
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство  
Назив предмета: Плантажно шумарство   
Наставник/наставници: др Владан Иветић, ред. проф.; др Јована Деветаковић, доцент 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Не постоји  
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање неопходних знања за оснивање (избор врсте, клона, технике садње) и негу 
плантажа за производњу техничког дрвета (тополе, дивља трешња, црни орах и др.), засада кратке 
опходње (врбе, тополе, јове, вез и др.), плантажа за фиторемедијацију, система агрошумарства, семенских 
плантажа и плантажа за производњу недрвних шумских производа (за потребе кондиторске, прехрамбене 
и фармацеутске индустрије). Обухваћене су врсте дрвећа (и њихови унутарврсни таксони) које се могу 
користити за оснивање плантажа и интензивно газдовање. 
Исход предмета 
Стицање неопходних знања за избор и производњу садног материјала, оснивање и негу плантажа 
основаних од шумског дрвећа и/или на шумском земљишту. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa 
Значај оснивања плантажа шумског дрвећа. Плантаже топола. Плантаже врба. Засади кратке опходње. 
Плантаже ораха. Плантаже леске. Плантаже багрема. Плантаже мечје леске. Плантаже гинка. Плантаже 
дивље трешње. Плантаже дуда. Плантаже ароније. Плантаже еводије. Семенске плантаже. Плантаже за 
новогодишња дрвца. Плантаже за фиторемедијацију. Агрошумарство. Свака тематска јединица обухвата 
следећа подпоглавља: Избор клонова и сорти за плантажно гајење. Крактеристике станишта за плантажно 
гајење. Техника рада на оснивању плантажа. Мере неге, одржавања  и заштите у плантажама. 
Практична настава  
Други облици наставе – лабораторијске вежбе 
Литература  
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+0 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Настава из поменутог предмета, изводи се на основним студијима у виду изборног предмета са 2 часа 
предавања недељно у току  шестог семестра. На предавањима студенти ће користити савремена визуелна 
и друга наставна средства у циљу стицања теоријске основе. У току семестра, студенти ће израдити 
семинарски рад на основу изабране теме. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
Семинар-и 35   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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