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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15 + 2*15 + 0*15  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1.4 + 2*15*1.4 + 0*15*1.4 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 75 + 105 = 180 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицање знања о основним концептима за очување биодиверзитета 
2. Главне пријетње биолошкој разноликости 

3. Способност процјене ефеката дјеловања људских дјелатности на биодиверзитет 

4. Оспособљеност за примјену методе брзе биолошке процјене биоиндикатора на нивоу  
 популација, биоценоза, копнених и водених екосистема. 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, лабораторијске вјежбе, семинарски рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Дефиниција биодиверзитета. Биодиверзитет у оквиру еволуцијских  процеса кроз генетички, 
специјски и екосистемски ниво. 
2. Основне особине биодиверзитета и практични значај.  
3. Стање, степен и  фактори угрожавања биодиверзитета на националном и глобалном нивоу. 

4. Биодиверзитет - флора и фауна БиХ, станишта и екосистеми БиХ. Врсте, екосистеми и станишта 

од интереса за ЕУ. 

5. Притисци и губитак биодиверзитета. Конверзија станишта, климатске промјене, прекомјерна 

експлоатација  популација и инвазивне врсте као основни узроци губитка биодиверзитета. 

6. Негативни ефекти појединих људских делатности (пољопривреда, шумарство, урбанизација и 

изградња инфраструктуре, туризам и рекреација, недозвољена трговина дивљим врстама, 

загађење воде, ваздуха и земљишта) добијених међународно стандардизованим методама (IUCN, 

1991, IUCN, 1993 и IUCN, 1995). 

7. Провјера знања 

8. Мјере и методе заштите и очувања копнених и водених екосистема. Заштићена подручја, 

станишта и врсте Босне и Херцеговине. 

9. Међународни споразуми, стандарди, критеријуми и програми за очување, одржање и трајно 

одрживо коришћење биодиверзитета. Врсте од међународног значаја (IUCN). Категорије 

угрожености. 

10. Концепт екосистемског приступа у управљању простором. Принципи. Екосистемски сервиси. 

Анализа примјене концепта на глобалном и локалном нивоу. Индикатори стања. Управљање 

природом. 

11. Модели и методе  процјене биодиверзитета. 

                                                 
1
 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење 
П+В у семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај 
обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



12. Израда стратегије и програма ин-ситу очувања и унапређења врста или генетичких ресурса 

одбране биљне или животињске врсте, коришћењем концепта „use it оr lose it” 

13. Методологија и организација биомониторинга. Концепт и методе брзе биолошке процјене 

биоиндикатори на нивоу популације, биоценозе, водених, копнених екосистема. 

14. Семинарски рад (припрема конзервацијских пројеката и програма) 

15. Провјера знања. 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 6 6 % 

семинарски рад 14 14 % 

колоквијум I   25 25 % 

колоквијум II  25 25 % 

   

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30 % 

УКУПНО 100 100 % 
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