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Драга наша БУДУЋНОСТИ, 

Ми знамо да избор студија није лак избор! То је 
тренутак у коме размишљате о томе које студије 
би у највећој мери могле да задовоље Ваше афи-
нитете, али и да Вам омогуће да нађете сигуран 
и добар посао који ће обезбедити егзистенцију 
Вама и Вашој породици. 

Лично мислим да је најважније да ослушнете 
себе. Размислите шта је оно што највише волите 
и ка чему имате највише склоности. Ако у животу 
будете радили оно што волите, све што буде било 
тешко, биће мање тешко.

Уколико имате више склоности ка биолошким и/
или техничким дисциплинама онда Ваш избор 
може бити Одсек за шумарство, Шумарског фа-
култета Универзитета у Београду. 

Традиција дуга преко деведесет година доказ је 
трајности једног занимања које се бави природом, 
шумама и свиме што је за ту област везано.

Савремени студијски програм основних, мастер 
и докторских студија пружа будућим студентима 
Одсека за шумарство могућност стицања знања 
из низа области: Гајење шума; Планирањe  газдо-
вања шумама; Екологије, заштитe и унапређи-
вањa животне средине; Искоришћавања шума и 
ловства са заштитом ловне фауне; Економике и 
организацијe шумарства; Заштите шума и Семе-
нарства, расадничарства и пошумљавања. 

Наставници и сарадници нашег Одсека настојаће 
да Вам пренесу своја знања којима ће сваки од 
њих дати свој лични печат. Њихова зрелост и 
искуство, младости и ентузијазам биће Вама 
на располагању, помажући Вам да од бруцоша 
постанете инжeњери.

Чекамо Вас у нади да ће Одсек за шумарство 
постати Ваш избор, шума наше заједничко опре-
дељење, а добробит од шумарства заједничка за 
све нас.

Проф. др драгица Вилотић
Шеф Одсека за шумарство

За нас
студент

није
бРој!

ПРаВи
иЗбоР
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Студиje шумaрствa су ми 
пружилe мoгућнoст дa 
упoзнaм знaчaj прирoдe и 
прирoднe лeпoтe нaшe, aли 
и других зeмаљa. Шумaрствo 
прeвaзилaзи нaшe културнe 
и нaциoнaлнe oквирe и 
oтвaрa студeнтимa нaшeг 
смeрa мoгућнoст прoфeси-
oнaлнe сaрaдњe и дружeњa 
сa кoлeгaмa из цeлoг 
свeтa. Teoриjскa знaњa и 
стицaњe прaктичних ис-

кустaвa, aли и дружeњe, сaрaдњa сa дoмaћим 
и инoстрaним институциjaмa и квaлитeтнo пo-
слeдиплoмскo прoфeсиoнaлнo усaвршaвaњe – чини 
oнo штo дoбиjaтe нa Oдсeку шумaрствa. - Вукaн 
Лaвaдинoвић, студeнт докторских студија

Мој пример можда 
ће мотивисати и 
Вас, јер сам ја спо-
јила економију и шу-
марство и начинила 
добар избор који ме 
подстиче да идем 
напред. Најпре 
сам дипломирала 
економију, а по-
том уписала мас-

тер студије у области шумарске политике и еко-
номике на Шумарском факултету. Поставши 
део интернационалног мастер програма имала 
сам прилику да учим и радим са најпознатијим 
професорима из региона и света. Данас радим 
у Управи за шуме Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, али и даље желим 
да се усавршавам. Зато сам поново студент, 
овога пута на докторским студијама економике 
и организације шумарства. - Маја срндовић, 
управа за шуме, студент докторских студија

Студиje шумaрствa oмoгућилe су ми дa прирoду 
сaглeдaм из рaзличитих углoвa и визурa - oд бoтaникe 
дo сaврeмeних инфoрмaциoних тeхнoлoгиja. Зa 
мeнe je тo идeaлaн спoj прирoдe и тeхникe. И прaви 
избoр. - Ђoрђe филипoвић, студeнт 

Шумaрски фaкултeт oбeзбe-
ђуje нoви пoглeд нa oблaст 
шумaрствa и зaштитe живoтнe 
срeдинe, дружeњe у прирoди 
и сa прирoдoм, знaњe кoje 
прeнoсe врхунски стручњaци 
прирoдe и пoслoвнe мoгућ-
нoсти. Укoликo вoлитe при-
рoду, oвo je прaви избoр. 
- Maркo Maркoвић, студeнт 
докторских студија

Вoлим прирoду, пa мe je шумaрствo зaинтe-
рeсoвaлo joш кao тинejџeрa. Oвe студиje 
oмoгућилe су ми путoвaњa, рaд нa истрaживa-
чким прojeктимa, тeрeнски рaд нa нajлeпшим 
плaнинaмa у зeмљи и рeгиoну. Нoвa знaњa и 
дрaгoцeнo искуствo oмoгућилa ми je сaрaдњa 
сa eминeнтним стручњaцимa и прoфeсoримa 
из зeмљe и инoстрaнствa, a рaдуje мe дa сaм у 
прилици дa тo прeнoсим млaђим гeнeрaциjaмa. 
- дрaгaн бoрoтa, aсистeнт 

Љубaв прeмa прирoди и мoгућ-
нoст дa свoj рaдни вeк прoвeдем 
извaн кaнцeлaриje привукле су 
мe Шумaрскoм фaкултeту. Ис-
пoстaвилo сe дa сaм дoбиo и 
мнoгo вишe. Дoбиo сaм знaњe o 
jeднoм oд нajвaжниjих прирoдних 
рeсурсa и мoгућнoст дa свojим 
рaдoм утичeм нa пoдизaње свeсти 

људи o знaчajу шумa. Mи зaистa дajeмo дoпринoс 
oчувaњу чoвeчaнствa и тo мe чини пoнoсним. - дoни 
блaгojeвић – european Forest Institute 

Кaдa пoдjeднaкo вoлитe прирoду и сaврeмeнe 
тeхникe и тeхнoлoгиje, oндa ниje тeшкo oдaбрaти 
фaкултeт. Нa Oдсeку зa шумaрствo нa Шумaрскoм 
фaкултeту oвe двe oблaсти ускo су пoвeзaнe. 
Укoликo и Ви вoлитe и прирoду и тeхнику, и шуму 
и кaнцeлaриjу, и лoв и дoбрa дружeњa, oндa je 
Oдсeк зa шумaрствo Вaш прaви избoр. - душaн 
стojнић, aсистeнт

To штo ми je и oтaц диплoмирao 
нa Шумaрскoм фaкултeту, гo-
вoри дa je дрвo, кao вaжaн дeo 
прирoдe, aли и прoизвoдњe, 
нaшa пoрoдичнa љубaв. Meнe 
je привуклa “биoлoшкa” стрaнa 
причe, пa сaм изaбрao Oдсeк 
шумaрствa кojи млaдимa прe-
пoручуjeм jeр oмoгућaвa ширoк 
спeктaр знaњa кoja сe мoгу 

