа кул те та.

1

2

1 Те рен ска на ста ва из 
хи дро ге о ло ги је – 

очи та ва ње ме ре них по да-
та ка о под зем ним во да ма 

са да та ло ге ра 
из пи је зо ме тра у 

Ар бо ре ту му Шу ма р ског 
фа кул те та у Бе о гра ду

2 Teрeнскa нaстaвa из  
ге о мор фо ло ги је –  

aкумулaциoни тип 
вoдoпaда (Стaњинaц) 

и истaлoжeни бигaр 
(истoчнa Србиja)



304

одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

Научноистраживачка  
и стручна делатност

При о ри те ти Ка те дре за про ти ве ро зи о ну ге о тех ни ку jeсу, 
ка ко у на уч ном та ко и у прак тич ном сми слу, из у ча ва ње и 
де фи ни са ње ме то да еко ло шког ин же ње рин га, нео п ход ног 
за за шти ту зе мљи шта од еро зи је и за шти ту и уло гу во да 
фре ат ске из да ни у шум ским еко си сте ми ма. На уч но и стра-
жи вач ка де лат ност на Ка те дри се од ви ја у скла ду са за сту-
пље но шћу по је ди них ди сци пли на. С об зи ром на ка рак те-
ри сти ке, на уч на ис тра жи ва ња се гру бо мо гу по де ли ти на 
ис тра жи ва ња еко си сте ма и њи хо ве угро же но сти еро зи о-
ним про це си ма и ис тра жи ва ња уло ге под зем них во да фре-
ат ске из да ни у еко си сте му.

Из опу са ра до ва чла но ва Ка те дре издвaја се ви ше на-
уч них гру па: ста бил ност па ди на и ко си на, са на ци ја кли-
зи шта, фи зич ка свој ства зе мљи шта и ко ре ла тив на ве за са 
еро зи о ним про це си ма, уну тра шња еро зи ја, фи зи ка зе мљи-
шта шум ских еко си сте ма, кон со ли да ци ја и ста би ли за ци ја, 
еко ло шки про бле ми, за шти та, ре кул ти ва ци ја и ре ви та ли-
за ци ја, си стем ска ис тра жи ва ња и ма те ма тич ко мо дел ски 
при ступ, мо р фо ло шки раз вој реч них то ко ва, ме ха ни зам 
на стан ка еро зи о них про це са, при ме на са вре ме них ма те-
ри ја ла у из град њи обје ка та у бу ји ча р ству и про ти ве ро зи-
о ној за шти ти.

У окви ру из у ча ва ња под зем них во да фре ат ских из да-
ни за сту пље на су ис тра жи ва ња у ци љу за шти те од еро зи је 
– ути цај под зем них во да на ин же ње р ске осо би не тла, ста-
бил ност па ди на и еро зи о не про це се, на ста ја ње и са ни ра ње 
кли зи шта, ко ри шће ње, за шти та и мо ни то ринг ре сур са под-
зем них во да фре ат ске из да ни, уза јам ни од нос под зем них и 
реч них  по вр шин ских во да, од вод ња ва ње и на вод ња ва ње 
под зем ним во да ма у ци љу по бољ ша ва ња вод них ка рак-
те ри сти ка зе мљи шта, уло ге фре ат ских из да ни у функ ци ји 
очу ва ња и уна пре ђе ња шум ских еко си сте ма. У окви ру из-
у ча ва ња еро зи о них под руч ја са аспек та ге о мор фо ло шких 
и ре љеф них ка рак те ри сти ка, за сту пље на су ис тра жи ва ња 

ме ха ни за ма раз во ја ег зо ге них и ен до ге них про це са. По себ-
на па жња ста вље на је на ме ха ни зме раз во ја про лу ви јал ног, 
де лу ви јал ног, флу ви јал ног, еол ског, гла ци јал ног, ка рст ног и 
ма рин ског про це са, њи хо вим еро зи о ним и аку му ла ци о ним 
об ли ци ма, за тим пре по зна ва њу и кла си фи ка ци ји ре љеф-
них об ли ка пре ма ге нет ској при пад но сти, об ли ке те ре на 
зна чај не са аспек та ге о ди на мич ке ста бил но сти, из два ја ње 
ха зард них зо на, као и атрак тив них об ли ка ге о ди вер зи те та.

У но ви јем пе ри о ду до би ја на зна ча ју по зна ва ње ге о-
ло шких гра ђе вин ских ма те ри ја ла, ко ји има ју при ме ну у из-
град њи бу ји ча р ских пре гра да, на си па и оба ло у твр да. По-
ред ка рак те ри сти ка при род них ге о ло шких гра ђе вин ских 
ма те ри ја ла (ка мен, ло мље ни ка мен, шљу нак, пе сак, гли на) 
и отва ра ња њи хо вих ло кал них по зај ми шта, па жња се по-
све ћу је и ра зно вр сним агре га ти ма из се па ра ци ја, шљун ка-
ра и дро би ла на.

На став ни ци Ка те дре би ли су чла но ви ор га ни за ци-
о них и на уч них од бо ра до ма ћих и ин тер на ци о нал них 
кон фе рен ци ја, за тим чла но ви Ко ми си ја за од бра ну ви ше 
ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја на Ру дар-
ско-ге о ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду  и Фа-
кул те ту за при ме ње ну еко ло ги ју – Фу ту ра – Уни вер зи те та  
Син ги ду нум.

По се бан сег мент струч ног ра да на Ка те дри пред ста-
вља ло је уче шће ње них на став ни ка у ре пу блич ким ко ми-
си ја ма и рад ним гру па ма: Рад на гру па за утвр ђи ва ње и 
ове ру ре зер ви под зем них во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, Рад на гру па за утвр ђи ва ње и ове ру ре зер ви под-
зем них во да, хи дро ге о тер мал них и пе тро ге них ре сур са на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Екс перт ске рад не гру пе за 
при сту па ња Ср би је про це су ра ти фи ка ци је Кон вен ци је УН 
о бор би про тив де зер ти фи ка ци је и Струч ни са вет ЈП Елек-
тро при вре да Ср би је за ка пи тал не ин ве сти ци је у пе ри о ду 
од 2000. до 2008. го ди не.
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3

5

4

6

3 Кар ти ра ње те ре на

4 Екс пе ри мен тал на 
ис пи ти ва ња на те ре ну

6 Обез бе ђе ње те мељ ног 
ис ко па пре гра де – 
на став на ба за Гоч

5 Из град ња пот пор ног зи да 
од го то вих еле ме на та
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8

9

За хва љу ју ћи до број са рад њи са при вре дом, од ре ђе на 
пред у зе ћа су и ме ста за оба вља ње те рен ске на ста ве сту де-
на та, из ра де ди плом ских и ма стер ра до ва и уса вр ша ва ње 
аси сте на та и са рад ни ка у на ста ви Ка те дре на по је ди ним 
на уч ним ди сци пли на ма.

Број не ак тив но сти и бо га то ис ку ство на став ни ка и са-
рад ни ка ре зул ти ра ли су бро јем на уч них и струч них ра до ва, 
мо но гра фи ја и дру гих на уч но струч них де ла. Од осни ва ња 
до да нас на став ни ци и са рад ни ци ове ка те дре су пу бли ко-
ва ли око 400 на уч них и струч них ра до ва у до ма ћим и ме-
ђу на род ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих 
и ме ђу на род них кон фе рен ци ја. Од тог бро ја, 25 ра до ва је 
об ја вље но у ча со пи си ма са SCI ли сте. Овом опу су по треб но 
је до да ти и 6 по гла вља у ме ђу на род ним мо но гра фи ја ма у 
ко ји ма су уче ство ва ли на став ни ци са ове ка те дре, 2 мо но-
гра фи је, за тим 4 уни вер зи тет ска уџ бе ни ка и 3 прак ти ку ма 
за сту дент ска ве жба ња.

