
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији 
Наставник/наставници: др Марко Р. Перовић, ванр. проф.; др Раде Цвјетићанин, ред. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Дендрологија 
Циљ предмета 
Циљ предмета Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији је да студенте детаљно упозна са 
ендемичним и угроженим дрвенастим врстама које од природе расту на простору Србије. 
Исход предмета  
Знања стечена на предмету Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији служе као допуна знањима 
стеченим из Дендрологије, а послужиће за заштиту ретке и угрожене дендрофлоре у Србији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
На предавањима (кабинетска настава) проучава се биодиверзитет флоре Србије, степен и центри 
ендемизма. Наводе се угрожавајући фактори флористичког диверзитета. Дефинишу се IUCN категорије 
угрожености врста. Представљају се категорије заштићених природних добара и презентују важније 
дрвенасте врсте које представљају споменике природе. Проучавају се појединачне ендемичне и угрожене 
дрвенасте врсте у флори Србије, њихова морфологија, хорологија, фенологија, екологија, наводi се степен 
угрожености, предузете и потребне мере заштите. 
Практична настава  
На вежбама студенти уче да детерминишу ендемичне и угрожене дрвенасте врсте по морфолошким 
својствима и да их међусобно разликују. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+1 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Кабинетска настава, вежбе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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