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Циљ предмета 
Упознавање слушалаца да у области узгојних радова могу користити нумеричке параметре као оријентационе показатеље при 
избору и извођењу одговарајућег узгојног захвата и користити савремену технологију при томе.  
Исход предмета 
Оспособљеност студената да применом узгојне аналитике, на основу разних норми у виду формула, таблица, графикона, модела и 
др., могу оријентационо одредити узгојне потребе и одговарајуће узгојне захвате; за симулацију извођења узгојних радова 
применом специјализованог компјутерског софтвера. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, дефинисање, потреба узгојне аналитике  - квантитативнa,  квалитативнa и просторнa анализа, значај, могућност и услови за 
примену у гајењу шума. Примена узгојне аналитике при дефинисању еколошких услова у шуми, угрожености шуме и шумског 
земљишта од деградације, стања и степена деградираности, узгојних група у састојини, одређивању оптималног броја стабала 
будућности, почетка извођења мера неге, интензитета захвата, периодичности извођења мера неге. Показатељи врсте, интензитета 
и ефеката извршеног проредног захвата. Примена узгојне аналитике при обнављању шума – избор метода обновних сеча, процена 
обилности урода семена, процена степена обновљености шуме и квалитета подмлатка, однос степена склопа, светлости у шуми и 
природног подмлађивања. Модели и моделовање при узгојним радовима: циљ коришћења модела, врсте модела, теоријске 
поставке и израда модела, могућност и потреба коришћења израђених узгојних модела (формулно, табеларно и графички 
изражених), норме и нормативи при узгојним радовима, постојећи и неопходни хардвер и софтвер. Узгојни модели за шуме наших 
основних врста дрвећа., одређивање узгојне потребе и мера за реализацију шумско-узгојног плана. Визуелизација састојинског 
стања и извршених узгојних мера, симулација извођења узгојних радова и мера, најзначајнији специјализовани компјутерски 
софтвер за узгојне радове, анализа коришћених сценарија и оптимизација решења.  
Практична настава 
На конкретним примерима, симулира се извођење одговарајућих узгојних  радова. Фазе рада применом узгојне аналитике 
(формулисање и поставка проблема), прикупљање и припрема података, израда модела, моделовање узгојних радова, примена 
ГИС-а при узгојним радовима, визуелизација, оптимизација решења. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Активна (теоријска) настава у учионици путем видео-бим презентације, а  на вежбама симулација извођења одговарајућих узгојних 
радова на примерима. Као практична настава примењују се индивидуални рад студената израдом елабората симулацијом узгојних 
радова на примерима; 2 дана једнодневне теренске наставе на огледним пољима у околини Београда или у наставним базама 
Шумарског факултета и у рачунарској лабораторији Шумарског факултета. Семинарски радови, пројектни задаци. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 
практична настава 10 усмени испит 65 
семинар-и 20 
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