Да љи прав ци раз во ја Ка те дре од ви ја ће се у ви ше сме-
ро ва: ути цај би о ло шке ком по нен те на ста бил ност па ди на 
и ко си на; уло га под зем них во да у раз во ју еро зи о них про-
це са; зна чај фре ат ских из да ни у очу ва њу и по сти за њу ви-
тал но сти шум ских еко си сте ма; ме ха ни зам на стан ка еро зи-
о них про це са у шум ским под руч ји ма; мо гућ ност при ме не 
ма те ри ја ла за по бољ ша ње фи зич ко-ме ха нич ких ка рак те-
ри сти ка зе мљи шта, као и при ме на са вре ме них ма те ри ја ла 
у из град њи обје ка та; за шти та од во да фре ат ских из да ни у 
обла сти би о тех нич ких ди сци пли на на еро зи о ним под руч-
ји ма и шум ским еко си сте ми ма у ци љу од вод ња ва ња, на-
вод ња ва ња, са на ци је па дин ских про це са, ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну, са на ци је де по ни ја и ко ри шће ња об но вљи вих 
из во ра енер ги је; упо зна ва ње ка рак те ри сти ка по зај ми шта и 
ре зер ви раз ли чи тих при род них гра ђе вин ских ма те ри ја ла 
за по тре бе из град ње пре гра да, бра на, оба ло у твр да и дру го.

7
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8 Гла ци јал ни и ко лу ви јал ни  
ге о мор фо ло шки про цес –  
еро зи о ни и аку му ла ци о ни  
об ли ци, пла ни на Ма глић,  

Тр но вач ко је зе ро

9 Ге о ло шки гра ђе вин ски 
ма те ри ја ли – зид од гру бо 

руч но об ра ђе ног пе шча ра, 
се ло Дој кин ци

Са рад ња 
са дру гим 
ин сти ту ци ја ма

Од до ма ћих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у про те кле 22 го-
ди не по себ но се из два ја са рад ња са Ми ни стар ством про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и 
Град ским се кре та ри ја том за за шти ту жи вот не сре ди не Бе-
о гра да, кроз ре а ли за ци ју про је ка та и сту ди ја. Од оста лих 
ин сти ту ци ја ја ка са рад ња је оства ре на са Ин сти ту том за хе-
ми ју и тех но ло ги ју при Тех но ло шком фа кул те ту Уни вер зи-
те ту у Бе о гра ду, Ру дар ским ин сти ту том у Бе о гра ду, Хе миј-
ским фа кул те том Уни вер зи те том у Бе о гра ду, не ка да шњим 
Ге о ло шким ин сти ту том и Ге о ло шким за во дом, За во дом за 
хи дро ге о ло ги ју и ин же њер ску ге о ло ги ју, а са да Ге о ло шким 
за во дом Ср би је.

Ди на мич на и плод на са рад ња са број ним ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма обо га ти ла је чла но ве Ка те дре но вим 
зна њи ма и дра го це ним ис ку стви ма ко ја су у ве ли кој ме ри 
мо ти ви са ла чла но ве Ка те дре да стал но по ди жу стан дар де 
свог на уч ног и струч ног ра да. Из тог раз ло га, не го ва ње и 
про ши ри ва ње те са рад ње оста је ње на трај на ори јен та ци ја.

7 Про лу ви јал ни ге о мор фо ло шки 
про цес – раз вој ја ру га у тро шним 

ла пор ци ма, Ви сок крај
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У про те клом пе ри о ду по сто ја ња и ра да Ка те дра је оства ри-
ла ин тен зив ну са рад њу са при вре дом кроз рад на став ни ка 
и са рад ни ка на ње ном уна пре ђе њу. У струч ном сми слу, за 
по тре бе при вре де, број них ин сти ту ци ја и до ма ћих ор га ни-
за ци ја на Ка те дри је ура ђе но пре ко 400 про је ка та и сту ди ја. 
Од овог бро ја, пре ко 25 про је ка та и струч них сту ди ја ре а ли-
зо ва но је у окви ру ме ђу на род не са рад ње и пре ко 100 про-
је ка та и сту ди ја у окви ру са рад ње на на ци о нал ном ни воу.

На ци о нал ни про јек ти и сту ди је

• „Оправ да ност се лек тив ног от ко па ва ња и од ла га ња от-
крив ке (II фа за), Се лек тив но от ко па ва ње и од ла га ње 
от крив ке у функ ци ји ре кул ти ва ци је по вр шин ских ко-
по ва угља (I и II фа за)“ – Ди рек ци ја за стра те ги ју и ин-
ве сти ци је, Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, (2005-2006. год.), Шу мар ски фа кул тет уче-
сник у ре а ли за ци ји про јек та, а ру ко во ди лац про јек та 
на Шу мар ском фа кул те ту др Гро зда на Га јић.

• „Тех но ло ги ја про из вод ње на мен ског сад ног ма те ри ја-
ла за по шу мља ва ње де гра ди ра них те ре на“, Ми ни стар-
ство за на у ку и тех ни ку, (2008-2011. год.), ру ко во ди лац 
про јек та др Гро зда на Га јић.

• „Ути цај ге о ло шких и хи дро ге о ло шких усло ва на по ја ву 
де струк тив них еро зи о них про це са и бу јич них по пла ва 
на про сто ру Ср би је“, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, (2010-2011. год.), 
ру ко во ди лац про јек та др Зо ран Ни кић.

• „Но ви би о ло шки ма те ри ја ли за за шти ту зе мљи шта и 
во да, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре-
пу бли ке Ср би је“, Бе о град, (2011-2017. год.), ру ко во ди лац 
про јек та др Вја че сла ва Ма тић.

• „Ге о ло шка и еко ток си ко ло шка ис тра жи ва ња у иден-
ти фи ка ци ји ге о па то ге них зо на ток сич них еле ме на та 
у аку му ла ци ја ма во де за пи ће – ис тра жи ва ње ме то да 
и по сту па ка сма њи ва ња ути ца ја би о ге о хе миј ских ано-
ма ли ја“, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је, (2011-2016. год.), Шу мар ски фа кул тет 
уче сник у ре а ли за ци ји про јек та, а ру ко во ди лац про јек-
та на Шу мар ском фа кул те ту др Зо ран Ни кић.

• „Мо ни то ринг и адап тив но упра вља ње ри зи ком у по-
вр шин ској екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на“, Ми-
ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је, (2011-2016. год.), Шу мар ски фа кул тет уче сник у 
ре а ли за ци ји про јек та, а ру ко во ди лац про јек та на Шу-
мар ском фа кул те ту др Гро зда на Га јић.

Одабрани пројекти 

Ме ђу на род ни про јек ти

• „Ге о тех нич ки усло ви и ме ре са на ци је не ста бил них 
па ди на и еро зи о них про це са на ло ка ци ји за из град њу 
ком плек са ЛОК ‚По бе да’ у гра ду Со чи, Ру си ја“, за ни-
во Ге не рал ног пла на, ру ко во ди лац: др Гро зда на Га јић. 
(1997. год.)

Про јек ти и ела бо ра ти са при вре дом

• „Про је кат де таљ них хи дро ге о ло шких ис тра жи ва ња 
у ци љу са гле да ва ња мо гућ но сти и усло ва за хва та ња 
под зем них во да за по тре бе на вод ња ва ња у Ла тви ци 
– оп шти на Ари ље“, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де РС, Бе о град / Удру же ње ЕКО-
КА ПИ, Ари ље, ру ко во ди лац: др Зо ран Ни кић. (2013. 
го д.)

