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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Екологија и заштита животне 

средине 
Наставни смјер/ пшти смјер 

 
Назив предмета Екологија и заштита вода 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПЕ56ЕЗВ Обавезни V и VI 2+2 и 2+2 9 (5+4) 
Наставници др Невенка Павловић, редовни професор и  мр Дејан Дмитровић, виши асистент 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Основи екологије, екологија и разноврсност бескичмењака, екологија и 

разноврсност микроорганизама, екологија и разноврсност алги и гљива 
 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са водом као значајним ресурсом, њеним карактеристикама и подјелом, текућим и стајаћим копненим 

водама, морима и океанима. Упознавање са организмима појединих типова вода, сложеним односима који се 
успостављају између организама у воденој средини, њиховом међусобном зависношћу и зависношћу од животне 

средине, загађењем вода, мјерама заштите и законском регулативом. 
Исходи учења (стечена зања): 
Стечена знања биће употребљива у рјешавању проблема праћења стања, планирању и предузмању мјера и 

поступака у управљању, кориштењу и заштити екосистемских и биотичких ресурса вода. Ова занања ће да омогуће 

детерминацију организама индикатора чистих и загађених вода, оцјену квалитета вода, чувању вода од загађења и 

примјену законске регулативе. 
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Предмет екологије и заштите вода. Типови вода. Физичке и хемијске карактеристике вода. Подземне воде. Стајаће 

воде-језера, баре, мочваре, ритови, тресаве. Текуће воде. Хидробионти, специфичност грађе. Планктон- 
фитопланктон. Планктон-зоопланктон. Бентос-фитобентос. Бентос- зообентос. Нектон. Неустон. Антропогени 

утицаји на копнене воде. Облици загађења копнених вода Утицај токсичних супстанци на рибе и остале организме. 

Значај еколошког уређења водених токова, очување природних станишта и плодишта, обезбјеђење миграционих 

путева, очување биодиверзитета. Аутопурфикација. Вјештачко пречишћавање отпадних вода. Аквакултура. 

Морски екосистеми, подјела. Дно мора и океана. Физичке и хемијске особине морске воде. Биотоп мора и океана. 
Живот у мору, биопродукција. Прилагођеност организама на услове живота у мору. Планктон мора. Нектон мора. 

Бентос мора. Живот на помичним и непомичним подлогама. Антропогени утицаји и загађење мора и океана. 

Утицаји загађивача на живи свијет, феноли, пестициди, канцерогене материје, детерџенти и нафта. Загађење 

Јадранског мора. Ублажавање негативних посљедица загађења. Мјере заштите мора и океана. 
Вјежбе 
Упознавање са захтјевима вјежби. Испитивање физичких параметара воде. Одређивање типова супстрата на 

примјеру извора. Методе узорковања, фиксирања и конзервисања бентоса копнених вода. Узорковање и анализа 

макрозообентоса Врбаса. Идиоеколошке карактеристике одабраних представника макрозообентоса копнених вода. 

Адаптације представника макрозообентоса на брзи водени ток. Методе узорковања, фиксирања и конзервисања 

планктона копнених вода. Анализа узорака планктона Скадарског језера и Бардаче. Анализа хидрофита 

сакупљених на Бардачи. Процјена квалитета воде на основу састава и структуре заједница хидробионата. Распоред 
мора и океана на Земљи. Зоналност мора и океана. Рељеф дна Јадранског мора на лонгитудиналном профилу. 

Анализа морске воде-физички и хемијски параметри. Односи исхране и метаболизам екосистема мора и океана. 

Идиоеколошке карактеристике одабраних представника морског планктона, нектона и бентоса. Анализа 

планктона, нектона и бентоса Јадранског мора. Марикултура-узгој морских организама. Згађивачи морске воде и 

њихов утицај на живи свијет. 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања, лабораторијске вјежбе, терeнска настава, тестови, семинарски радови. 
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Облици провјере знања и оцјењивања: тестови у току семестра, семинарски рад, практични испит и 

завршни испит-усмени. 
Похађање наставе обавезно Домаћи задатак Завршни испит 60 
Активност на настави 5 Колоквиј Тестови  

Семинарски  
25 
10 

 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Невенка Павловић, редовни професор 
 


