
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 

II циклус студија - Мастер 

Студијски  
програм: 

Хемија 

 
Назив предмета Анализа узорака из животне средине 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

СПХМИ169АУЖС изборни IX 3+2 6 
Наставници Др Малиша Антић, редовни професор, Универзитет у Београду, Пољопривредни 

факултет 
 
Условљеност другим предметима:  Облик условљености 
  
Циљеви изучавања предмета: 
Предмет треба да омогући студентима детаљно упознавање са: методама за узорковање и припрему 

узорака за хемијску анализу. Такође циљ предмета је и да се студенти упознају са савременим 

инструменталним методама, које се примењују у анализи узорака из животне средине; да се оспособе за 
претрагу, обраду и интерпретацију релевантних литературних података. 
Исходи учења (стечена знања): 
Савладавањем овог предмета студенти стичу а) знање из практичне примене инструменталних метода 

анализе, б) вештина примене инструменталних метода у мониторингу животне средине. 
Садржај предмета: 
Методе за узораковање и припрему узорака за хемијску анализу.  
Инструменталне технике за анализу трагова органских супстанци:  
GC – гасна хроматографија,  
HPLC – течна хроматографија високих перформанси,  
GC-MS – гасна хроматографија-масена спектрометрија,  
LC-MS - течна хроматографија-масена спектрометрија,  
EC – електрофореза.   
Инструменталне технике за анализу трагова неорганских супстанци:  
AA – атомска апсорпција,  
GFAA – атомска апсорпција са графитном пећи,  
ICP – индуктивно спрегнута плазма,  
UV-VIS – молекулска апсорпциона спектрофотометрија у ултраљубичастој и видљивој области,  
IC – јонска хроматографија. 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања, лабораторијске  и теренске вјежбе.  
Литература: 
1. Loconto P.R. (2001).:Trace Environmental Quantitative Analysis , Marcel Dekker AG, Basel, Switzerland. 
2. Dean J.R. (2003): Methods for Environmental Trace Analysis, Wiley. 
3. F. Rouessac,  A. Rouessac  (2007): Chemical Analysis-Modern Instrumentation Methods and Techniques 2nd 
ed., Wiley. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Семинарски рад и усмени испит.  
Активност: 10 поена Семинарски рад: 30 поена 
  Завршни испит:

 60 поена 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Малиша Антић 
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