• „Ела бо рат о ре зул та ти ма ге о тех нич ких про ти ве ро зи о-
них ис тра жи ва ња за по тре бе са на ци је те ре на на ло ка-
ци ји ма на сти ра Пет ко ви ца – Ши ша то вац“, ру ко во ди-
лац: др Гро зда на Га јић. (2015. го д.)

• „Про је кат де таљ них хи дро ге о ло шких ис тра жи ва ња 
у ци љу са гле да ва ња мо гућ но сти и усло ва за хва та ња 
под зем них во да за по тре бе на вод ња ва ња Ар бо ре ту ма 
Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду“, Град ски се кре та ри-
јат за за шти ту жи вот не сре ди не, Бе о град, ру ко во ди лац: 
др Зо ран Ни кић. (2017. го д)
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катедра  за опште предмете

Ка те дра за оп ште пред ме те по сто ји од осни ва ња Фа кул-
те та. Од та да па све до 2019. год. при па да ла је Од се ку за 
шу мар ство, иа ко су на став ни ци Ка те дре би ли ан га жо ва ни 
у на ста ви на сва че ти ри од се ка као што су и да нас. Но вим 
Ста ту том Фа кул те та из 2019. год. од ре ђе но је да Ка те дра 
оп штих пред ме та бу де не за ви сна је ди ни ца. У свом прет-
ход ном ра ду, Ка те дра је об у хва та ла, по ред Ма те ма ти ке и 
стра них је зи ка вeћи број оп штих пред ме та (Со ци о ло ги ја, 
Ста ти сти ка, На црт на ге о ме три ја, Од бра на и за шти та), ко ји 
су вре ме ном при па ли дру гим ка те дра ма Шу мар ског фа-
кул те та или су уки ну ти. Да нас су на Ка те дри оп штих пред-
ме та сле де ћи пред ме ти: Ма те ма ти ка, Ма те ма ти ка са ста-
ти сти ком, Ста ти сти ка у ана ли зи при род них ре сур са, стра ни 
је зи ци (Ен гле ски, Ру ски, Фран цу ски и Не мач ки), ко ји се др-
же на Основ ним ака дем ским сту ди ја ма, као и пред ме ти 
Тех ни ке на уч но и стра жи вач ког ра да и Ме то до ло ги ја на уч-
но и стра жи вач ког ра да на Док тор ским сту ди ја ма.

Од вре ме на осни ва ња до да нас на овој ка те дри ра ди-
ло је не ко ли ко ге не ра ци ја вр сних на став ни ка, аси сте на та 
и пре да ва ча. Зна ча јан до при нос ра ду По љо при вред но-шу-
мар ског фа кул те та у на ста ви Ма те ма ти ке и Ме ха ни ке у 
пе ри о ду пре Дру гог свет ског ра та, од 1920. го ди не, дао је др 
Ан тон Би ли мо вич, ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти од 1936. го ди не. Као пр ви управ ник Ма те ма-
тич ког ин сти ту та при СА НУ, Ан тон Би ли мо вич је осни вач 
ча со пи са Pu bli ca tion de l’ In sti tut зa ма те ма ти ку и ме ха ни ку 
1932. го ди не. По ре клом Рус, ро ђен у Укра ји ни, овај свет ски 
по знат на уч ник, по ред 80 ра до ва, уџ бе ни ка и мо но гра фи-
ја, сти гао је и да пре ве де са ста ро грч ког је зи ка на срп ски 
чу ве не Еу кли до ве Еле мен те.

На кон Дру гог свет ског ра та пр ву ге не ра ци ју на став-
ни ка Ма те ма ти ке на Шу мар ском фа кул те ту су чи ни ли 
проф. др Ђор ђе Ка ра пан џић од 1950. год. и проф. др Рат ко  
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Историјски  
развој

Ти мо ти је вић од 1948. го ди не, ко ји је на овом фа кул те ту 
и док то ри рао 1965. го ди не. Обо ји ца су др жа ла пред мет 
Ви ша ма те ма ти ка, а уџ бе ник под истим на сло вом про-
фе со ра Ка ра пан џи ћа ду го го ди на је био је ди но на став но  
сред ство за сту ден те. 

Дру гој ге не ра ци ји на став ни ка Ма те ма ти ке на Шу мар-
ском фа кул те ту од 1979. го ди не при па да ју про фе со ри др 
Јо ван Ма ле ше вић и др Ми о драг Три фу но вић. Док је про-
фе сор Ма ле ше вић био стро го окре нут те о риј ском при сту-
пу пред ме ту Ма те ма ти ка, и ти ме ни је ус пео да пре бро ди 
јаз у по и ма њу ма те ма ти ке од стра не сту де на та Шу мар ског 
фа кул те та, про фе сор Три фу но вић је ви ше на ги њао прак-
тич ним про бле ми ма из стру ке ре ша ва ју ћи их ди фе рен ци-
јал ним јед на чи на ма. Ње гов не мер љив до при нос је ипак 
остао у сфе ри исто ри је ма те ма ти ке. Он је је дан од пр вих 
при ре ђи ва ча са бра них де ла на ших ве ли ких на уч ни ка  
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Ми ха и ла Пе тро ви ћа Ала са и Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, а ра-
дио је пу но и на Исто ри ји ма те ма ти ке код Ср ба.

Тре ћу, са да шњу ге не ра ци ју, од 80-их го ди на про шлог 
ве ка, чи не про фе сор др Сло бо дан ка Ми тро вић и до цент др 
Сми ља на Јак шић (од кра ја 2009. год.). По след њих 40 го ди-
на, пр во као аси стент од 1980., а по том од 1989. и као на став-
ник, проф. др Сло бо дан ка Ми тро вић је успе шно об у ча ва ла 
ге не ра ци је сту де на та Ш у мар ског фа кул те та Осно ва ма ви-
ше ма те ма ти ке, на сто је ћи да им ком плек сно ма те ма тич ко 
са зна ње што ви ше при бли жи уз бла ги от клон од су во пар-
ног ре ђа ња ак си о ма и те о ре ма, уз стал но под се ћа ње на то 
где се да ти ма те ма тич ки пој мо ви ја вља ју у прак си. Ау тор је 
два уџ бе ни ка и две збир ке за да та ка. Уџ бе ник Ма те ма ти ка 
за сту ден те би о тех нич ких фа кул те та из 1997. го ди не, са мно-
го бр ој ним при ме ри ма ма те ма тич ког ре ша ва ња про бле ма 
у би о тех ни ци, успе шно је на до ме стио пра зни ну ко ја се у 
на став нич кој ли те ра ту ри по ја ви ла по сле од ла ска др Ђор ђа 
Ка ра пан џи ћа у пен зи ју. Сво јим ко рект ним и објек тив ним 
од но сом пре ма сту ден ти ма уз раз у ме ва ње њи хо вих по тре-
ба за ми ни мал ним оби мом пред ме та, про фе сор др Сло бо-
дан ка Ми тро вић је ус пе ла, као вр сни пре да вач ма те ма ти ке 
и ста ти сти ке, да одр жи кон ти ну и тет и ква ли тет пре да ва ња 
не ка да шњих про фе со ра ма те ма ти ке из про шло га ве ка. У 
два на вра та, по чет ком 21. ве ка би ла је ан га жо ва на на на-
ста ви Ма те ма ти ке на Елек тро тех нич ком фа кул те ту у Бе о-
гра ду. Као ду го го ди шњи шеф Ка те дре оп штих пред ме та на 
Шу мар ском фа кул те ту, по след њих 20 го ди на, ра ди ла је на 
до број и успе шној са рад њи свих ње них чла но ва са оста лим 
ка те дра ма Фа кул те та.

