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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Наставни смјер/Општи смјер 

 
Назив предмета Општа екологија 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПБ12ОЕ Обавезни I и II 3+2 и 3+2 12 (6+6) 
Наставници др Невенка Павловић, редовни професор и мр Дејан Дмитровић, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
--------------- ---------- 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са општим еколошким појмовима и принципима, основама еколошке интеграције, ступњевима 

еколошке интеграције, животним областима, односом  човјека и природе, радијационом и космичком екологијом. 
Исходи учења (стечена зања): 
Оспособљеност студената  за схватње, значај и кориштење еколошких садржаја у току даљњег студија и примјену 

стечених знања у прaкси. Оспособљавање студената за теренски рад, прикупњање узорака, лабораторијске анализе 

те презентирање резултата и њихову практичну примјену. 
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Основни еколошки принципи и појмпви. Екологија, рађање екологије као науке, подјела и значај. Екологија и њен 

однос према другим наукама. Екологија од Хекела до данашњих дана. Екологија данас и будућност екологије као 

науке. Основе еколошке интеграције. Организам у еколошким односима. Еколошки фактори. Животна форма. 
Еколошка ниша. Популација и њена својства. Биоценотичке основе. Биоценоза и њена својства. Екосиситем и 

његова својства Животне области- област мора и океана. Област копнених вода. Екологија копна-сувоземна област 

живота. Биосфера као глобални екосистем. Однос човјека и природе. Промјене атмосфере, хидросфере,  и 

педосфере. Еколошке катастрофе. Природни и антропогени  утицаји у екосистемима. Екологија радијација. 

Еколошки инжењеринг. Космичка екологија. 
Вјежбе  
Еколошки фактори. Одређивање  термичког градијента и дневног тока температуре површине тла и ваздуха. 
Свјетлост -понашање организама, фотопериодизам. Влажност ваздуха, апсолутна и релативна. Климатограми и 

биоклиматограми. Профил тла букове шуме, хоризонти. Састав слатке и морске воде. Љетњи вертикални распоред 

кисеоника пр. Охридско и Скадарско језеро. Еколошка валенца, еколошки спектар. Животне форме и животни 

циклуси на примјеру биљака и животиња.  Одређивање бројности, густине популације и типови просторног 

распореда. Растење популације. Таблице смртности. Типови узрасних пирамида. Осцилације густине популације, 
флуктуације бројности. Дисперзија. Богатство и специјски  диверзитет. Бројност, покровност, социјалност, 

релативна абунданција. Просторни распоред у биоценози-стратификација у биоценози. Уочавање граница 

биоценозе, екотон руба шуме на терену. Трофички нивои, ланци исхране. Израчунавање еколошке ефикасности. 
Типови екосистема. Бара као екосистем. Биогеохемијски циклуси. Анализа материјала из Боко-которског залива и 

Скадарског језера. Обрада шуме и ливаде у околини. Антропогени утицаји на ваздух, воду, тло. Видови биолошке 

борбе против штеточина на терену. Рационално искориштавање природе, примјери. Компоновани мали 

екосистеми, значај, искориштавање у посебним условима.  
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавање, лабораторијскe вјежбе, теренска настава, семинарски радови. 
Литература: 
 
Pavlović, Nevenka, I. Radović (2014): Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja 

Luka. 
Odum, E. P. (1971): Fundamentals of Ecology. Saunders  Company,  Philadelphia,  London, Toronto.  
Мучибабић, С. (1960): Основи екологије (скрипта). Универзитет у Сарајеву. Сарајево. 
Glavač, V. (2001): Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. 
Станковић, С. (1962): Екологија животиња. Завод за издавање уџбеника, Београд.  
Лакушић, Р. (1980 и 1989): Екологија биљака (I дио Идиоекологија). „Свјетлост“ Завод за издавање уџбеника, 

Сарајево. (Прво издање 1980 и друго издање 1989).  
Станковић, С. (1957): Охридско језеро и његов живи свет. „Култура“, Скопје.  
Станковић, С. (1977): Оквир живота (треће издање). „Глас“. Београд.  
Janković, M.  (1966): Fitoekologija sa osnovama fitocenologije  i pregledom tipova vegetacije na Zemlji. Naučna knjiga, 



Beograd. 
Вернадски, В. И. (1960): Биосфера. Избр. Соч.,Т.В. Москва. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Редовно присуство и активност на настави, тестови, семинарски, практични испит и завршни испит. 
Похађање наставе обавезно Домаћи задатак Завршни испит 60 
Активност на настави 5 Колоквиј Тестови  

Семинарски  
25 
10 

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Невенка Павловић, редовни професор 
 