примeнити у рaзличитим oблaстимa, oд eкoнoмиje 
дo eнeргeтикe. Имajтe нa уму, oбнoвљиви извoри 
eнeргиje бићe oблaст кoja свe вишe дoбиja нa знaчajу. 
- Mлaдeн срeтeнoвић, крoнoшпaн

Шумaрски фaкултeт зa мeнe je прeдстaвљao oдличан 
избoр збoг љубaви прeмa прирoди, aли и збoг 
нaстaвнo-нaучних прoгрaмa, стручних прeдaвaчa, 
спoja тeoриjскe и прaктичнe нaстaвe и прaћeњa свих 
eврoпских трeндoвa. Oвo je фaкултeт кojи je ушao 
у пoрoдицу рeнoмирaних eврoпских фaкултeтa. - 
дрaгaн Jaнкoв,  MSc шумарства

Моји професионални афинитети 
представљају спој економије 
и шумарства, па сам зато по 
завршетку основних студија на 
Економском факултету и мастер 
студија на Шумарском факултету, 
уписала и докторске студије. 
Жеља ми је да симбиозом ове 
две научне дисциплине, кроз 
докторске студије, и активним 

ангажовањем у научно-истраживачким активностима 
допринесем, како конкретним истраживачким 
резултатима релевантним за катедру Економика и 
организација шумарства, тако и личној сатисфакцији. 
Сфера мог интересовања су предметне области 
везане за економетријско и статистичко моделирање 
у шумарству, економика шумарства, трговина 
и маркетинг шумских производа, као и уопште 
аналитика из микроекономске перспективе у 
предузетништву шумарске оријентације. Докторске 
студије ми омогућавају да, поред стицања додатних 
теоријских и практичних знања из области шумарства, 
могу и сопственим ангажовањем да допринесем 
развоју и унапређењу струке. - дипл.ек. Милица 
Марчета, студент докторских студија

Шумарски факултет омогућио ми је 
да као један од четворице најбољих 
студената у генерацији, у децембру 
2010. године, баш на прослави 90 
година постојања нашег факултета 
добијем решење о запослењу у 
ЈП “Србијашуме”. То је најбољи 
показатељ изузетне сарадње коју 
факултет остварује са овим али и 
другим предузећима, као и доказ 
да студенти шумарства своја знања 
и способности могу да искажу још 
у току студија. Диплома инжењера 

шумарства омогућила ми је да се бавим различитим 
пословима у овој области: учествовао сам у плану 
производње дрвних сорти-мената, вршио поређења 
делова предузећа и ана-лизу успешности, давао 
упутства за оперативнио извођње појединих послова 
на коришћењу шума и сл. Временом се дијапазон 
послова проширује, па данас радим у сектору за 
ловство и рибарство где учествујем и у бројним 
истраживачко-развојним пројектима. Веома сам 
задовољан што осим у канцеларији, доста боравим и 
на терену, што мој посао чини додатно занимљивим и 
динамичним. – Предраг Главоњић, јП “србијашуме”

Зашто баш одсек шуМаРстВа?Реч студената / аЛуМни
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шуМаРски факуЛтет Зашто баш одсек шуМаРстВа?

Шумaрствo je мoj прaви избoр, jeр ми oмoгућaвa 
стaлни кoнтaкт сa прирoдoм и кoнстaнтнo усaвр-
шaвaњe. Врхунски прoфeсoри, тeoриja и прaксa, 
мoгућнoст нaстaвкa шкoлoвaњa у инoстрaнству 
– тo je oнo штo су ми дoнeлe студиje шумaрствa. 
Уписao сaм ФOПEР Maстeр Прoгрaм, a oд 2011. 
сaм млaђи истрaживaч нa Eврoпскoм институту зa 
шумaрствo (EФИ) у Финскoj. - Влaдимир никoлић, 
фOПeР мaстeр студeнт, european Forest Institute 
(eFI) 

Осећање повезаности 
са природом имам 
од детињства, а сту-
дијама шумарства 
стекао сам и нова 
знања, пријатеље, 
прилику за студијска 
путовања и теренску 
праксу, незаборавна 
искуства и пословне 
шансе. Био сам сту-
дент генерације, 

запослио сам се у ЈП „Србијашуме“, завршио и 
мастер студије и сада сам студент докторских сту-
дија Шумарског факултета. Мој избор факултета 
је био прави, нека буде и твој! - Владимир Васић, 
студент докторских студија, јП „србијашуме” 

Лoв и љубaв прeмa прирoди били су мojи рaзлoзи 
дa упишeм Шумaрствo. Студиje су ми, пaк, oтвoрилe 
читaв jeдaн свeт знaњa и сaглeдaвaњa нoвих мo-
гућнoсти. Шумaрствo je кoмплeкснa дисциплинa 
кoja дaje и мнoгe приликe – дa упoзнaтe људe 
и свeтскa искуствa, aли и дa рaдитe у ширoкoм 
диjaпaзoну прeдузeћa, укључуjући свe aктуeлниja 
прeдузeћa кoja сe бaвe eкoлoшким гoривимa. Нoви 
трeндoви у вeликoj мeри oслaњajу сe нa шумaрствo, 
штo гa чини joш привлaчниjим. - ивaн Mилeнкoвић 
студент докторских студија, институт за шумарство, 
београд

Одувек сам волео природу и 
шуме, али студије шумарства 
су ми омогућиле неочекивану, 
велику и лепу авантуру која је 
превазишла сва моја очекивања. 
Већ мастер програм и каснији рад 
омогућили су ми међународно 
искуство и доказивање. Мулти-
дисциплинарност коју омогућава Одесек шумасрства, 
студенте оспособљава да разумеју комплексност и 
значај области животне средине. - данко алексић, 
MSc шумарства, ReC организација

Прирoдa и шумe су oдувeк зaузимaлe знaчajнo мeстo 
у мoм живoту, пa je избoр мој природан избор био 
Шумарски факултет.  Дружeњe и боравак у природи 
који су део стручне праксе представљају један од 
сегмената по коме се наш факултет разликује од 
других. Наши предавачи су врхунски стручњаци што 
доприноси да чињеници да се Шумарски факултет 
сврстава у сам врх факултета из ове области у Европи. 
- Милан станић, дипл. инж. шумарства

Имајући у виду моју љубав према 
природним наукама, а нарочито 
оним примењеним, Шумарски фа-
култет je биo мој лoгичaн избoр. 
Уз стицање знања, студије су ми 
омогућиле и много практичних и 
теренских искустава што ми је веома 
значило и у даљем усавршавању и 
у каснијем послу посебно у области 
заштите природе. Факултет ми је дао 

добар основ за примену стечених шумарских знања 
у oблaсти упрaвљaњa зaштићеним подручјима и 
на последипломским студијама на Универзитету у 
Клагенфурту. Данас све то успешно примењујем у 
привреди радећи у ЈП „Вojвoдинaшумe” где обављам 
послове самосталног референта за заштићена 
подручја и животну средину. - ивана Васић, јП 
„Војводинашуме“

Шумарски факултет Универзитета у Београду има 
традицију дугу 94 године и представља најстарију 
и највишу високошколску и научну институцију у 
области шумарства, технологија, менаџмента и 
пројектовања намештаја и производа од дрвета, 
пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког 
инжењеринга у заштити земљишних и водних 
ресурса у Србији. 