У од ре ђе ном пе ри о ду, углав ном за вре ме ра да дру ге и 
тре ће ге не ра ци је ма те ма ти ча ра Шу мар ског фа кул те та, на 
Ка те дри су у на став ном про це су као аси стен ти уче ство ва ли 
и ма те ма ти ча ри мр Мир ја на Ти ча рић, др Ми ра Иса ко вић, 
мр Ве сна Ше шум. Они су као пре да ва чи на ста ви ли свој рад 
на дру гим фа кул те ти ма у зе мљи и ино стран ству.

Стра ни је зик као пред мет на Шу мар ском фа кул те ту 
уве ден је 1950. го ди не, a пр ви пре да ва чи би ли су Ђор ђе-
вић Ма ри ја и Ра кић Ве ра (од 1966) за не мач ки је зик, Илић 
Ве ра за ен гле ски, Та сић Бо ри во је за фран цу ски и Ле о ни ла 
Чер но зу бо ва (1950–1974) за ру ски и фран цу ски је зик. Та сић 
Бо ри во је је ау тор пр вог уџ бе ни ка фран цу ског је зи ка на Шу-
мар ском фа кул те ту, об ја вље ног 1961. го ди не, ко ји је са др жа-
вао и реч ник струч них ре чи и из ра за. Ле о ни ла Чер но зу бо ва 
је 1969. год, об ја ви ла пр ви струч ни ру ско-срп ско хр ват ски 
реч ник за сту ден те шу мар ских фа кул те та.

Успе шан рад пр ве ге не ра ци је пре да ва ча стра них је-
зи ка на Шу мар ском фа кул те ту на ста ви ли су: Пе кић Мир-
ја на (од 1976. годд.) за ру ски, др Пе ро вић Ве ро сла ва (од 
1990. год.) за фран цу ски и мр Ана То нић (од 1980. год.) за 
ен гле ски је зик. Ова ге не ра ци ја пре да ва ча је гра ди ла пред-
мет Стра ни је зик као је зик стру ке. Ак тив но су при ку пља-
ли ау тен тич не струч не тек сто ве из ужих струч них обла сти 

шу мар ства, пеј за жне ар хи тек ту ре, дрв не ин ду стри је и во-
до при вре де и са мо стал но кре и ра ли је зич ка и гра ма тич ка 
ве жба ња при ла го ђе на на ве де ним стру ка ма. Мр Ана То нић 
је ау тор пр ве об је ди ње не збир ке струч них тек сто ва на ен-
гле ском је зи ку за сту ден те сва че ти ри од се ка Шу мар ског 
фа кул те та, ко ја се од 1989. год. ду ги низ го ди на ко ри сти ла 
у на ста ви. Нај бит ни ји ре зул тат ње ног пре во ди лач ког ра-
да је Ен гле ско-срп ски, срп ско-ен гле ски реч ник шу мар ских 
тер ми на, ко ји је 2011. год. об ја ви ло Удру же ње шу мар ских  
ин же ње ра и тех ни ча ра.

Кра јем про шлог ве ка, ко лек тив та да шњег Ка би не та 
за стра не је зи ке на Шу мар ском фа кул те ту, по ред мр Ане 
То нић, чи ни ли су мр Злат ко Кра сни за не мач ки, Бран ка 
Стан ко вић за ру ски и До бри ла Ри стић Ка ди је вић за фран-
цу ски је зик. Та да шњи пре да вач не мач ког је зи ка и шеф 
Ка би не та мр Злат ко Кра сни, ис так ну ти срп ски књи жев-
ник че шког по ре кла, био је ви ше стру ко пу та на гра ђи ван 
пе сник, ан то ло ги чар, есе ји ста и кри ти чар, члан Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је од 1983. го ди не, као и Удру же ња књи-
жев них пре во ди ла ца Ср би је. Ње го ва по е зи ја је пре во ђе на 
на мно ге је зи ке и за сту пље на у мно гим до ма ћим и стра-
ним ан то ло ги ја ма и ча со пи си ма. Био је уред ник не ко ли ко 
ча со пи са, ме ђу ко ји ма и ме ђу на род ног књи жев ног ча со-
пи са „Pan no nia” са се ди штем у Бе чу, у ко јем је не мач кој и 
сред њо е вроп ској чи та лач кој пу бли ци пред ста вљао број не 
срп ске пи сце и пи сао о књи га ма и кул тур ним до га ђа ји ма 
у на шој зе мљи. Ау тор је 13 књи га по е зи је, не ко ли ко књи га 
есе ја, огле да и кри ти ка, као и број них ан то ло ги ја. На пред-
лог Пе те ра Ханд кеа, ма ни фе ста ци ја Сме де рев ска пе снич ка 
је сен је по сле ње го ве смр ти уста но ви ла на гра ду за пре во-
ди ла штво „Злат ко Кра сни”, од 2011. го ди не.

Да нас на Шу мар ском фа кул те ту ен гле ски је зик пре да ју 
ма стер проф. Дра га на Илић и др Ка та ри на Ла зић, до цент. 
До 2018. год. у на ста ви ен гле ског је уче ство ва ла и проф. 
спец. Љи ља на Кне же вић. На ста ву оста лих стра них је зи ка 
др же про фе со ри ан га жо ва ни са дру гих уста но ва – др Кор-
не ли ја Ичин, ре дов ни про фе сор ру ског је зи ка на Фи ло ло-
шком фа кул те ту, Сан дра Илић Ђор ђе вић, дипл. про фе сор 
фран цу ског је зи ка на По љо при вред ном фа кул те ту и Ма ша 
По ли ло, пре да вач не мач ког је зи ка на Ви со кој ту ри стич кој 
шко ли у Бе о гра ду (пре ње др Љи ља на Гли шо вић, ван ред ни 
про фе сор не мач ког је зи ка са Фа кул те та по ли тич ких на у ка).

Иа ко пред ме ти Со ци о ло ги ја и Со ци ја ли стич ко са мо у-
пра вља ње ни су одав но на Ка те дри оп штих пред ме та, тре ба 
по ме ну ти про фе со ре др Жив ка Мар ко ви ћа и др Ве сну Ра-
ко че вић, ко ји су би ли ње ни чла но ви по чев од 1979. го ди не, 
па до ка сних 90-их го ди на про шлог ве ка.

По треб ну тех нич ку по др шку у ра ду Ка те дре пру жа ли 
су ду ги низ го ди на, по чев од 80-их го ди на про шлог ве ка, па 
до 2018. го ди не: Сла ви ша Ша ре нац, дипл. инж. шу мар ства и 
Бра ни слав Ми ла ди но вић, ла бо рант. Да нас на Ка те дри ни су 
за сту пље ни са рад ни ци ни ла бо ран ти.
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Ка ко пред ме ти на Ка те дри оп штих пред ме та ни су ма тич-
ни на Шу мар ском фа кул те ту, та ко се на уч но и стра жи вач-
ка де лат ност на Ка те дри од ви ја ла у скла ду са по тре ба ма 
струч них ди сци пли на Шу мар ског фа кул те та за при ме ном 
ма те ма тич ко-ста ти стич ких са зна ња и за обим ним пре во-
ди лач ким по слом, али и у скла ду са по тре ба ма лич ног на-
пре до ва ња чла но ва Ка те дре у окви ру ма те ма ти ке и фи ло-
ло ги је. Та ко је сва ко од ма те ма ти ча ра и на став ни ка стра них 
је зи ка мо рао на сво јим ма тич ним фа кул те ти ма да про ђе 
све фа зе по треб ног на пре до ва ња у зва њу, што је не ми нов-
но укљу чи ва ло и рад у по себ ним на уч ним обла сти ма ко је 
се ни су ти ца ле са мог на уч ног и струч ног ра да на Шу мар-
ском фа кул те ту. Од осни ва ња Ка те дре до да нас на став ни-
ци и са рад ни ци на пред ме ту Ма те ма ти ка су пу бли ко ва ли 
ве ли ки број на уч них и струч них ра до ва у до ма ћим и ме-
ђу на род ним ча со пи си ма, као и у збор ни ци ма ра до ва са 
до ма ћих и ме ђу на род них кон фе рен ци ја. У са да шње вре ме 
ди ги та ли за ци је сви ра до ви чла но ва Ка те дре мо гу се на ћи 
на сај ту На род не би бли о те ке Ср би је, у окви ру COBISS-а и 
пер со нал них би бли о гра фи ја. 

