
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ТИПОЛОГИЈА ШУМА 

Наставник или наставници:  30TUдр Рајко МилошевићU30T 

Статус предмета: : Изборни 

Број ЕСПБ:  20 (двадесет) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Теоријско и практично  овладавање  и оспособњеност кандидата (студенатa) у 

исходишној основи типа шуме у различитим функционалним планским нивоима  и конкретним  

функционалним потребама  првенствено очувању примарне типолошке структуре шума и њене оцене у 

односу на обезебеђивање функционалне одрживости, очувању животне средине, биодиверзитета и 

укупне биодиверзитетске структуре. 

Исход предмета: Тип шуме у мултифункционалној одрживости и функционалној трајност шума. 

Типолошка потенцијална структура у односу на  затечено стање са становишта обезбеђивања 

функционалног оптимума шума различите еколошко-ценолшке структуре- комплекси типова шума. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  

Типолошке класификациони систем шума Србије. Типолошко дефинисање комплекса типова шума, 

ценоеколошких група типова шума, еколошких целина, еколошких јединица и типа шуме као крајњег 

заокруживања типолошке класификације шума, основ и методолошка прилагодљивосту конкретним 

састојинским ситуацијама. Картогравска интерпретација типолошке структуре шума.  Типолошки основ 

у наменском реонирању шума. Типолошки основ у оцени конкретих састојинских ситуација у односно на 

оптимално функционално стање. типолошки основ у оцени и процени вредновања шума у односу на 

конкретну типолошку припадност. Комплекс алувијално-хигрофилних типова шума- потенцијална 

типолошка структура у односу на  затечену са становишта приоритетних функционалних намена 

састојина у оквиру конкретног типа шуме и ценоеколошких група типова шума. Типолошки основ  и 

функционална одрживост у конкретрним састојинским ситуацијама и типовима шума. Комплекс (појас) 

ксеротермофилних сладуново- церових  и других типова шума-типолошка дефинисаност у односу на 

стање  и приоритетне функције у оквиру ценоеколошких група типова шума.Потенцијална типолошка 

структура у оквиру конкретних ценоеколошких група типова шума у односу на затечену и функционалну 

одрживост.  

Комплекс (појас) ксеромезофилних китњакових, церових и грабових типова шума-типолошка 

структура у оквиру ценоеколошких група типова шума. Тренутна типолошка истраженост у односу на 

сакледавање реалих вишенаменских потенцијала  типова шума овог комплекса.Типолошки основ у 

очувању репродуктивног материјала састојина примарне типолошке структуре. Комплекс  мезофилних 

букових и буково-четинарских типова шума-типолошка структура у оквиру ценоеколошких група 

типова шума. Типолошки потенцијал у односу на конкретне састојнинске ситуације заступљеност и 

вишенаменску функционалност типова шума овог комплекса: различито планско реонирање, 

биодиверзитетска структура, очување биодиверзитета, одрживост заштитних функција, заштита 

генофонда и др. Комплек (појас) термофилних борових типова шума- примарна  типолошка структура 

(еколошке јединице) и секундарна станишта. Екоилошки и ценолошки оптимум. Комплекс појаса 

фригорифилних четинарских типова шума- типолошка структура  и типолошка истраженост у односу 

на функционални потенцијал. Комплекс појаса субалпијских жбунастих четинара и лишћара. 

Практична настава  

Теренска проучавања и типолошка прилагодљивост у различитим састојинским ситуацијама везаним за 

конкретну еколошко - ценолошку и састојинску структуру. Теренска прилагодљивост еколошко - 

ценолошких и састојинских ситуација у интензитету типолошких проучавања  
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Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 6 Практична настава:  

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практичан истраживачки рад под надзором наставника 

Оцена знања (максимални број поена 100): 

- Aктивност у току предавања 20 

- Практична настава 10 

- Израда елабората 10 

- Усмени испит 60 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд..... 

 