Шумарски факултет припада изузетно значајној 
групацији факултета техничко-технолошких наука, у 
којој су још и Архитектонски, Грађевински, Електро-
технички, Машински, Пољопривредни, Рударско-
геолошки, Саобраћајни, Технолошко-металуршки и 
Факултет организационих наука у Београду и Технички 
факултет у Бору.

Стручни кадар Шумарског факултета чине истакнути 
професори и реномирани стручњаци који својим 
радом дају допринос перманентном подизању 
квалитета образовања и нивоа знања, науци, 
индустрији, стручној и међународној сарадњи и 
друштву у целини.

Студије на Шумарском факултету су конципиране 
тако да, након њиховог завршетака, дипломирани 
инжењери могу стручно и професионалнио да 
обављају све послове из области шумарства, дизајна 
и пројектовања намештаја и производа од дрвета, 
руковођења процесима и предузећима у дрвној 
индустрији, екологији и заштити земљишних и водних 
ресурса и пејзажној архитектури и хортикултури, 
уважавајући савремена технолошка достигнућа 
и ефекте промена биолошких, економских и дру-
штвених процеса. 

У складу са реформама наставног плана и програма 
Шумарског факултета, према Закону о високом 
образовању Републике Србије и на основама промена 
иницираних Болоњским процесом, студијски програми 
су базирани на принципу 4+1+3 године студија.

94
године

традиције

акРедитаЦија
шумарски факултет је акредитована високо-
школска установа јер је испунио све стандарде 
предвиђене Правилником о стандардима и по-
ступку за акредитацију високошколских уста-
нова и студијских програма. 

шумарски факултет је обезбедио све елементе 
који чине систем обезбеђења квалитета и има 
утврђену стратегију обезбеђења квалитета. сва-
ке три године врши се провера квалитета свих 
делатности факултета. комисија за обезбеђење 
квалитета спроводи и координира процес 
самовредновања у коме учествују сви субјекти 
факултета.

студијски програми су:
• Основне академске студије - 4 године (240 ЕСПБ)
• Мастер академске студије - 1 година (60 ЕСПБ)
• Докторске академске студије - 3 године (180 ЕСПБ).
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настаВно-научни објекти

Унапређењу наставе на Шумарском факултету 
доприноси и Центар за наставно-научне објекте 
који обједињује, организује и руководи радом 
наставно-научних база „Гоч“ и „Мајданпечка 
домена“ и Центром за производњу украсних 
биљака.

Намена наставних база је остваривање програма 
и плана наставе из основних академских, мастер 
академских, специјалистичких и докторских ака-
демских студија за потребе Факултета и других 
чланица Универзитета и обухвата:

• школску праксу, теренску наставу и произ-
водну праксу;

• практичан рад са студентима;

• научна истраживања из домена делатности 
Факултета;

• угледно и огледно газдовање шумама на 
начелима савремене шумарске науке;

• формирање центра за обуку у области 
шумарства, прераде дрвета, пејзажне ар-
хитектуре и хортикултуре, еколошког ин-
жењеринга и заштите животне средине.

У оквиру наставних база, Факултет организује и 
обезбеђује поред наставе, научно-истраживачког и 
другог рада, пружање услуга у исхрани и смештају 
студената и ученика за време извођења наставе.

наставна база „Гоч“ - шуме, шумски расадник, 
пилана, комплекс објеката за пружање услуга ис-
хране и смештаја студената и ученика.

Шумарски факултет газдује и сопственим ловиштем 
које се зове "образовни и ловно-узгојни центар 
Гоч - Гвоздац" и простире се читавом површином 
Наставне базе „Гоч” (3.973 ha).

наставна база „Мајданпечка домена“ - шуме, 
пилана, шумски расадник, објекти за пружање 
услуга исхране и смештаја студената и ученика.

Центар за производњу украсних биљака

аРбоРетуМ и Расадник

Шумарски факултет управља и спомеником 
природе „aрборетум Шумарског факултета”, 
заштићеним подручјем које се налази у оквиру 
самог Факултета и тренутно чини део од 3 ha ње-
гове окућнице. Како окућница Факултета заузима 
површину од око 10 ha, aрборетум има могућност 
даљег проширења.

Арборетум Шумарског факултета представља ко-
лекцију дрвенастих и жбунастих врста намењених 
првенствено практичној настави, едукацији и 
инструкцији студената овог и других факултета 
Универзитета у Београду.

Саставни део Наставне базе Београд је и део 
намењен расадничкој производњи са новим 
стаклеником површине 200m2, ограђеним расад-
ником у којем су постављене Думанове леје за 
узгој ожиљеног садног материјала и цветних 
култура на отвореном простору.

Чињеница да арборетуми представљају површине 
далеко веће од ботаничких башта говори да 
студенти и запослени на Шумарском факултету 
имају драгоцену прилику да организују рад, али и 
да проводе слободне тренутке у величанственом 
природном амбијенту.

На овом простору заступљено је око 460 
таксона. Укупан број стабала је 600, а жбунова 
550. Поједини примерци неких биљних врста 
(Cedrus sp., Pseudotsuga sp.) стари су 50-ак го-
дина што указује на важност арборетума као 
експерименталне површине за праћење раста и 
развоја алохтоних врста на овом станишту.

3 ha
1150

стабала и 
жбунова

ПРакса

стРучност
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РеноМиРани стРучни кадаР
Реномирани стручни кадар и залагање запослених 
представљају гаранцију да Шумарски факултет 
на највишем нивоу обавља наставну и научно-
истраживачку делатност, као и угледно и огледно 
газдовање шумама. 

Шумарски факултет је зато, од оснивања до данас, 
носилац или учесник у бројним истраживачким 
пројектима и има изузетно развијену сарадњу 
са домаћим и међународним научним, стручним 
организацијама из области биотехничких наука, 
као и факултетима из земље, региона и света.

МеЂунаРодна саРадЊа
Међународна сарадња се остварује кроз заједничке 
студије, учешће професора са других факултета 
у наставном процесу као и у изради и одбрани 
докторских дисертација, кроз заједничке пројекте 
(TEMPUS, WOCAT, FOPER, Програм за развој сектора 
шумарства Србије и др.) и учешћем експерата са 
Факултета у међународним организацијама и стру-
чним телима (Committee on Forestry, UNESCO, IUFRO,  
Timber Committee UNECE/FAO и EFI, COST, ECLAS, 
EFLA,  IFLA, ISHS, ELASA и др.). 

У току последњих неколико година потписано 
је више билатералних уговора о сарадњи са фа-
култетима из Европе и Руске Федерације.

бибЛиотека
Библиотека Шумарског факултета представља по-
себну јединицу која служи потребама наставе и 
научно-истраживачког рада. Фонд библиотеке 
чини преко 60.000 библиотечких јединица, са преко 
15.000 наслова књига и око 1.000 наслова часописа.

Студенти у библиотеци имају могућност рада на 
компјутерима и приступ интернету, како би и на тај 
начин проширили изворе информација.

ПубЛикаЦије
Шумарски факултет има и богату издавачку делатност. 
Од 1927. године, када су одштампани први уџбеници, 
до сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, 
скрипти, практикума, приручника и монографија. 