По ред чи сто ма те ма тич ких ра до ва про фе сор др Сло-
бо дан ка Ми тро вић је на кон про ве де не школ ске 1990/1991. 
год. у Аме ри ци (сти пен ди ја IREX), ра де ћи на ма те ма тич ким 
мо де ли ма за би о ло шке функ ци је ра ста, об ја ви ла и ви ше 
ра до ва у окви ру шу мар ства, са мо стал но и у са рад њи са 
по зна тим шу мар ским струч ња ци ма. У скла ду са ци љем 
пред ме та Ма те ма ти ка на Шу мар ском фа кул те ту – да се   
сту ден ти упо зна ју са осно ва ма ви ше ма те ма ти ке: о при-
пре ми по да та ка за об ра ду, ис пи ти ва њу функ ци о нал не за-
ви сно сти, из ра чу на ва њу по вр ши на и за пре ми на фи гу ра 
и те ла у рав ни и про сто ру, о ма те ма тич ким мо де ли ма за 
јед но став не про це се у при ро ди и њи хо вом ре ша ва њу – др 
Слободанкa Ми тро вић je сту ден ти ма Шу мар ског фа кул те та 

Научноистраживачка  
и стручна делатност

да ла на рас по ла га ње 2 вр сна уџ бе ни ка: Ма те ма ти ка за сту-
ден те би о тех нич ких фа кул те та и Би о ста ти сти ка – при ме на 
ста ти стич ких ме то да у би о ло ги ји (за јед но са др Ср ђа ном 
Бо јо ви ћем), као и 2 збир ке за да та ка из ма те ма ти ке, јед на 
за по ла га ње при јем ног те ста за упис на фа кул те те, и дру га 
за по ла га ње ис пи та из Ма те ма ти ке на Шу мар ском фа кул-
те ту. Ње на Збир ка за да та ка за по ла га ње при јем ног ис пи та 
из ма те ма ти ке на фа кул те ти ма до жи ве ла је 11 из да ња, по-
чев од 1994. год. и ду го го ди на је ко ри шће на и на дру гим 
ма те ма тич ко-тех нич ким фа кул те ти ма, све док је и одр жа-
ва ње при јем них ис пи та би ло је дин стве но на Бе о град ском 
уни вер зи те ту. Књи га Би о ста ти сти ка, из 2010. го ди не, ко ја 
пред ста вља до бру по чет ну осно ву за усва ја ње и при ме ну 
ста ти стич ких ме то да, увр шће на је као нео п ход ни уџ бе ник 
за пред мет Тех ни ке на уч но и стра жи вач ког ра да на док тор-
ским сту ди ја ма и пред мет Ста ти сти ка на основ ним сту ди-
ја ма Шу мар ског фа кул те та.

1

2 Др Сло бо дан ка Ми тро вић  
у ко ми си ји за од бра ну 

док то ра та Рат ка Ри сти ћа  
(2000. год.)

1 Др Сло бо дан ка Ми тро вић  
на пре да ва њу 

3 Др Сло бо дан ка Ми тро вић  
у ко ми си ји за од бра ну  

док то ра та Да мја на  
Пан ти ћа (2003. год.)
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5

4 Др Ка та ри на Ла зић  
са ко ле ги ни цом  

др Мир ја ном Ши ја чић  
и де ле га ци јом 

из Фин ске

5 Маст. инж. Дра га на Илић са  
ко ле ги ни цом Ксе ни јом Ђо кић 

из Ber litz Lan gu a ge Cen ter на  
кон фе рен ци ји ELT Con fe ren ce  

TEB Days. Re ach ex ce e ding grasp, 
Te ach en han cing class  

(у Бе огра ду 2019. год)

Што се ти че на ста ве стра них је зи ка на Шу мар ском 
фа кул те ту, она је усме ре на ка прак тич ним ис хо ди ма, од-
но сно ка раз ви ја њу је зич ких ве шти на ко је сту ден ти ма овог 
фа кул те та мо гу да бу ду од по мо ћи у ре а ли за ци ји ствар-
них за да та ка у струч ним пред ме ти ма. На ста ва ен гле ског и 
ру ског је зи ка, за ко је по сто ји нај ве ће ин те ре со ва ње ме ђу 
сту ден ти ма, по кри ве на је уџ бе нич ком ли те ра ту ром. Маст. 
проф. Дра га на Илић је ау тор уџ бе ни ка за сту ден те Од се ка 
за пеј за жну ар хи тек ту ру и Од се ка за тех но ло ги ју др ве та, а 
спец. проф. Љи ља на Кне же вић уџ бе ни ка ен гле ског је зи ка 
за сту ден те дру га два од се ка, за Шу мар ство и Еко ло шки ин-
же ње ринг, док је за ру ски је зик за сту ден те сва че ти ри од се-
ка Шу мар ског фа кул те та у упо тре би уџ бе ник др Кор не ли је 
Ичин. Тре ба сва ка ко ис та ћи да је за про те кле 62 го ди не, 
по ред ре дов не на ста ве, у плод ној са рад њи Шу мар ског фа-
кул те та са број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ин сти ту ци-
ја ма и ор га ни за ци ја ма, уче шће фи ло ло га са Ка те дре да ло 
свој нео п хо дан и не мер љив до при нос.
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високообразовну и научноистраживачку институцију са 
традицијом дугом 100 година. Почеци рада Факултета ве-
зани су за Пољопривредни факултет у Земуну, на који је 
у прву генерацију, у школској 1920/21. години, уписано 45 
студената, од којих 36 на Пољопривредни, а 9 на Шумарски 
одсек. Настава је почела 5. децембра 1920. године и сваке 
године се овај датум обележава као Дан Факултета. 

Уредбом Владе НР Србије од 5. фебруара 1949. године, 
Шумарски факултет постаје самостална високошколска 
установа чији је први декан био инж. Сретен Росић.  

Одлуком Народног одбора Београда од 2. априла 1953. 
године, Факултету је додељена недовршена зграда на Ба-
новом Брду, заједно са окућницом величине око 10 хек-
тара. Пресељење у нову зграду обављено је крајем 1954. и 
почетком 1955. године. Услед недостатка простора, зграда 
је дограђивана и преуређивана током протеклог периода.  

Први Статут Шумарског факултета донет је 1. октобра 
1956. године, којим су формирана два одсека: Шумарски 
и Дрвно-индустријски. У наредном периоду број одсека 
се мењао, да би 1966. године Факултет чинила 4 одсека: 
Одсек за шумарство, Одсек за дрвну индустрију, Одсек 
за хортикулуру и Одсек за ерозију и мелиорације, који и 
данас постоје.  Према последњем Статуту из 2019. године 
на Шумарском факултету постоје четири одсека: Одсек за 
шумарство, Одсек за технологије дрвета, Одсек за пејзажну 
архитектуру и Одсек за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса.

Истим Статутом дефинисана је и тренутна организа-
циона структура, начин рада, управљање и руковођење 
Факултетом, као и органи Факултета. Према подацима из 
септембра 2020. године број запослених на Факултету са на-
ставним базама је 298, од чега 110 наставника и сарадника.

