
Студијски програм: Основне академске студије ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Назив предмета: Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса Шифра предмета 603ZUŠ 
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Циљ предмета 

Оспособљавање за сагледавање стања шума и шумских површина у Србији у функцији заштите и 

унапређења стања шумских екосистема. Стичу се  знања из области екологије шума, заштите шума, 

планирања газдовања шумама и одрживог газдовања шумским екосистемима као природним капиталом. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената у реализацији активности на решавању проблема неодрживог газдовања шумама 

и шумским екосистемима, сазнања о потреби  и начину постизања оптималног степена шумовитости, и 

унапређењу стања шума. Оспособљеност студената за еколошко-економско вредновање шумских 

екосистема као ресурса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниције и функције шуме као екосистема. Стање шума и шумарства у Србији. Деградирани шумски 

ресурси Србије. Међународне обавезе у шумарству. Стратегија развоја шумарства и ловства и законски 

оквир. Уређивање и планирање газдовања шумама и ловним ресурсима. Одрживо коришћење шумских и 

ловних ресурса. Ветрозаштитни појасеви у борби против ерозије. Идентификација шума високе заштитне 

вредности. Шумски екосистеми као произвођач биомасе. Заштита шума и ловне фауне од болести и 

штеточина. Правци развоја шумарства и ловства Србије. Мере за унапређење развоја шумарства и ловства 

Србије. Вредновање шумских и ловних ресурса и финансирање шумарства и ловства. 

Практична настава  

Моделовање процеса у шумским екосистемима и популацијама дивљачи. Практичан рад на рачунарима у 

софтверима за моделовање. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, рачунарске вежбе, колоквијум, писмени испит, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијум 20 ..........  
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