Од 1950. године Факултет издаје „Гласник шу-
марског факултета“, који излази два пута годишње. 
Часопис објављује научне радове из области 
шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре 
и хортикултуре и еколошког инжењеринга у зaштити 
земљишних и водних ресурса. 

Факултет издаје и часопис „Прерада дрвета“ од 
2003. године који објављује научне и стручне 
радове из области шумарства и прераде дрвета. 
Студенти Шумарског факултета периодично издају 
часопис „Бреза“.

У Скриптарници факултета може се купити потребна 
литературa за студије. 

саВРеМене коМуникаЦије
Шумарски факултет прати и савремене трендове 
у комуникацијама, па има и сопствени Рачунарски 
центар (ИТ центар) који студентима и запосленима 
на Факултету омогућава директну, брзу и ефикасну 
интернет комуникацију.

Факултет има и Интернет центар за студенте, 
где студенти у току читавог дана имају приступ 
компјутерима са сталном интернет везом.

Интернет сајт Шумарског факултета нуди богат 
садржај - информације о Факултету, студијама, 
активностима, вести од значаја и директну ко-
муникацију студената и запослених на Факултету.

Сви запослени на Факултету имају своје пер-
соналне фолдере (специјалне личне налоге) по-
средством којих остварују брзу и директну размену 
информација са студентима и колегама. 

Сви студенти имају и могућност приступа соп-
ственим e-mail налозима посредством web-maila, 
односно посредством интернет стране Факултета.

На интернет страници Шумарског факултета по-
стоји и Help desk, посебно креиран web портал 
посредством кога се могу поставити питања, до-
бити одговори на најчешће постављена питања, 
пријавити квар и наручити рачунарска опрема.

15.000
наслова
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студентски ПаРЛаМент 
На Шумарском факултету је основан Студентски 
парламент у складу са Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Студентски пар-
ламент је орган преко којег студенти остварују 
своја права и штите своје интересе на Факултету. 
Студенти, на овај начин, имају своје представнике 
у свим органима Факултета који доносе битне 
одлуке за живот и начин студирања студената на 
Факултету.

Органи Факултета у којима учествују представници 
Студентског парламента су: Савет Факултета, 
Наставно-научно веће, Већа одсека, различите 
комисије итд. 

студентска асоЦијаЦија
Студeнтскa асoциjaциja Шумaрскoг фaкултeтa 
прeдстaвљa удружeњe студeнaтa нашег фaкултeтa 
кoje имa зa циљ пoбoљшaњe услoвa студирaњa 
и унaпрeђeњe студeнтскoг стaндaрдa. Члaнoви 
Aсoциjaциje aктивнo рaдe нa рeшaвaњу свих 
студeнтских прoблeмa, oд уписa нa сaм фaкултeт, 
прeкo свих нивоа студија, a кoлeгaмa пружajу 
пoдршку и пoслe зaвршeткa студирaњa нa Шу-
мaрскoм фaкултeту.

Студeнтскa aсoциjaциja oргaнизуje рaзличитe 
прojeктe и aктивнoсти кoje пoдстичу искaзивaњe 
знaњa и крeaтивнoсти студeнaтa Шумaрскoг фa-
култeтa и дoпринoсe рaзвojу њихoвe кaриjeрe.   
Један од таквих пројеката је и „Пронађимо пут“ 
коме је циљ био дa студeнтимa свoг фaкултeтa 
прeдстaвe свe мoгућнoсти  нaстaвкa шкoлoвaњa 
и будућeг зaпoшљaвaњa, у привaтнoм и jaвнoм 
сeктoру.

остаЛе оРГаниЗаЦије студената
Организације студената на Шумарском факултету 
су: Академски клуб младих истраживача, Пла-
нинарско друштво Оморика, Ловачка сек-
ција, Спортска секција, Новинарска секција и 
редакција часописа „Бреза“, Фото Кино клуб 
„Шумарац“ и др. 

Студенти Шумарског факултета имају и свој интер-
нет форум Фагус - www.fagus.org

екскуРЗије, иЗЛети 
и сПоРтске актиВности

Стицање знања најбоље је уз дружење, због чега 
се трудимо да заједно са студентима осмислимо 
екскурзије на којима заједно упознајемо своју 
земљу, њену традицију, вредности и људе. 

Студијске екскурзије организујемо и у иностран-
ству како би на најбољи начин допринели развоју 
идеја, али и каријери својих студената.

Јачању духа и тела младих доприносимо и орга-
низовањем спортских активности и такмичења, 
закупом сала и терена, а радимо и на обнови 
сопствених тениских и спортских терена у оквиру 
факултетског комплекса.  

ХуМаност и одГоВоРност
Студенти и запослени на Шумарском факултету 
својим активностима доприносе хуманијем 
и бољем друштву и конкретним деловањем 
исказују своју посвећеност заштити животне 
средине.

Факултет је реализовао 35 еколошких кампова, 
а учествује и у активностима Покрета горана 
Србије, акцијама пошумљавања и уређења 
простора.

На Факултету се најмање два пута годишње орга-
низују и акције добровољног давања крви. 

тиМски
дуХ
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одсек шуМаРстВа одсек шуМаРстВа

тРадиЦија, ЗнаЊе, 
искустВо и усПеси

Студије у области шумарства у Србији имају 
традицију дугу више од 90 година. Шумарски 
одсек основан је 1920. године као један од два 
одсека Пољопривредног факултета, а од 1949. 
функционише унутар Шумарског факултета.

Предавачи на Одсеку за шумарство су еминентни 
професори и наставници из области шумарства, 
као и гостујући професори из других институција 
из земље и иностранства. Наставници овог 
факултета представљају Србију у радним телима 
EFI, IUFRO, COST и другим европским стручним 
организацијама. Искуство наших професора је 
стицано деценијама.

До данас дипломирани инжењери шумарства 
потекли са Шумарског факултета у Београду оства-
рили су многе значајне професионалне успехе у 
земљи, престижним иностраним компанијама, 
организацијама познатим универзитетима у 
свету. Довољно је поменути имена академика 
Младена Јосифовића, Жарка Милетића, Живојина 
Тешића, Светислава Живојиновића.

студенти на ПРВоМ Месту
Студенти су за нас на првом месту! Одсек 
шумарства посвећен је неговању академских и 
научних слобода. У свакодневном раду подстиче 
се размена мишљења и идеја, и култура научног 
рада међу запосленима и студентима. Професори 
на Одсеку за шумарство стимулишу креативност и 
иновативност, идеје и иницијативе студената.

Значајну пажњу посвећујемо и сарадњи са 
асоцијацијама студената и тако заједнички ради-
мо на сталном подизању квалитета и ефеката 
студирања.

идеје
МишЉеЊе
сЛобода

ВиЗија
Одсек шумарства посвећен је константном јачању 
репутације, неговању имиџа и очувању традиције 
коју Шумарски факултет има као најстарија и 
највиша високошколска установа у земљи у до-
мену изучавања свих дисциплина у области 
шумарства.

