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Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Положени испити претходних година.  
Циљеви изучавања предмета: 
Упознати студенте са Молекуларном билогијом као биолошком дисциплином која има за предмет истраживање 

хемијске и физичке основе специфичности биолошких система. Обрађује се појам генетичке информације, 

структура и функција макромолекула – нуклеинских киселина и протеина, који су одговорни за проток и 

реализовање генетичких информација. Тежиште је на структури, умножавању и експресији гена, те структури, 

интеракцијама и физиолошким улогама генских продуката. На нивоу интеракције молекула обрађују се процеси 

синтезе ДНК, РНК и протеина. Ови процеси се посматрају упоредо код прокариота и еукариота при чему се 

наглашава универзалност основних механизама, али и анализирају специфичности појединих рjешења. 
Реализација генетичке информације се прати и кроз анализу механизама регулације генске експресије. 
Упознавањем са технологијом генетичког инжењерства указује се на коришћење резултата молекуларне биологије 

у развијању ове технологије. 
Исходи учења (стечена зања): 
Студенти би требали да разумију структуре и функције гена у јединкама, те структуре и улоге макромолекула у 
ћелији – нуклеинских киселина и протеина, како би могли да прате савремене токове према упознавању 

молекуларних механизама, као и значај фундаменталних и апликативних истраживања из области молекуларне 

биологије.  
Садржај предмета: 
 Дезоксирибонуклеинска киселина - хемијски састав и грађа нуклеинских киселина, генетички код, секундарна 

структура ДНК и њена полиморфност, сателитска ДНК, уникатни и поновљени низови, денатурација ДНК, 
хибридизација нуклеинских киселина, одређивање примарне структуре (Сангер), секвенцирање генома, 

 Репликација ДНК - семиконзервативност процеса, општи преглед процеса репликације ДНК, ензими 
репликације, механизам репликације код прокариота и еукариота, тачност репликације,  

 Репарација оштећених молекула ДНК - репарација: неспарених нуклеотида, исијецањем база, исијецањем 
нуклеотида, директна, пострепликативна (рекомбинативна), СОС одговор, 

 Генетичка рекомбинација - хомологна, специјална и транспозициона рекомбинација,  
 Хроматин - нуклеозоми, хистони, нехистонски протеини, виши нивои структурне организације хроматина, 

функција,  
 РНК - врсте и функције РНК молекула, 
 Ген - појам, структура гена код прокариота и еукариота, интрон, егзон,     
 Транскрипција - транскрипција код прокариота и еукариота, обрада примарних транскрипата, 

аутокаталитичка обрада РНК, 
 Рибозоми - структура, функција, еукариотски и прокариотски рибозоми, биосинтеза, 
 Транслација - активација аминокиселина, иницијација, елонгација, терминација, вјерност превођења, 

посттранслационе модификације, 
 Протеини - структура и улога протеина, 
 Генетичко инжењерство - технологија рекомбинантне ДНК, рестрикционе ендонуклеазе, вектори, библиотеке 

гена, идентификација клона, 
 Митохондрије - организација генома, интеракција са цитоплазмом, 
 Регулација генске експресије - код прокариота и еукариота,  
 Методе у молекуларној биологији: методе за изучавање нуклеинских киселина и протеина, 
 Геномика. 

Методе наставе и савадавање градива: 
Теоријска предавања, лабораторијске вјежбе (укључујући демонстрационе вјежбе), презентација студентских 

семинара, консултације. 
Литература: 
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Додатна литература: Научни радови публиковани у реномираним часописима. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Kолоквијум, тест и завршни испит. 
Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 51 бод (максимално 100 бодова). 
Похађање наставе  Домаћи задатак Завршни испит 60 
Активност на настави  Колоквиј 40  
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Стојко Видовић, редовни професор 
 


