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II циклус студија - Мастер 

Студијски  
програм: 

Хемија 

 
Назив предмета Органска геохемија 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

СПХМИ169ОГ изборни IX 3+2 6 
Наставници Др Бранимир Јованчићевић, редовни професор  

на Хемијском факултету, Универзитета у Београду  
 
Условљеност другим предметима:  Облик условљености 
Нема  
Циљеви изучавања предмета: 
Органска геохемија је врло важан пример у примењеној органској хемији. У оквиру овог курса студент 

упознаје органску супстанцу геосфере, њене трансформације, порекло, као и састав најважнијих њених 

облика. Међу њима су нафта, гас и органска супстанца угљева различитог степена карбонификације. 
Органска геохемија је данас у свету једна од најзначајнијих научних дисциплина. Њен значај проистиче 

из чињенице да су органско-геохемијска испитивања незаобилазна у проспекцијским истраживањима 

нафте и гаса.  
Исходи учења (стечена знања): 
Са савладаним курсом Органске геохемије студент стиче знања која су основ за рад у лабораторијама 

нафтних компанија која се баве проспекцијом, али и прерадом. Такође, то је основ за даље усавршавање, 

будући да данас у свету (укључујући и Београд) постоји велики број истраживачких група које се баве 
овом врло популарном облашћу.  
Садржај предмета: 
Кружење органског угљеника у природи. Фотосинтеза. Продукција и очување органске супстанце у 

седиментим формацијама. Формирање фулво- и хуминских киселина и хумина и стварање керогена у 
оквиру фазе дијагенезе. Формирање битумена, миграција и акумулација нафте у оквиру катагенезе и 

метагенезе. Дефиниција, изоловање, одређивање структуре и матурационе промене керогена. Састав и 
корелациони параметри нафти. Биолошки маркери. Гас. Постанак, састав и класификација угљева. 
Битуминозни шкриљци. Интеракције минерала и органске супстанце седимената.  
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања и лабораторијске вежбе.  
Литература: 
1) Д. Виторовић и Б. Јованчићевић (2005) Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд.  
2) Ј. Schwarzbauer and B. Jovančićević (2015) Fundamentals in Organic Geochemistry – Fossil Matter in the 

Geosphere, Springer.  
3)    Б. Јованчићевић (1999) Практикум органске геохемије са хемијом горива, Хемијски факултет, 

Београд.  
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Колоквијуми и усмени испит.  
Активност: 10 поена Лабораторијске вежбе: 10 поена 
Колоквијуми: 20 поена Завршни испит: 60 поена 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Бранимир Јованчићевић 
 

 