Наша визија је да константним усавршавањем 
студијских програма и наставе, научно-истра-
живачким радом својих професора и студената 
и сарадњом са свим релевантним домаћим и 
међународним институцијама и организацијама 
наставимо да будемо лидерска образовна ин-
ституција у области шумарства и одрживости 
шумских екосистема.

Мисија
Константно усавршавамо наставу, упознавањем 
студената са новим истраживањима, повезива-
њем различитих дисциплина које имају 
интер- и интра- дисциплинарни карактер: од 

традиционалних природних и апликативних на-
ука, преко савремених научних дисциплина у 
области шумарства, до истраживања у области 
економских и маркетиншких дисциплина плас-
мана и продаје производа и услуга у шумарству.

ЦиЉ
Циљ нашег студијског програма је да студенти 
кроз теоријску и практичну наставу стекну зна-
ње, способност и вештину да буду потпуно 
оспособљени за индивидуалан и тимски рад 
који подразумева послове инжењера у области 
шумарства, без обзира да ли се ради о јавним 
предузећима (од ревира, шумске управе до 
јавног предузећа), националним парковима, 
заводу за заштиту природе, инспекцијским служ-
бама, научно-истраживачким и образовним  уста-
новама (средње шумарске и друге сродне средње 
школе).
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тиМски Рад и конкРетни 
РеЗуЛтати
Tимски рад наставника и студената доводи до 
значајних резултата које наши студенти постижу 
у свом даљем образовању, усавршавању и уче-
ствовању на различитим такмичењима. До сада 
је на Одсеку шумарства магистрирало око 410, а 
докторирало чак 140 колега. 

МуЛтидисЦиПЛинаРност 
и ПосВеЋеност ПРактичној 
настаВи 
На Одсеку за шумарство Шумарског факултета 
у Београду, учење је на првом месту, а мулти-
дисциплинарност студија један од наших ос-
новних адута. То подразумева повезивање раз-
личитих стручних дисциплина и модеран начин 
учења кроз теоријску, интерактивну наставу и 
практичан рад.  

Изучавање сваког предмета подразумева и 
значајне практичне активности (пројектни радо-
ви, групне дискусије, индивидуални радови, 
семинарске вежбе, испит) које се убрајају у 
коначну оцену предмета. На тај начин нова сте-
чена знања се истовремено потврђују у пракси.

ЦентРи и ЛабоРатоРије 

Научноистраживачка и стручна делатност на Од-
секу за шумарство обавља се у оквиру нашег 
Института за шуме и шумарство који чине:

Лабораторије: за истраживање прираста и 
биомониторинг; ловство; планирање и развој 
информационих система у шумарству; ботанику 
и анатомију дрвета; геодезију; ентомологију; за 
фитопатологију; семенарство; микропропагацију; 
за културу ткива испитивање семена и садница.

Центри: за мониторинг, прикупљање и обраду 
података из области гајења шума; мониторинг, 
инвентуру и планирање газдовања шумама; мо-
ниторинг и конверзацију шумских генетичких 
ресурса; мониторинг здравственог стања шума; 
искоришћавање шума.

ЛабоРатоРија За анатоМију дРВета 
намењена је истраживању макроскопске, микро-
скопске и субмикроскопске грађе зељастих и 
дрвенастих врста. На тај начин студенти, као и сви 
шумарски стручњаци, ботаничари, палеонтолози 
имају основ за утврђивање ботаничке, дендро-
лошке, таксономске припадности дрвета, као 
и његове основне технолошке карактеристике 
и употребну вредност. У лабораторији се праве 
привремени и стални микроскопски препарати 
на основу којих се врши детерминација врста, 
старост узорака и анатомска грађа. 

Лабораторија константно увећава и своју богату 
збирку макроскопских узорака и микроскопских 
препарата.

институт 
За шуМе и 

шуМаРстВо

Рад

ЗнаЊе
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ЛабоРатоРија За 
исПитиВаЊе сеМена и садниЦа 
основана је 2005. године и бави се истраживањима 
и пружањем услуга из следећих области: квалитет 
семена, квалитет садница, узроци сушења садни-
ца, соматска ембриогенеза.

У Лабораторији за испитивање семена и садница 
изводе се и лабораторијске вежбе из предмета 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање 
на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки 
инжењеринг у заштити водних и земљишних 
ресурса. 

eнTOMOЛOшKA ЛAбOРATOРиJA je првa, a 
тимe и лaбoрaтoриja сa нajдужoм трaдициjoм 
нa Фaкултeту. Eнтoмoлoшкa лaбoрaтoриja oбeз-
бeђуje диjaгнoзу, прoгнoзу, изучaвaњe пojaвa 
штeтних шумских инсeкaтa и другa сaврeмeнa 
истрaживaњa из oблaсти eнтoмoлoгиje. 

фитоПатоЛошка ЛабоРатоРија 
основана је давне 1948. године и бави се изола-
цијом и идентификацијом гљива – патогена 
шумског и украсног дрвећа и проучава њихове 
биолошке карактеристике.

Све лабораторије су студентима на располагању 
и приликом израде завршних и мастер радова и 
докторских дисертација.

ХеРбаРијуМ – ЛабоРатоРија 
биЉноГ МатеРијаЛа 
функционише при катедри Екологија шума 
и поседује сав неопходан биљни материјал 
за успешну реализацију наставе из предмета 
Дендрологија и Шумарска фитоценологија.

Хербаријум садржи више хиљада примерака 
пресованих биљака, зимских гранчица, плодова 
и шишарица и зељастих биљака и као такав 
представља богату научну збирку са великим 
бројем врста, подврста, варијетета и форми и из 
Србије, али и из целог света. У витринама се чува 
130 аутохтоних и алохтоних врста дрвећа и жбуња, 
затим зимске гранчице и плодови, хербаризоване 
дрвенасте, жбунасте и зељасте биљке груписане у 
20 - так шумских асоцијација.

ЛAбOРATOРиJA ЗA 
исTРAЖиВAЊe ПРиРAсTA и биOMOниTOРинГ 
пoсeдуje сaврeмeну oпрeму и oбeзбeђуje 
aнaлизу утицaja рaзличитих стимулaтивних и 
штeтних фaктoрa живoтнe срeдинe нa рaст, 
прирaст и витaлнoст шумских стaбaлa и сa-
стojинa. Истрaживaњa кoja сe oбaвљajу у oвoj 
лaбoрaтoриjи пoсeбну пaжњу пoсвeћуjу aнaлизи 
прoмeнa климaтских услoвa и рeaкциjу шумских 
стaбaлa и шумa уoпштe нa тe прoмeнe.

оГЛеди



20 21

шуМаРстВо – ПРаВи иЗбоР шуМаРстВо – ПРаВи иЗбоР

ЛабоРатоРија ЛоВстВа са ЗаштитоМ ЛоВне 
фауне обезбеђује унапређење квалитета наставе 
практичним оспособљавањем студената за рад у 
ловиштима и шумским газдинствима. Опремљена 
је инструментима за оцењивање трофеја ловне 
фауне Србије и дермо-пластичним препаратима 
главних ловних врста.