Извод

Под утицајем савремених глобалних промена и захте-
ва у високошколском образовању, Универзитет у Београду, 
2006. године почиње са увођењем „Болоњског процеса”, 
као савременог система који се ослања на већи степен 
флексибилности, на потребу комплементарности и хармо-
низације са факултетима сличног образовног и научноис-
траживачког профила, као и на већи степен ангажованости 
и мобилности студената током одвијања процеса наставе. 
Студије се организују на три нивоа: основне академске 
студије (4 године), мастер академске студије (1 година) и 
докторске студије (3 године). Овај систем студирања, 4+1+3, 
важи и данас. 

До сада је на Факултету дипломирало више од 10.000 
студената, израђено је и одбрањено 435 магистарских радо-
ва, 658 мастер радова и 346 докторских дисертација.

Компетентност Факултета обезбеђује се акредитацијом 
студијских планова и програма и акредитацијом Факултета 
као научноистраживачке институције. Прву генерацију сту-
дената по Болоњском систему Факултет је уписао школске 
2006/07. године, да би 2008. године добио прво уверење о 
акредитацији високошколске установе. 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја из 2020. године Факултет је поново акредитован као 
државна научноистраживачка институција у области био-
техничких наука – пољопривреда, шумарство и рибарство. 
Научноистраживачки рад реализује 124 истраживача, кроз 
индивидуалне активности или активности пројектних тимо-
ва, који се баве фундаменталним, примењеним и развојним 
истраживањима из области шумарства, технологија дрвета, 
пејзажне архитектуре и еколошког инжењеринга у заштити 
земљишних и водних ресурса. Основу за научноистражи-
вачки рад чини значајан број лабораторија и центара који су 
формирани на Шумарском факултету у протеклом периоду.
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Успостављање, неговање и развијање сарадње са 
другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са 
међународним институцијама и организацијама које се 
баве научноистраживачким радом и високошколским пи-
тањима, било је и остало трајно опредељење Шумарског 
факултета. О томе сведоче многобројни споразуми о са-
радњи закључени са партнерима из великог броја земаља, 
на основу којих се остварује размена студената и настав-
ника, стечених знања и искустава, као и заједничко учешће 
у пројектима.

Факултет поседује библиотечки простор који је органи-
зован у три сегмента: радни простор за запослене у библи-
отеци са професорском читаоницом, студентску читаоницу 
са 50 места и магацински простор од преко 200 m2 у који је 
смештен значајан библиотечког фонда. Факултет се може 
похвалити богатом издавачком делатношћу са дугом тра-
дицојом.

Факултет управља са три значајне просторне цели-
наме: Наставном базом „Гоч” (3.731 ha), Наставном базом 
„Мајданпечка домена” (2.078 ha) и Арборетумом на окућ-
ници Факултета (6,7 ha). Основна намена наставних база 
огледа се у реализацији теренске,  практичне наставе и 
научноистраживачких активности студената и запослених. 
Такође, Факултет управља и трима заштићеним природним 
подручјима, као овлашћени старалац: Специјалним резер-
ватом природе „Гоч–Гвоздац”, Строгим резерватом природе 
„Фељешана” (15,28 ha) и Спомеником природе „Арборетум 
Шумарског факултета”. 

Студентско организовање на Шумарском факулте-
ту егзистира колико и сам Факултет. Удружење студената 
београдског Шумарског факултета основано је 04.12.1923. 
године, који су до тада деловали кроз Удружење студе-
ната пољопривреде. Доминантну организациону форму  

активности студентата на Шумарском факултету Универ-
зитета у Београду представља Студентски парламент, као 
и бројне секције. Такође, студенти су заступљени, преко 
изабраних представника, и у раду Савета факултета и На-
ставно-научног Већа.   
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The University of Belgrade-Faculty of Forestry is a higher 
education and scientific research institution with a hundred-
year-long tradition. The beginnings of work at the Faculty are 
related to the Faculty of Agriculture in Zemun, where in the 
school year 1920/21 the first generation of 45 students enrolled 
in the Faculty, of which 36 in the Department of Agriculture and 
9 in the Department of Forestry. Classes began on December 5, 
1920, and every year this date is celebrated as the Faculty Day. 

By the Decree of the Government of the People's Republic 
of Serbia of February 5, 1949, the Faculty of Forestry became 
an independent higher education institution, whose first dean 
was engineer Sreten Rosić. 

By the decision of the People's Committee of Belgrade of 
April 2, 1953, the Faculty was given an unfinished building in 
Banovo Brdo, together with about a 10-hectare yard. In late 
1954 and early 1955, the Faculty moved into the new building. 
Due to the lack of space, the building was extended and rear-
ranged several times during the past period.  

The first Statute of the Faculty of Forestry was passed on 
October 1, 1956, and two departments were formed: the De-
partment of Forestry and the Wood-Industrial Department. 
In the following period, the number of departments changed, 
and in 1966 the Faculty consisted of 4 departments, including 
the Department of Forestry, the Department of Wood Industry, 
the Department of Horticulture and the Department of Erosion 
and Soil Reclamation, which still exist today. According to the 
last 2019 Statute, there are four departments at the Faculty of 
Forestry, including the Department of Forestry, the Department 
of Wood Technologies, the Department of Landscape Archi-
tecture and the Department of Ecological Engineering in the 
Protection of Soil and Water Resources.

The same Statute defines the current organizational struc-
ture, manner of work, management and administration of the 

Abstract 

Faculty, as well as the bodies of the Faculty. According to the 
data from September 2020, the number of employees at the 
Faculty and its teaching bases is 298, of which 110 are teachers 
and associates.

In 2006, influenced by contemporary global changes and 
requirements in higher education the University of Belgrade 
began with the introduction of the "Bologna Process", as a 
modern system that relies on a greater degree of flexibility, 
the need for complementarity and harmonization with facul-
ties of similar educational and scientific profile, as well as a 
greater degree of engagement and mobility of students during 
the teaching process. Studies are organized at three levels: the 
undergraduate academic studies (4 years), the master's degree 
academic studies (1 year) and doctoral studies (3 years). This 4 
+ 1 + 3 system of study is still valid today. 

So far, more than 10,000 students have graduated from 
the Faculty, and 435 Master of Science theses, 658 Master's 
theses and 346 Doctoral dissertations have been completed 
and defended at this Faculty.

The competence of the Faculty is ensured by the accredi-
tation of study plans and programs and the accreditation of the 
Faculty as a scientific research institution. In the academic year 
2006/07, the first generation of students enrolled in the studies 
at the Faculty in accordance with the Bologna process, and in 
2008 the Faculty received its first certificate of accreditation as 
a higher education institution. 

By the 2020 decision of the Ministry of Education, Science 
and Technological Development, the Faculty was re-accredited 
as a state scientific research institution in the field of biotech-
nical sciences - agriculture, forestry and fisheries. Scientific re-
search at the Faculty is performed by 124 researchers, through 
individual activities or activities of project teams, which deal 
with fundamental, applied and development research in the 
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field of forestry, wood technologies, landscape architecture 
and ecological engineering in the protection of soil and wa-
ter resources. The basis for scientific research is a significant 
number of laboratories and centers formed at the Faculty of 
Forestry in the past period.

Establishing, nurturing and developing cooperation with 
other universities in the country and abroad, as well as with in-
ternational institutions and organizations dealing with scientific 
research and higher education issues, has been and remains 
a permanent commitment of the Faculty of Forestry. This is 
evidenced by numerous agreements of cooperation concluded 
with partners from a large number of countries, on the basis of 
which take place the exchange of students, teachers, acquired 
knowledge and experience and joint participation in projects. 

