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Циљ предмета  Упознавање студената са механизмима токсичног деловања загађујућих материја на 

индивидуалне организме и екосистеме. Упознавање са методама за квантитацију токсичности загађујућих 

материја, њиховим ефектима и предвиђањем еколошких ефеката, као и упознавање са основама процене и 

управљања ризиком. 

Исход предмета   Савладана основна знања о токсикантима у животној средини, њиховој распрострањености, 

транспорту и дистрибуцији. Разумевање услова при којима долази до испољавања токсичног дејства, основних 

механизама токсичности и последица, квантитације токсичности и основа управљања ризиком. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  Дефинисање основних појмовима у екотоксикологији, основних извора, типова и 

карактеристика токсиканата. Изучавање физичко-хемијских трансформација токсиканата у околини и њихове 

распрострањености и транспорта. Изучавање ефеката токсиканата на индивидуалне организме кроз 

дефинисање фактора који одређују токсичност и перзистентност и процеса битрансформације: 

токсикокинетика и токсикодинамика, канцерогенеза, мутаногенеза и тератогенеза. Изучавање ефеката 

токсиканата на популацију, заједницу и екосистем. Упознавање са квантитацијом токсичности. Изучавање 

токсичних ефеката одабраних специфичних неорганских и органских загађујућих материја и биотоксина. 

Упознавање са начинима и проблемима у предвиђању еколошких ефеката, проценом ризика и регулаторним 

аспектима екотоксикологије.  

Практична настава  Квантификација и оцена екотоксиколошких ефеката: тестови токсичности и процена 

ризика на различитим примерима, статистичка обрада кроз рачунске вежбе и интерпретација резултата 

(LOAEL, NOAEL, LD50). Одређивање коефицијента расподеле октанол/вода за одабрани пестицид. 

Квалитативно и квантитативно одређивање одабраних метала у житарицама и биљном материјалу. Одређивање 

судбине и транспорта одабраних органских полутаната у животној средини. Одређивање токсичности 

пестицида, на основу одређивања индекса клијавости. Тест биодоступности одабраног једињења из групе 

полицикличних ароматичних угљоводоника. Одређивање садржаја органохлорних пестицида у одабраној 

биљној култури. Примена скрининг анализе у предвиђању токсичности одабраних синтетичких материјала. 

Рачунска обрада података на крају сваке вежбе. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 

3 (45) 

Аудиторне 

вежбе: 2(30) 

Лабораторијске 

вежбе: 2 (30) 

Други облици 

наставе: 1 (15) 

Студијски 

истраживачки рад 

Методе извођења наставе 

Предавања, лабораторијске вежбе, аудиторне вежбе и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 

колоквијум-и (2 колоквијума) 20 усмени испит 20 
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