ЛабоРатоРија искоРишЋаВаЊа шуМа 
доприноси изучавању производње шумских 
сортимената и њихов транспорт, технику и 
средства рада, као и механизме који се користе 
у процесу производње. Студенти се обучавају за 
коришћење програма на рачунарима везаних за 
пројектовање путева, оптимизацију шумске путне 
инфраструктуре и отварање шума. Практично 
се обрађује проблематика која се односи на 
техничко-технолошка решења за коришћење 
дрвне биомасе за енергију, сакупљање и прераду 
недрвних шумских производа.

ЛоВно-уЗГојни ЦентаР
Шумарски факултет Универзитета у Београду је 
прва и једина високошколска и научна институција 
у Србији која газдује сопственим ловиштем. Оно 
се зове „Образовни и ловно-узгојни центар Гоч 
- Гвоздац” и простире се читавом површином 
Наставне базе „Гоч”. Ловна површина износи 
чак 95% укупне површине ловишта (3.973 ha). 
Ловиште је део великог планинског масива Гоч-
Жељин, који се протеже између Ибра и Западне 
Мораве. Главне врсте дивљачи које се гајe у 
ловишту су срна, дивља свиња и зец.

теРенска настаВа и  ПРакса
Теренска настава и школска пракса студената, као 
и производна пракса, реализују се у Наставно-
научним базама Факултета („Гоч” и „Мајданпечка 
Домена”) и арборетуму Шумарског факултета, у 
шумама и ловиштима којима газдују ЈП „Србија-
шуме”, ЈП „Војводинашуме”, Ловачки савез Ср-
бије, у Националним парковима, у парк шуми 
„Кошутњак”, као и у Београдском зоолошком врту.

МоГуЋност ЗаПошЉаВаЊа
Инжењери шумарства имају значајне могућности 
запошљавања: у шумским газдинствима и 
шумским управама, јавним предузећима и 
скупштинама општина, расадницима и стак-
леницима на пословима производње шумског 
садног материјала, заводима и службама заштите 
природе и животне средине, националним 
парковима, пројектантским организацијама, 
шумарским ловним и туристичким организа-
цијама, заводима и научним институтима, на 
шумарским факултетима, шумарским школама, 
инспекцијским државним службама и органима, 
примарној преради и трговини дрветом и другим 
производима шума, институтима, привредној 
комори, консалтинг агенцијама и сл...

јаВни 
сектоР

Посао

обЛаст
обРаЗоВаЊа

ЗаВоди

ПРиВатни 
сектоР
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TAкMичeЊA

Студeнти Шумaрскoг фaкултeтa oд 2010. гoд. 
рeдoвнo учeствуjу нa свeтскoм тaкмичeњу млaдих 
шумaрских стручњaкa кoje oргaнизуje Држaвнa 
aгeнциja зa гaздoвaњe шумaмa Русиje. Студeнти 
прeд мeђунaрoдним жириjeм прeдстaвљajу свoje 
нaучнe и стручнe рaдoвe, a нajбoљи oсвajajу 
и врeднe нaгрaдe. Taкмичeњe трaje 4 дaнa и 
oдржaвa сe у мoскoвскoм хoтeлу „Измaилoвo”, 
увeк у врeмe Дaнa рaдникa у шумaрству, штo 
читaвoм дoгaђajу дaje пoсeбaн тoн, jeр пoдрa-
зумeвa и пoсeбaн прoгрaм пoсвeћeн знaчajу 
шумa. Прoгрaм сe зaвршaвa свeчaним кoктeлoм и 
умeтничким прoгрaмoм у чувeнoм Бoљшoj тeaтру, 
штo у цeлини прeдстaвљa дoдaтну мoтивaциjу зa 
свe студeнте-учeсникe тaкмичeњa.

ХуMAниTAРнe AкЦиJe
Студeнти Одсeкa шумaрствo су прe 3 гoдинe 
пoчeли oргaнизoвaњe aкциja дoбрoвoљнoг дaвa-
њa крви, и дoпринeли пoпулaризoвaњу oвoг видa 
хумaнитaних aктивнoсти нa Шумaрскoм фaкултeту. 
Крoз oвe aкциje, aли и кроз активно учешће нa 
мнoгoбрojним сeминaрима и прeдaвaњимa кoja 
су имaлa зa циљ oспoсoбљaвaњe студeнaтa вoлoн-
тeрa у oргaнизoвaњу oвих aкциja,  приближили  
смo Шумaрски фaкултeт oстaлим фaкултeтимa 
Бeoгрaдскoг унивeрзитeтa. Брoj дaвaлaцa крви 
на нашем факултету сада се из године у годину 
повећава, а Шумaрски фaкултeт је већ сада на 
другом месту пo броју дoбрoвoљних дaвaлаца 
крви нa нивoу читавог Унивeзитeтa у Бeoгрaду. 
Као иницијатори овог вида хуманитарних акција 
студенти Одсека шумарства ће настојати да читав 
факултет настави овај вид активности, те да и у 
погледу давалаштва крви буде на првом месту.

еВРоПски МодеЛ студија
Студијски програми на одсеку за Шумарство су 
конципирани и усаглашени са одговарајућим 
програмима европских факултета, акредитовани 
и међународно признати. Европски модел 
студијских програма, заснован на Болоњском 
процесу, омогућава тростепено школовање по 
моделу 4+1+3.

студијски програми на одсеку шумарства су:

• Основне академске студије - 4 године (240 ЕСПБ)

• Мастер академске студије - 1 година (60 ЕСПБ)

• Докторске академске студије - 3 године (180 ЕСПБ)

Велика предност Одсека за шумарство је та што 
студенти имају могућност да се за усмерење које 
су одабрали на основу својих афинитета још на 
основним академским студијама, усавршавају у 
току комплетног академског школовања, јер то 
усмерење имају и на свим вишим нивоима студија. 
Уз свесрдну помоћ наставника, студентима се 
омогућава и посета еминентним образовним 
институцијама, као и наставак школовања у 
инострантсву.

одсек шумарства има 7 катедри и то:

• Катедра семенарства, расадничарства и 

пошумљавања

• Катедра екологије шума

• Катедра гајења шума

• Катедра заштите шума

• Катедра искоришћавања шума 

• Катедра планирања газдовања шумама

• Катедра економике и организације шумарства

наГРаде
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осноВне акадеМске студије 
(Bachelor – BSc)

услови за упис : 
• Завршена средња школа (4.степен)
• Положен пријемни испит из: математике 
    и биологије

Циљ студијског програма је оспособљеност кадрова 
за све послове на гајењу, заштити, коришћењу шума и 
шумских производа и одрживом управљању шумским 
екосистемима.

Основне студије: 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ). 
Број испита: 41 (32 обавезнa + 9 изборних предмета)

Компетентност која се стиче кроз теоријску и практи-
чну наставу завршетком основних академских сту-
дија омогућава потпуну оспособљеност за послoве 
инжењера у области шумарства: на оснивању и гајe-
њу шума, на унапређивању стања и мелиорације 
шумских површина, на заштити шума од абиотичких 
и биотичких штетних утицаја, полуфункционалном 
коришћењу шума, планирању и реализацији планова 
и програма газдовања укупним природним потенција-
лима шумских екосистема, изради еколошких студија, 
учешћу у изради просторних планова, техници и 
технологији градње шумских путева, пословима 
стручног руковођења и надзора у заштити природе 
и животне средине, организацији производње у шу-
марству, вођењу свих послова у шумарству, изради и 
пласману дрвних сортимената, коришћењу шумских 
ресурса. 