The Faculty has a library space which is organized in three 
segments: a working space for librarians with a professors’ 
reading room, a student study room with 50 seats and a ware-
house space of over 200 m2 in which a rich library collection 
is located. The Faculty can also boast of abundant publishing 
with a long tradition.

The Faculty is the manager of three important spatial 
units: the "Goč" teaching base (3,731 ha), the "Majdanpečka Do-
mena" teaching base (2,078 ha) and the Arboretum in the Fac-
ulty yard (6.7 ha). The main purpose of the teaching bases is to 
enable field teaching, practical lessons and scientific research 
of students and employees. In addition, the Faculty manages 
three protected natural areas, as an authorized guardian: the 
"Goč-Gvozdac" special nature reserve, the "Felješana" strict 
nature reserve (15.28 ha) and the "Arboretum of the Faculty of 
Forestry", which is a natural monument. 

The organizing of students at the Faculty of Forestry is as 
old as the Faculty itself. The Association of Students of the Fac-
ulty of Forestry in Belgrade was founded on December 4, 1923, 

and until then the students operated through the Association 
of Agricultural Students. The dominant organizational form of 
student activity at the University of Belgrade-Faculty of Forest-
ry is the Student Parliament, as well as numerous sections. In 
addition to that, the students have their elected representatives 
and through them they participate in the work of the Faculty 
Council and the Teaching-Scientific Council.   
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Факультет леса Белградского университета – высшее учеб-
ное и научно-исследовательское учреждение со столетней 
традицией. Факультет начинал работать в составе Сельско-
хозяйственного факультета в городе Земуне (сегодня часть 
Белграда), куда в 1920/1921 учебном году поступило первое 
поколение студентов. Из 45 студентов 36 поступило на 
сельскохозяйственное отделение, 9 – на отделение лесо-
водства. Учебный процесс начался 5 декабря 1920 года и 
с этого момента эта дата отмечается как день Факультета.

По указу Правительства Народной Республики Сербии 
от 5 февраля 1949 года Факультет леса становится самосто-
ятельным высшим учебным заведением, первым деканом 
которого назначен инженер Сретен Росич.

2 апреля 1953 года Народный комитет Белграда принял 
решение о выделении для Факультета леса незаконченного 
здания в районе Баново брдо вместе с прилегающей пло-
щадью в 10 га. Переезд в новое здание состоялся в конце 
1954 – начале 1955 года. Нехватка помещений привела к 
тому, что в течение последующих лет здание факультета 
достраивалось и перестраивалось.

Первый устав Факультета леса принят 1 октября 1956 
года. Тогда сформированы два отделения: лесоводства и 
промышленной обработки дерева. В дальнейшем число 
отделений менялось, чтобы в 1966 году на Факультете леса 
окончательно утвердились 4 отделения: отделение лесо-
водства, отделение промышленной обработки дерева, 
отделение ландшафтной архитектуры и отделение эрозии 
и мелиорации, существующие по сей день. Согласно но-
вейшему уставу Факультета 2019 года, на Факультете леса 
существуют четыре отделения: отделение лесоводства, от-
деление технологий древесины, отделение ландшафтной 
архитектуры и отделение экологической инженерии в ох-
ране земель и водных ресурсов.

Резюме

Уставом утверждены также настоящая организаци-
онная структура факультета, план работы, способы прав-
ления Факультетом, факультетские органы. По данным на 
сентябрь 2020 года общее число работающих на Факультете 
и его учебных базах составляет 298 человек, 110 из них – это 
преподаватели и сотрудники.

Под влиянием современных глобальных перемен и 
требований в высшем образовании Белградский универ-
ситет в 2006 году начал вводить «Болонский процесс», как 
современную систему, опирающуюся на высокий уровень 
флексибильности, на необходимость взаимодополняемо-
сти и согласованности с факультетами со схожей образова-
тельной и научно-исследовательской деятельностью, а так-
же на большую степень трудоспособности и мобильности 
студентов во время учебного процесса. Обучение организо-
вано на трех уровнях: основное академическое обучение (4 
года), мастер академическое обучение (год) и аспирантура, 
или докторское обучение (3 года). Данная система обуче-
ния (4+1+3) действительна и на сегодняшний день.

До сих пор Факультет леса выпустил более 10.000 сту-
дентов, на Факультете защищено 658 магистерских работ, 435 
кандидатских диссертаций и 346 докторских диссертаций.

Компетентность Факультета обеспечивают аккредита-
ция учебных планов и программ, а также аккредитация Фа-
культета как научно-исследовательского учреждения. Пер-
вое поколение студентов по Болонской системе записалось 
на Факультет в 2006/2007 году, тогда как аккредитацию как 
высшее учебное заведение Факультет получил в 2008 году.

Решением Министерства образования, науки и тех-
нологического развития от 2020 года Факультет также по-
лучил аккредитацию как государственное научно-иссле-
довательское учреждение в области биотехнических наук 
– сельского хозяйства, лесоводства и рыбного хозяйства.  



323

Научно-исследовательскую работу осуществляют 124 ис-
следователя в рамках индивидуальных активностей или 
активностей команд, сплоченных вокруг проектов, посвя-
щенных фундаментальным и прикладным исследованиям 
в области лесоводства, технологий древесины, ландшафт-
ной архитектуры и экологической инженерии. Основу на-
учно-исследовательской работы составляет значительное 
число лабораторий и центров, организованных на Факуль-
тете леса в предыдущий период.

Налаживание, забота и развитие сотрудничества с 
другими университетами в стране и за рубежом, а также 
с международными учреждениями и организациями, ко-
торые занимаются научно-исследовательской работой и 
вопросами высшего образования, являются неизменным 
приоритетом Факультета леса. Об этом свидетельствуют 
многочисленные подписанные с партнерами из разных 
стран договоры о сотрудничестве, на основании которых 
осуществляется обмен студентами и преподавателями, а 
также обмен знаниями и опытом, совместное участие в 
проектах.

На Факультете действует и библиотека, подразделен-
ная на три части: рабочее пространство для библиотекарей 
с читальным залом для преподавателей, студенческий чи-
тальный зал на 50 мест и склад 200 м2, в котором поме-
щается библиотечный фонд. Факультет гордится богатой 
издательской деятельностью с долгой традицией.

Факультет располагает тремя территориальны-
ми единицами: учебной базой «Гоч» (3.731га), учебной 
базой «Майданпекское лесное хозяйство» (2.078 га) и 
Дендрарием в саду Факультета леса (6,7 га). Основное 
назначение учебных баз – проведение практики и науч-
но-исследовательской работы студентов и сотрудников Фа-
культета. К тому же, под опекой Факультета находятся три  

природных заповедника: «Гоч – Гвоздац»,  «Фелешина» 
(15,28 га) и «Дендрарий Факультета леса». 

Студенческие организации на Факультете леса суще-
ствуют с самого его основания. Союз студентов белград-
ского Факультета леса основан 4 декабря 1923 года. До 
этой даты студенты действовали в рамках Союза студен-
тов сельского хозяйства. Основная организационная фор-
ма деятельности студентов Факультета леса Белградского 
университета – это Студенческий парламент и ряд кружков. 
Добавим, что студенты через выбранных представителей 
участвуют в работе Совета факультета и Научно-препода-
вательских заседаний.
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Forstwissenschaftliche Fakultät der Universität in Belgrad stellt 
eine Hochschul-, Wissenschafts-  und Forschungsinstitution 
mit 100-jähriger Tradition. Anfänge der Arbeit der Fakultät 
sind mit der Landwirtschaftsfakultät in Zemun verbunden, 
an der in der ersten Generation im Schuljahr 1920/21 45 
Studenten eingeschrieben wurden, davon 36 auf Lehrstuhl für 
Landwirtschaft und 9 auf Lehrstuhl für Forstwissenschaft. Der 
Unterricht hat am 05. Dezember 1920 angefangen und jedes 
Jahr wird dieses Datum als Tag der Fakultät gefeiert.

