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Милош Копривица рођен је 20.09.1948. године у Недајном, општина 

Плужине, Црна Гора гдје је завршио основну школу. Средњу шумарску 

школу у Сарајеву уписао је 1963. године, завршио је 1967. године, а у истом 

граду је уписао Шумарски факултет који је завршио 1972. године. 

Магистрирао је 1977. године, докторирао 1985. године на Шумарском 

факултету у Сарајеву на области Уређивање шума на теми „Варијабилитет 

таксационих елемената и плланирање узорка за таксациону процјену шума 

у СР Босни и Херцеговини“. 

 

Радни вијек започео је у Институту за шумарство у Сарајеву 1971. године, а 

наставио у Пословном удружењу шумарства и дрвне индустрије Црне Горе у 

Титограду (1972). Након одслужења војног рока (1972/1973) враћа се у 

Сарајево гдје је 1974. године изабран за асистента на предмету Шумарска 

биометрика. У звање доцента изабран је 1987. године на предмету 

Шумарска биометрика, а 1992. године изабран је у звање ванредног 
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професора на предмету Дендрометрија. Усавршавао се у Финској 1988. 

године на Институту за шумарска истраживања Финске. 

 

После избијања ратних дејстава одлази у Београд и ради на Институту за 

шумарство у периоду 1992-2013. година гдје је обављао низ руководећих 

функција укључујући и позицију директора (2001-2004. година). 

 

На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци био је ангажован на 

предметима Шумарска биометрика и Дендрометрија у периоду 2000-2010. 

година. У 2007. години изабран је за редовног професора на предметима 

Шумарска биометрика и Дендрометрија. 

 

У свом радном вијеку радио је у најзначајнијим научноистраживачким и 

образовним институцијама шумарства БиХ, Србије и Црне Горе на 

рјешавању проблема струке и науке, а дао је значајан допринос Другој 

државној инвентури шума на великим површинама у БиХ (2006-2009). Био 

је учесник многобројних међународних и домаћих научних и стручних 

скупова, рецензент међународних и домаћих часописа и других научних 

дјела, члан комисија за оцјене и одбране магистарских и докторских теза. 

Овјавио је око 150 научних и стручних радова, 20 монографских цјелина и 

уџбеник Шумарска биометрика. 

 

Пензионисан је 2013. године. Остао је активан у науци објављујући радове 

у угледним часописима у области шумарства код нас и у иностранству. Током 

2015. године објавио је уџбеник Шумарска статистика на Шумарском 

факултету Универзитета у Бањој Луци. Посљедња, аутобиографска, књига 

професора Милоша Копривице под насловом „Моја сјећања“ објављена је 

2020. године у Београду. 

 

Проф. др Милош Копривица преминуо је 29.10.2021. године у Београду. 

 

 

Шумарски факултет Бања Лука 