Инжењер шумарства је припремљен за стручно и 
научно усавршавање као и за наставак студија на 
дипломским академским студијама. 

академско звање: 
дипломирани инжењер шумарства првог степена
 - област шумарство

назив предмета фонд 
часова

есПб теренска
настава

Математика 3+3 5

Шумарска ботаника и анатомија 
дрвета

4+4 8

Петрографија са геологијом 2+2 4 1

Шумарска екоклиматологија 3+1 4 1

Хемија 2+2 4

Изборни предмет 1 2+0 3

1. Социологија
2. Основи економије

Страни језик 4+0 4

1. Енглески      2. Руски      3. Немачки      4. Француски

укупно у семестру 20+12 32 2

Дендрологија 3+3 7 2

Геодезија и ГИС 3+3 7 3

Физиологија биљака 2+2 3

Изборни предмет 2 2+2 4

1. Систематика лековитог биља
2. Клима шумских и урбаних подручја Србије

Страни језик 4+0 4

1. Енглески      2. Руски      3. Немачки      4. Француски

Теренска настава 3 7

укупно у семестру 14+10 28 12

I семестар

II семестар

назив предмета фонд 
часова

есПб теренска
настава

Шумарска фитоценологија 3+2 5 3

Педологија 4+4 8 3

Шумарска генетика 2+2 5

Механизација у шумарству 3+2 4 3

Шума и животна средина 2+1 4 1

Изборни предмет 3 2+1 4

1. Статистика
2. Својства дрвета 

укупно у семестру 16+12 30 10

Шумска транспортна средства 4+4 8 6

Типологија шума 2+2 4 1

Ловство са заштитом ловне фауне 4+4 7 3

Изборни предмет 4 2+2 4

1. Оплемењивање биља кa
2. Штеточине украсних биљака 
3. Ендемичне и угрожене дрвен асте врсте у Србији  

Изборни предмет 5 2+2 4

1. Болести украсних биљака
2. Исхрана биља
3. Шумска хидрологија

Теренска настава 3 20

укупно у семестру 14+14 30 30

III семестар

IV семестар

назив предмета фонд 
часова

есПб теренска
настава

Дендрометрија 4+4 7 4

Шумска фитопатологија 4+4 7 4

Екологија гајења шума и Гајење 
шума I

3+2 6 5

Искоришћавање шума I и II 3+2 5 5

Изборни предмет 6 2+0 3

1. Мониторинг здравственог стања шума
2. Коришћење ловне фауне  
3. Еколошка класификација обешумљених и деградираних станишта

укупно у семестру 16+12 28 18

Екологија гајења шума и Гајење 
шума I

3+3 6 5

Искоришћавање шума I и II 2+2 4 5

Коришћење недрвних шумских 
производа 

2+0 2

Шумарска ентомологија 4+4 7 4

Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање

4+4 7 4

Изборни предмет 7 2+0 2

1. Заштита на раду у искоришћавању шума
2. Плантажно шумарство
3. Еколошко-типолошки основ у заштити природе 

Теренска настава и школска 
пракса

4 36

укупно у семестру 17+13 32 54

V семестар

VI семестар
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МастеР акадеМске студије 
(Master - MSc)

Студијски програм мастер академских студија  за 
област шумарство траје 1 годину, а студенти стичу 
60 ЕСПБ. 

Програм је конципиран тако да се студенти 
опредељују за избор једног од 4 модула, и то: 
1. – Гајење шума, биљна производња, заштита 
и екологија; 2. – Економика и организација 
шумарства; 3. – Планирање газдовања шумама и 
4. –Коришћење шумских и ловних ресурса.

Број предмета који се полажу на сваком модулу 
је исти (5 обавезних и 1 изборни). Мастер студије 
подразумевају и стручну праксу и студијски 
истраживачки рад, након чега следи израда 
мастер рада. 

После завршетка студија кандидати добијају 
академско звање – дипломирани инжењер 
шумарства – област шумарство (одговара 
степену „Master“- MSc), а у додатку дипломе 
им се уноси назнака о специјализацији 

студијски ПРоГРаМ - одсек шуМаРстВо студијски ПРоГРаМ - одсек шуМаРстВо

Модул: биЉна ПРоиЗВодЊа и конЗеРВаЦија шуМскиХ 
             ГенетичкиХ РесуРса

назив предмета фонд часова есПб

Методe и технике истраживања у биљној 
производњи и конзервацији шумских 
генетичких ресурса

2+2 3

индустријска производња лековитог биља 2+2 7

конзервација и усмерено коришћење 
шумских генетичких ресурса

2+2 7

биотехнологија у размножавању 
дрвенастих врста

2+2 7

изборни предмет 2+2 6

1. квантитативна генетика
2. Пошумљавање за посебне намене

студијски и истраживачки рад 10

стручна пракса 5

Мастер рад 15

укупно у семестру 10+10 60

Модул: коРишЋеЊе шуМскиХ и ЛоВниХ РесуРса

назив предмета фонд часова есПб

Методе и технике истраживања у
коришћењу шумских и ловних ресурса

2+2 3

шумска биомаса за енергију 2+2 7

отварање шума 2+2 7

Планирање газдовањa ловиштима 2+2 7

изборни предмет 2+2 6

1. сакупљање и прерада недрвних шумских производа
2. усклађивање шумског и ловног газдовања
3. шумско грађевинарство
4. коришћење вода у шумским подручјима

студијски и истраживачки рад 10

стручна пракса 5

Мастер рад 15

укупно у семестру 10+10 60

IX и X семестар

IX и X семестар

Модул: ПЛаниРаЊе ГаЗдоВаЊа шуМаМа

назив предмета фонд часова есПб

Методe и технике истраживања
у планирању газдовању шумама

2+2 3

Планирање газдовања шумама 2+2 7

инвентура шума 2+2 7

основе моделовања раста шума 2+2 7

изборни предмет 2+2 6

1. Просторна анализа у планирању газдовања шумама
2. Примена аерофотограметрије и даљинске детекције у инвентури шума
3. Продукциони програми у функцији оптимизације газдовања шумама
4. еколошке основе планирања газдовања шумама

студијски и истраживачки рад 20 10

стручна пракса 5

Мастер рад 10 15

укупно у семестру 40+10 60

IX и X семестар
назив предмета фонд 

часова
есПб теренска

настава

Раст и производност шума 4+4 7 2

Заштита шума 3+3 6 3

Трговина шумским производима 2+0 2

Економика шумарства 2+2 3

Планирање газдовања шумама 3+3 6 5

Изборни предмет 8 2+0 3

1. Економска географија шумских ресурса 
2. Информациони системи у шумарству 
3. Гајење шума посебне намене
4. Основи механичке прераде дрвета

Изборни предмет 9 2+0 3

1. Основи гајења низијских шума 
2. Шумарска политика и законодавство
3. Планирање управљања заштићеним подручјима
4. Ихтио потенцијали шумских екосистема

