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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
наставни, општи 

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

СПБ2ОЗ обавезни II 2 + 2 5 
Наставници Проф. др Драган Микавица, редовни професор                мр Горан Шукало, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Општа зоологија I Положен испит 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним сазнањима из зоологије, која укључују подрчја систематике 

животиња, принципа таксономије као и опште карактеристике организационих типова животиња.  
Исходи учења (стечена зања): 
Стицање основног сазнања из области систематике животиња, принципа таксономије и општих карактеристика 

организационих типова животиња. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
 
Принципи класификације животиња: Зоолошка номенклатура; Главна подјела царства Animalia са прегледом 

животињског свијета (Protozoа, Меsozoа и Metazoa). Protozoa и меsozoa: Упоредни преглед структуре и 

функционалне организације главних таксономских група и њихових представника. Spongia: Нивои структуралне 

и таксономске организације; Особине главних група и карактеристичних представника. Coelenterata: Главне 
морфолошке и физиолошке особине, разноврсност појединих група; Бесполни и полни облици код дупљара. 
Platyhelminthes: Структурална и функционална организација; Главне таксономске групе и представници са 

нагласком на врсте које паразитирају код човјека и животиња (Trematodes, Cestodes). Nematoda: Опште одлике 

организације тијела, морфологија и физиологија; Главне таксономске групе и карактеристични представници 

паразити човјека и животиња. Annelida: Морфолошке и функционалне карактеристике са освртом на главне 

таксономске групације (Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea). Mollusca: Опште, структуралне и морфолошке одлике; 

Главне таксономске групе; Значај појединих група (Gastropoda, Lamelibranchia, Cephalopoda). Arthropoda: 
Карактеристике Branchiata и Tracheata. Insecta: Најважније особине и главни представници појединих група са 

акцентом на биљне штеточине, паразите човјека и преосиоце заразних обољења. Echinodermata: Главне 

структурне и физиолошке карактеристике; Особине појединих група и главних представника; Амбулакрални 

систем. Chordata: Поријекло и филогенија; Опште одлике – морфологија и функција; Класификација. Vertebrata: 
Главне и структуралне и функционалне одлике појединих класа кичмењака са освртом на карактеристичне 

представнике.  
 
Практична настава 
 
Главне и изведене таксономске категорије; Примјери зоолошке номенклатуре. Опште карактеристике, грађа и 

представници Protozoa: Amoeba sp., Entamoeba hystolitica, Trypanosoma brucei (микроскопски препарати). Опште 

карактеристике, грађа и представници Spongia: Grantia sp. (микроскопски препарат), Spongia officinalis (уздужни 
пресјек). Опште карактеристике, грађа и представници Coelenterata: Hydra sp. (мушке и женске јединке), Obelia 
sp. (микроскопски препарат-бесполна генерација). Опште карактеристике, грађа и представници Platyhelminthes: 
Fasciola hepatica (адулт, ларве мирацидијум, редија, церкарија), Taenia sp.(сколекс, зрели проглотис), 
Echinoccocus granulosus (микроскопски препарат). Опште карактеристике, грађа и представници Nematoda: 
Ascaris lumbricoides, Trichinella spiralis, (микроскопски препарати). Опште карактеристике, грађа и представници  
Annelida: Lumbricus terrestris (микроскопски препарат, дисекција кишне глисте). Опште карактеристике, грађа и 

представници Mollusca: Anadonta sp., Mytilus sp., Viviparus sp., Limnea sp., Loligo sp., . Опште карактеристике, 

грађа и представници Crustacea: Daphnia sp., Cyclops sp., Astacus sp. (микроскопирање). Опште карактеристике, 

грађа и представници Insecta: Anopheles sp., Drosophila sp., Vespa sp. Опште карактеристике, грађа и представници 
Echinodermata: Echinus sp., Cucumaria sp. Опште карактеристике, грађа и представници Chordata: Branchiostoma 
lanceolatum (микроскопски препарат пресјека у нивоу ждријела). Опште карактеристике, грађа и представници 
појединих класа кичмењака (Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves i Mammalia). 
 
 
 
 



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 

Тестови 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 
 


