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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Наставни смјер / Општи смјер 

 
Назив предмета Генетика I 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПБ4Г1 Обавезни Четврти 2+2 5 
Наставници Др Стојко Видовић, редовни професор 
 
Условљеност другим предметима: Облик 

условљености 
Положени испити претходне године.  
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са теоријским аспектом структуре и функције ћелије, организације и 

структуре хромозома, принципа опште генетике, наслеђивање квантитативних својстaва, те 

проучавања механизама преношења насљедних фактора са родитења на потомке. Одређивање 

основних закона наслеђивања и интеракције међу генима. Детекцију фактора способних да 

изазову промјене на организационом, функционалном и информатичком нивоу насљедног 

материјала. Значај ванхромозомских фактора у процесу наслеђивања, те значај наследне 

компоненте у процесу старења. 
Исходи учења (стечена зања): 
Значај фундаменталних и апликативних истраживања из области генетике. Oвладавање 

принципима наслеђивања, последице дјеловања мутагених фактора на генетичку структуру, те 

разумијевање генетичке варијабилности. 
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Основни принципи науке о наслеђивању – генетички експеримент. 
Репродукција – бесполна и полна. 
Структура и функција ћелије. Метаболизам ћелија. 
Ћелијски циклус. 
Структура хромозома. 
Менделова теорија наслеђивања. Генотип и фенотип. 
Полигенско наслеђивање. Везано наслеђивање.  
Интеракције међу генима. 
Извор генетичке варијабилности-структурне промјене. 
Нумеричке промјене хромосома.  
Абнормалности полних хромосома. 
Хемијски мутагени фактори. 
Физички мутагени фактори. 
Биолошки мутагени фактори. 
Генетичка контрола развића полова. 
Полно везано наслеђивање и наслеђивање ограничено полом. 
Ванхромосомско наслеђивање. 
Промјене у генетичком материјалу током старења. 
Тест 
 
Практична настава 
Увод, дефиниција и основни принципи наслеђивања  
Менделов експеримент - монохибридно и дихибридно наслеђивање 



Панетова мрежа, тест укрштање (обрада задатака) 
Интермедијарно и кодоминантно наслеђивања (обрада задатака)  
Наслеђивање крвних група и Rh фактора (обрада задатака)  
Наслеђивање пола и полно везано наслеђивање (обрада задатака)  
Колоквијум 
Интеракције међу генима 
Примјена статистике у генетици, χ2 -тест 
Израчунавање вјероватноће (обрада задатака) 
Наслеђивање везаних гена (обрада задатака)  
Биометријске  методе и  њихова примјена у генетици 
Хромозомске мапе, анализа кариограма човјека 
Самостално вјежбање задатака 
Колоквијум 
Методе наставе и савадавање градива: 
Теоријска предавања, лабораторијске вјежбе (укључујући демонстрационе и рачунске вјежбе-
задатке), презентација студентских семинара, консултације. 
 
Литература: 
1. Д. Маринковић, Н. Туцић, В. Кекић: Генетика. Научна књига, Београд, 1989. 
2. V. Diklić, M. Kosanović, S. Dukić, J. Nikoliš: Biologija sa humanom genetikom. Medicinski 
fakultet, Beograd,   
    2003. 
3. B. Lewin: Genes. Oxford University Press Inc., New York. 
4. B. Alberts: Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing Inc., Philadelphia. 
5. М.Новаковић, С.Видовић: Практикум за биологију са хуманом генетиком, Медицински 

факултет,  
    Бања Лука, 2007. 
 
Додатна литература: Научни радови публиковани у реномираним часописима. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Редовно присуство и активност у настави, колоквијум, практични испит, тест и завршни испит-
усмени. 
Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 51 бод (максимално 100 бодова). 
Похађање наставе  Домаћи 

задатак 
Завршни испит 60 

Активност на 

настави 5 Колоквиј 35  

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Стојко Видовић, редовни 

професор 
 