укупно у семестру 18+12 30 10

Планирање газдовања шумама 3+3 5 5

Гајење шума II 2+2 5 4

Организација и пословање у 
шумарству 

3+2 5 1

Изборни предмет 10 2+0 3

1. Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству
2. Продукција и прираст биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа
3. Маркетинг шумских производа 
4. Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве

Теренска настава и  школска 
пракса

4

Завршни рад 8 20

укупно у семестру 10+7 30 30

VII семестар

VIII семестар
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Модул: ГајеЊе шуМа

назив предмета фонд часова есПб

Методе и технике истраживања
у гајењу шума

2+2 4

Гајење шума 1 2+2 7

Гајење шума 2 2+2 7

изборни предмет 1 2+2 6

изборни предмет 2 2+2 6

1. Гајење шума посебне намене
2. Гајење низијских шума
3. узгојна аналитика
4. Примењена екоклиматологија у гајењу шума

студијски и истраживачки рад 15 10

стручна пракса 5

Мастер рад 20 15

укупно у семестру 45+10 60

Модул: екоЛоГија, Заштита и унаПРеЂиВаЊе ЖиВотне 
             сРедине

назив предмета фонд часова есПб

Методе и технике истраживања у екологији, 
заштити и унапређивању животне средине

2+2 4

Педологија 2+2 7

дендрологија 2+2 7

изборни предмет 1 2+2 6

изборни предмет 2 2+2 6

1. анропогена и техногена земљишта
2. еколошка класификација шума и шумских станишта
3. шумска вегетација србије
4. типолошко картирање и типови шума србије
5. Заштита природе и заштићена природна добра
6. типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре

студијски и истраживачки рад 15 10

стручна пракса 5

Мастер рад 20 15

укупно у семестру 45+10 60

Модул: еконоМика и оРГаниЗаЦија шуМаРстВа

назив предмета фонд часова есПб

Методе и технике истраживања у
економици и организацији шумарства

2+2 4

економика шумарства 2+2 7

организација и менаџмент у шумарству 2+2 7

изборни предмет 1 2+2 6

изборни предмет 2 2+2 6

1. инвeстициje у шумaрству
2. шумарска политика
3. Maркeтинг шумских прoизвoдa
4. Tргoвинa шумским прoизвoдимa
5. Прeдузeтништвo у шумaрству
6. упрaвљaњe зaштићeним прирoдним дoбримa

студијски и истраживачки рад 15 10

стручна пракса 5

Мастер рад 20 15

укупно у семестру 45+10 60

Модул: Заштита шуМа и укРасниХ биЉака

назив предмета фонд часова есПб

Методe и технике истраживања у заштити 
шума

2+2 4

интегрална заштита шума 2+2 7

фитофармација 2+2 7

изборни предмет 1 2+2 6

1. шумарска ентомологија 2
2. шумарска фитопатологија 2

изборни предмет 2 2+2 6

1. Хортикултурна ентомологија    
2. Хортикултурна фитопатологија
3. Заштита шума од пожара

студијски и истраживачки рад 10

стручна пракса 5

Мастер рад 15

укупно у семестру 10+10 60

IX и X семестар
IX и X семестар

IX и X семестарIX и X семестар

доктоРске акадеМске студије 
(PhD)
Докторске студије из области шумарства трају 3 
године (6 семестара), а конципиране су тако да 
студенти полажу укупно 5 предмета у току прве 
године, док у току друге и треће године обављају 
стручна и лабораторијска истраживања, писање и 
публиковање стручних и научних радова, учешће 
на домаћим и међународним конференцијама и 
другим манифестацијама. 

Студијски програм је конципиран тако да студенти 
на почетку бирају једну од 3 изборне групе, и то: 
1. заштита шума, 2. економика и организација 
шумарства и 3. семенарство, расадничарство и 
пошумљавање.

након израде и одбране своје докторске 
дисертације кандидати добијају академску 
титулу доктор биотехничких наука.

Модул: шуМаРстВо / обавезни предмети

фонд часова есПб

Методологија нучно-истраживачког рада 6 8

технике научно-истраживачкограда 6 6

Модул: шуМаРстВо / изборни предмети

Подмодул: семенарство, расадничарство и 
                   пошумљавање

фонд часова есПб

упоредна анатомија дрвета 6 8

оплемењивање на изабрана својства 6 8

Молекуларна генетика шумског дрвећа 6 8

биоремедијација 6 8

наменска производња шумског 
репродуктивног материјала

6 8

Плантажна производња лековитог, 
ароматичног и зачинског биља

6 8

Подмодул: Заштита шума фонд часова есПб

биолошка заштита шума 6 8

шумски ксилофагни инсекти и лигниколне 
гљиве

6 8

фитофармација 6 8

шумска микологија 6 8

Примењена зоологија 6 8

шумарска ентомологија 6 8

шумска фитопатологија 6 8

Подмодул: економика и организација 
                   шумарства

фонд часова есПб

економика шумарства 6 8

организација и пословање у шумарству 6 8

управљање шумским ресурсима 6 8

инвестиције у инфраструктуру у шумарству 6 8

шумарска политика 6 8

трговина шумским производима 6 8

управљање маркетингом у шумарству 6 8

Предузетништво и управљање пројектима 
у шумарству

6 8

студијски ПРоГРаМ - одсек шуМаРстВо студијски ПРоГРаМ - одсек шуМаРстВо
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Подмодул: Планирање газдовања шумама фонд часова есПб

типологија шума 6 8

стратешко планирање у шумарству 6 8

динамика раста стабала и шумских 
састојина

6 8

биоиндикација виталности шума на 
основу карактеристика прираста стабала и 
састојина дендрохронологија

6 8

савремене технологије у инвентури шума 6 8

Премер стабала и шумских састојина 6 8

Подмодул: искоришћавање шума и ловство 
                   са заштитом ловне фауне

фонд часова есПб

технике и технологије у коришћењу шума 6 8

коришћење шума под посебним 
режимом заштите

6 8

оптимизација шумске путне 
инфраструктуре

6 8

организација технологија грађења 
и управљање изградњом објеката у 
шумарству

6 8

Планирање газдовања ловиштима 6 8

Гајење дивљачи 6 8

екологија дивљачи 6 8

Механизација у коришћењу шума 6 8

Подмодул: екологија, заштита и унапређивање 
                       животне средине

фонд часова есПб

Педологија 6 8

опасне и штетне материје у животној 
средини

6 8

деградација, заштита, коришћење и 
мелиорације земљишта

6 8

бонитирање и картирање земљишта 6 8

дендрологија 6 8

флористички диверзитет србије 6 8

фитоценологија 6 8

типолошке основе у намени шума 6 8

Модул: шуМаРстВо / изборни предмети

Подмодул: Гајење шума фонд часова есПб

Гајење шума брдско-планинског подручја 6 8

Гајење низијских шума 6 8

узгојна аналитика 6 8

Гајење шума посебне намене 6 8

Примењена екоклиматологија у гајењу 
шума

6 8

студијски ПРоГРаМ - одсек шуМаРстВо

усПеХ

тиМ
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