
 
 

Назив предмета: Молекуларна екологија и понашање ловне дивљачи и егзотичних животиња 
Наставник или наставници: проф. др Нинослав Ђелић, проф. др Зоран Станимировић, проф. др 
Јевросима Стевановић, доц. др Милош Вучићевић 
Статус предмета: Изборни предмет из области израде докторске дисертације 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: уписан семестар у коме се слуша предмет 
Циљ предмета 
Упознавање са могућностима примене молекуларно-генетичких метода у конзервационој генетици и  
проучавању еколошке генетике и понашања животиња, процени биолошке разноликости (биодиверзитета) и 
односа врста, као и употребе молекуларних маркера у форензичким испитивањима и детекцији патогена 
ловне дивљачи и егзотичних животиња.  
Исход предмета  
Након одслушаног предмета, студенти би требало да: буду обучени за примену молекуларно-генетичких 
техника за очување, контролу и заштиту аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљачи и егзотичних 
животиња; познају основне молекуларно-генетичке методе за дијагностику и мониторинг специфичних 
болести дивљачи и егзотичних животиња, узрокованих амбијенталним променама у окружењу; познају 
молекуларно-генетичке технике за праћење маркер-гена и њихових продуката у програмима гајења, 
селекције и повећања отпорности на болести; овладају применом молекуларно-генетичких метода у 
конзервационој генетици и форензичким испитивањима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Генетичка структура и генске мапе дивљачи и егзотичних животиња. Анализе микробиома дивљачи и 
егзотичних животиња применом Next-Generation Sequencing (NGS). Примена молекуларно-генетичких 
техника у анализи генома и праћењу зоогеографског порекла дивљачи и егзотичних животиња. Молекуларне 
адаптације и геномика животне средине. Генетика понашања и заштита биодиверзитета. Очување, контрола 
и заштита аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљачи и егзотичних животиња. Примена 
молекуларно-генетичких метода у дијагностици и мониторингу болести дивљачи и егзотичних животиња, 
узрокованих амбијенталним променама у окружењу и патогенима вирусне, гљивичне, бактеријске и 
протозоарне етиологије (PCR, real-time PCR, PCR-RFLP, биочипови - DNA microarray). Праћење маркер гена 
и њихових продуката у програмима гајења, селекције и повећања отпорности на болести и конзервације 
применом молекуларно-генетичких техника. 
Практична настава-СИР: 
Анализа митохондријалне ДНК (мтДНК) и микросателита у истраживањима молекуларне екологије 
дивљачи и егзотичних животиња. 
Анализа species-specific региона ДНК дивљачи и егзотичних животиња у форензичком доказивању порекла. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава-СИР: 30 
Методе извођења наставе 
Осим теоријских предавања, практична блoк настава сa индивидуaлним рaдoм студeнтa. Активaн и 
кoнкрeтaн практичан рад у Лaбoрaтoриjи за генетику домаћих животиња, дивљачи и пчела Кaтeдрe зa 
биoлoгиjу нa пoстojeћoj oпрeми кoja у пoтпунoсти подржава предвиђени наставни програм. Систем ротације 
докторанда са тутором за сваку дијагностичку технику омогућава да сваки кандидат након завршеног курса 
буде способан за самосталан рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Из наставе 10 поена, за семинарски рад 10 поена, на испиту 80 поена (мин. 41).  
Начин провере знања: семинарски рад, испит 

 


