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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм(и): 

Екологија и заштита животне 

средине 
Наставни смјер / Општи смјер 

 
Назив предмета Генетика са генотоксикологијом 
Шифра 

предмета 
Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПЕ6ГГ Обавезни Шести 2+2 5 
Наставници Др Стојко Видовић, редовни професор 
 
Условљеност другим предметима: Облик 

условљености 
Положени испити претходних година.  
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са теоријским и технолошким аспектом опште и хумане генетике, 

еволуције гена, наслеђивањем квантитативних својстaва, те проучавања механизама преношења 

насљедних фактора са родитења на потомке. Одређивање основних закона наслеђивања и 

интеракције међу генима, анализа родослова, одређивање структуре и броја хромозома, 

израчунавање коефицијента inbreeding-a. Упознавање са повећаним генетичким ризиком код 

неконтролисане примјене разних препарата и производа нове технологије. Примјена 

истраживачких поступака за детекцију и идентификацију агенаса способних да изазову 

промјене на организационом, функционалном и информатичком нивоу насљедног материјала. 

Оспособити студенте да користе анализу кариотипа, да одређују учесталост гена у популацији, 

те да савладају основне принципе детекције ефеката генотоксичних агенаса. 
Исходи учења (стечена зања): 
Бављење фундаменталним и апликативним истраживањима из области генетике у биологији и 

другим биолошким дисциплинама. 
Oвладавање принципима наслеђивања и остваривање експресије особина, последице дјеловања 

мутагених фактора на генетичку структуру, те разумијевање генетичке варијабилности. 
Садржај предмета: 
Теоретска настава 
Структура, организација и функција генетичког материјала. 
Ћелијска диоба и молекуларни механизми ДНК репликације.  
Плазмиди (структура, репликација, инкомпатибилност).  
Менделова теорија наслеђивања, везано наслеђивање.  
Молекуларни механизми рекомбинације и транспозиције.  
Промјене у генетичком материјалу (генске и хромозомске мутације, стопа мутација, репарација 

ДНК).  
Генотоксични ефекти зрачења, доза – ефекат.  
Хемијски генотоксични агенси (подјела хемијских генотоксичних агенаса и њихово дејство).  
Биолошки генотоксични агенси (улога вируса у онкогенези и ћелијској трансформацији).  
Генетичка условљеност канцера.  
Генетички механизми имунолошких способности.  
Генетика развића.  
Генетика понашања.  
Генетичка контрола старења.  
Популација и генофонд.  
Генетички полиморфизам и генетичка структура природних популација.  
Популациона дистрибуција алела.  
Генетичка равнотежа популације и фактори који мењају генетичку равнотежу популације.  



Генетичка детерминација квантитативних особина.  
Ефективна величина популације.  
Принципи детекције и евалуације ефекта генотоксичних агенаса.  
Методе и модел организми у мониторингу загађења животне средине генотоксичним агенсима.  
 
Практична настава 
Основни закони наслеђивања. 
Менделова правила наслеђивања и везано наслеђивање. 
Детерминација пола и полно везани гени. 
Наслеђивање крвних група и Рх фактора. 
Хромозоми човјека. 
Анализа кариотипа. 
Тест. 
Родословна стабла. 
Коефицијент инбридинга. 
Генетичка равнотежа популација. 
Одређивање учесталости алела и генотипова у популацији. 
Ефективна величина популације. 
Генетика микроорганизама. 
Тестови за детекцију генотоксичности. 
Тест. 
Методе наставе и савадавање градива: 
Теоријска предавања, лабораторијске вјежбе (укључујући демонстрационе и рачунске вјежбе-
задатке), презентација студентских семинара, консултације. 
Литература: 
1. Д. Б. Зимоњић, Н. Савковић,  М. Анђелковић: Генотоксични агенси, Научна књига, Београд, 

1990. 
2. Д. Маринковић, Н. Туцић, В. Кекић: Генетика, Научна књига, Београд, 1989. 
3. М. Кичић, Б. Крајинчанић: Медицинска генетика, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1989. 
4. R. Lewis: Human genetics: Concepts and applications (5th edition), McGraw-Hill, New York, 2003. 
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 
 