Mit der Regierungsregelung der Volksrepublik Serbien 
vom 05. Februar 1949, Forstwissenschaftliche Fakultät wird 
zur unabhängigen Hochschulinstitution, deren erster Dekan 
Ingenieur Sreten Rosić war, ernannt.

Mit dem Bescheid des Volksausschußes Belgrad, vom 02. 
April 1953, der Fakultät wurde das unvollendete Gebäude auf 
Banovo Brdo zugeteilt, zusammen mit dem Hofland von 10ha 
Größe. Der Umzug in das neue Gebäude wurde Ende 1954, An-
fang 1955 vollzogen. Wegen dem Platzmangel wurde an dem 
Gebäude in den vergangenen Jahren zusätzlich umgebaut und 
das Gebäude wurde erweitert.

Das erste Statut der Forstwissenschaftlichen Fakultät wur-
de am 01. Oktober 1956 gegründet, mit dem zwei Lehrstühle 
entstanden: Forstwirtschaft und Holz-industrielles Lehrstuhl. 
Im nächsten Zeitraum wurde die Zahl der Lehrstühle verändert 
und im Jahr 1966 bekam die Fakultät 4 Lehrstühle: Lehrstuhl für 
Forstwirtschaft, Lehrstuhl für Holzindustrie, Lehrstuhl für Hor-
tikultur und Lehrstuhl für Erosion und Melioration, die auch 
heute vorhanden sind. Nach dem letzten Statut aus dem Jahr 
2019, auf der Forstwissenschaftlichen Fakultät bestehen vier 
Lehrstühle: Lehrstuhl für Forstwirtschaft, Lehrstuhl für Holz-
technologie, Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Hortikultur und 
Lehrstuhl für Ökologisches Engineering und Landwirtschaft- 
und Gewässerschutz.

Auszug

Mit dem gleichen Statut wurde auch jetzige Organisations-
struktur definiert, Arbeitsart und Fakultätsführung, sowie Fa-
kultätsorgane. Nach den Angaben vom September 2020, die 
Zahl der Beschäftigten an der Fakultät mit Unterrichtsbasen 
beträgt 298, davon 110 Lehrer und Mitarbeiter.

Durch den Einfluss zeitgenössischer, globaler Wechsel und 
Forderungen in der Hochschulbildung, Universität in Belgrad 
beginnt in dem Jahr 2006 mit der Einführung des „Bologna Pro-
zesses“, als modernen System, das sich an höheren Grad der 
Flexibilität, Bedürfnis der Komplementarität und Harmonisie-
rung mit den Fakultäten ähnlichen Bildungs- und Forschungs-
profils anlehnt, sowie an höheres Grad des Engagements und 
der Mobilität der Studenten während der Durchführung des 
Unterrichtsprozesses. Das Studium wird in drei Niveaus orga-
nisiert:  akademisches Grundstudium (4 Jahre), akademisches 
Masterstudium (1 Jahr) und Doktorstudium ( 3 Jahre). Dieses 
Studiensystem, 4+1+3 ist bis heute gültig.

Bis jetzt haben an der Fakultät mehr als 10000 Studenten 
ihr Diplom gemacht, es wurden 435 Magisterarbeiten gemacht 
und verteidigt, 658 Masterarbeiten und 346 Promotionsarbei-
ten durchgeführt.

Die Kompetenz der Fakultät wird durch die Akkreditierung 
von Studienplänen und Programmen gesichert, sowie durch 
die Akkreditierung der Fakultät als wissenschaftliche For-
schungsinstitution. Die erste Generation der Studenten nach 
dem Bologna System hat die Fakultät im Studienjahr 2006/07 
eingeschrieben und im Jahr 2008, die erste Bescheinigung über 
die Akkreditierung der Hochschulinstitution gekriegt.

Durch den Bescheid des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und technologische Entwicklung aus dem Jahr 2020, die 
Fakultät hat wieder die Akkreditierung als staatliche, wissen-
schaftliche Forschungsinstitution aus dem Bereich der Biotech-
nologischen Wissenschaften – Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
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und Fischen gekriegt. Mit wissenschaftlicher Forschungsarbeit 
beschäftigen sich 124 Forscher durch individuelle Aktivitäten 
oder Aktivitäten aus Projektarbeiten in den Projektteams, die 
sich mit Fundamentalen-, Angewendeten und Entwicklungs-
forschung aus dem Gebiet der Forstwissenschaft, Holztech-
nologie, Landwirtschaftlicher Architektur und ökologischem 
Engineering in dem Landwirtschaft- und Gewässerschutz be-
schäftigen. Die Grundlage für wissenschaftliche Forschungs-
arbeit macht enorme Zahl der Laboratorien und Zentren aus, 
die an der Forstwissenschaftlicher Fakultät in vergangenem 
Zeitraum gegründet worden sind.

Herstellung, Pflege und Entwicklung der Zusammenarbeit 
mit anderen Universitäten im Inland und Ausland, sowie mit 
internationalen Institutionen und Organisationen, die sich mit 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit und Hochschulfragen be-
schäftigen, war und ist eine dauerhafte Bestimmung der Forst-
wissenschaftlichen Fakultät geblieben. Darüber zeugen zahl-
reiche Übereinkommen über die Mitarbeit, die mit Partnern 
aus zahlreichen Ländern abgeschlossen wurden und aufgrund 
denen Studenten- und Lehreraustausch vervollständigt wird, 
sowie erworbenes Wissen und Erfahrung und gemeinsame 
Teilnahme an Projekten.

Die Fakultät besitzt Bibliothekraum, der in drei Segmenten 
organisiert wurde: Arbeitsraum für Beschäftigte in der Biblio-
thek mit Leseraum für Professoren, Studentenleseraum mit 
50 Plätzen und Abstellraum über 200qm, in dem bemerkens-
werter Teil des Bibliothekfonds aufbewahrt wird. Die Fakultät 
hat eine reiche Publikationstätigkeit mit langer Tradition, auf 
die sie stolz ist.

Die Fakultät verwaltet drei wichtige räumliche Ganzheiten: 
Unterrichtsbase „Goč“ (3731 ha), Unterrichtsbase „Majdanpečka 
domena“ (2078 ha) und Arboretum auf dem Hofland der Fakul-
tät (6,7 ha).

Hauptanwendung der Unterrichtsbasen besteht in der 
Durchführung des Feld- und Praktikumunterrichts und  wissen-
schaftlicher Forschungsaktivitäten der Studenten und Beschäf-
tigter. Die Fakultät führt auch drei naturgeschützte Gebiete, als 
beauftragter Kurator: Speziellen Naturreservat „Goč-Gvozdac“, 
Strengen Naturreservat „Felješana“ (15.28 ha) und Naturdenk-
mal „Arboretum der Forstwissenschaftlichen Fakultät“.

Studentenorganisationen an der Forstwissenschaftlichen 
Fakultät exsistieren so lange wie die Fakultät auch. Studenten-
verband der belgrader Forstwissenschaftlichen Fakultät wurde 
am 04.12.1923 gegründet, der bis dato durch den Studentenver-
band der Landwirtschaftlichen Fakultät tätig war. Dominante 
organisatorische Aktivitätenform der Studenten an der Forst-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität im Belgrad stellt 
Studentenpalament dar, der zahlreiche Sektionen hat. Durch 
gewählte Vertreter, Studenten sind ebenso vertreten im Fakul-
tätsrat und Unterrichts-wissenschaftlichem Rat der Fakultät.
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