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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
наставни, општи 

 
Назив предмета Општа зоологија I 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПБ1ОЗ обавезни I 2 + 2 5 
Наставници Проф. др Драган Микавица, редовни професор                  мр Горан Шукало, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
нема  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним сазнањима из зоологије, која укључују подручја 

зооцитологије, ембриологије, хистологије и органологије код различитих група животиња. 
Исходи учења (стечена зања): 
Стицање основног сазнања из области зооцитологије, ембриологије, хистологије и органологије код различитих 

група животиња. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
 
Увод: Карактеристике живе материје. Повезаност зоологије са другим наукама. Разлике између биљних и 

животињских организама. Принципи организације животиња. Зооцитологија и диоба ћелије: Структура и 

функција животињске ћелије и њених органела. Диоба ћелије. Симптоми умирања ћелије. Гаметогенеза, 

ембрионално развиће и регенерација: Оогенеза и сперматогенеза. Начини браздања јајне ћелије. Бластулација и 
гаструлација. Формирање клициних листова. Регенерација. Основи хистологије: Појам ткива, органа, органских 

система и организма као цјелине. Структура и функција епителног, везивног, мишићног и нервног ткива. 

Органски системи код животиња - Интегумент: Функција и грађа коже код бескичмењака и кичмењака. 

Творевине коже. Скелетни систем: Облици и типови скелетног система код појединих животињских група и 

функције скелета. Мишићни и локомоторни систем: Функције мишићног система. Типови мишића. 

Локомоторни органи и начини кретања. Нервни систем: Функције нервног система. Типови нервног система. 

Централни, периферни и аутономни нервни систем. Чулни систем: Еволуција чулних органа код бескичмењака и 

кичмењака. Чулни органи (механичка, свјетлосна, термичка и хемијска чула). Ендокрини систем: Ендокрине 

жлијезде. Хормони и њихове функције инвертебрата и вертебрата. Систем органа за варење: Облици и начини 

узимања хране код животиња. Специфичност дигестивног система нижих и виших животиња. Диференцијације 

цријевног канала. Варење. Систем органа за дисање: Аеробно и анаеробно дисање. Размјена гасова. Органи за 
респирацију – трахеје, шкрге и плућа.  Циркулаторни систем: Тјелесне течности. Отворени и затворени крвоток. 

Артеријски и венски крвоток. Грађа срца. Транспорт хранљивих материја и гасова. Екскреторни систем: Улога 

екскреторног система у организму. Облици екскреторних органа – протонефридије, метанефридије, бубрег. 

Систем органа за размножавање: Полне жлијезде – гонаде. Оплодња. Полни и бесполни начин размножавања. 

Смјена генерација. Хермафродитизам. 
 
Практична настава 
 
Методе рада у зоолошкој лабораторији (технике микроскопирања, дисекција, рад са лупом). Прављење нативних 

препарата анималне ћелије – упознавање са грађом и структуром органела. Посматрање стадијума митотичке 

диобе (Astacus sp.). Посматрање стадијума оогенезе и сперматогенезе на трајним препаратима. Уочавање стадијума 

бластомеризације јајне ћелије, грађа бластуле и гаструле (Echinus sp.) на микроскопским препаратима. Упознавање 
са грађом анималних ткива микроскопирањем пресјека различитих органа и дијелова органа. Упознавање са 

дијеловима и слојевима коже на примјеру интегумента жабе и сисара – микроскопирање. Посматрање различитих 

примјера егзоскелета и ендоскелета (Foraminifera, Loligo, Helix, Viviparus, Mytilus); скелет човјека – модел. 
Организација мишићног ткива и локомоторних органа - цилије парамецијума, параподије Nereis sp., парна и 

непарна пераја риба. Типови нервног система; грађа великог мозга и кичмене мождине сисара – микроскопирање. 

Грађа органа бочне линије код риба; Микроскопирање ока сисара; Грађа хемијских чула. Грађа и функција 

хипофизе и штитне жлијезде. Посматрање хранљивих вакуола код парамецијума (in vivo); микроскопирање 

пресјека цријева. Микроскопирање трахеја инсеката, плућа сисара, као и упознавање са грађом шкрга – дисекција 

рибе. Грађа срца, артерија и вена. Упознавање са грађом бубрега и уретера (микроскопирање и дисекција). Полно 

размножавање парамецијума; бесполно размножавање сунђера – гемулација; Хермафродитни полни систем  

(Taenia sp.); Грађа материце и простате сисара – микроскопирање.  



Методе наставе и савадавање градива: 
Стручна знања и способности ће се обезбједити кроз слиједеће облике рада: предавања, теоретско-практичне и 

лабораторијске вјежбе и консултације. 
 
Литература: 
Радовић, И., Петров, Б. (2001): Разноврсност живота I – Структура и функција. Биолошки факултет,  Београд, 

STYLOS, Нови Сад.  
Ратајац, Р. (2000): Зоологија, STYLOS, Нови Сад.  
Николић, В., Миличић, Д., Петров, Б., Радовић, И. (2000): Водич кроз зоологију – Морфолошко-анатомски 

практикум са радном свеском, Биолошки факултет, Београд.  
Матоничкин, И., Ербен, Р. (2002): Опћа зоологија. Школска књига, Загреб. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Тестови 
Колоквијуми 
Практични испит 
Усмени испит 

Testovi 20 Завршни испит Укупно 
Колоквијуми 20 60 100 

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Драган Микавица, редовни професор 
 


