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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Наставни смјер / Општи смјер 

 
Назив предмета Биохемија II 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПБ3БХ2 О III 2+2  5 
Наставици Др Биљана Кукавица 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Биохемија I Положен испити 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ курса је упознавање студената са основама организације, функционисања и регулације биохемијских процеса 

у живим системима. Упознавање студената са основним метаболичким процесима и важностима хемије за живе 

организме. Циљ је такође упознавање са основним механизмима биохемијског прилагођавања организама на 
разнене врсте биотичког и абиотичког стреса. Дају се објашњења молекуларних основа повезивања метаболичких 

реакција који обезбеђује динамички однос живог система са својом околином. Дају се сви аспекти процеса 

катаболизма и анаболизма макромолекула, укључујући и регулацију тих процеса. Дио предмета објашњава на који 

начин живи системи конзервирају и користе енергију, поштујући законе термодинамике 
Исходи учења (стечена зања): 
Познавање основних метаболичких процеса (гликолизе, циклуса лимунске кисеине, оксидације масних киселин). 
Познвање и разумевање метаболичких промјена које су одговор биљака и животиња на биотички и абиотички 

стрес. Разумјевање процеса настајања реактивних врста и функционисања антиоксидативног метаболизма.   
Садржај предмета: 
Предавања:Основни појмови и својства метаболизма. Термодинамички односи битни за разумјевање 
метаболизма. Улога ATP-а, NADH и FADH2 и коензима А. Гликолиза. Пут пентозо фосфата. 

Глуконеогенеза. Катаболизам липида и масних киселина. Анаболизам масних киселина и липида. 

Метаболизам холестерола. Метаболизам гликогена. Циклус лимунске киселине. Eлектрон-транспортни 
ланац. Оксидативна фосфорилација. Извори и фиксација N2. Биосинтеза аминокиселина.Разградња 

амино киселина и синтеза урее. Разградња протеина. Протеазе. Метаболизам нуклеотида.  Фотосистем I 
и II. Kалвинов циклус. Регулација Калвиновог циклуса. Фотореспирација. C4 биљке. Биолошке 

оксидације, настајање реактивних врста кисеоника. Антиоксидативни метаболизам. Витамини. 
Хормони. 
Вјежбе: Одређивање оптималног pH за активност амилазе из пљувачке, Утицај концентрације супстрата 

и инхибитора на брзину ензимске реакције, Утицај температуре на активност амилазе. Одређивање 
Km.Одређивање концентрације амилозе.  Одређивање концентрације укупних угљених хидрата антрон 

методом. Изолација и одређивање концентрације пектина. Изоловање гликогена.Специфичне реакције 

на липиде.Активност липаза. Одређивање концентрације витамина C. Рачунске вјежбе. 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавања, лабораторијске и рачунске вјежбе, консултације. 
Литература: 
1. П. Карлсон: Биокемија, Школска књига Загреб, (1993) 
2. Љубиша Тописировић, Ђорђе Фира, Јелена Лоза: Динамичка биохемија, Универзитет у Београду, 2005 
3. Весна Никетић и Милан Николић: Упутства за вежбе из биохемије протеина и нуклеинских киселина, Хемијски 

факултет Београд (2008). 
 4. Зоран Вујчић, Експериментална биохемија Практикум, Хемијски факултет, Београд (2002)  
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Колоквијум- градиво са вјежби. 
Тест (2) - провјера знања писмено у току семестра.  
 Завршни испит се полаже практично  и усмено.  
 
Тестови током 

семестра 40 Завршни испит 60 

Посебна назнака за предмет: 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Биљана Кукавица 
 


