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Циљ предмета 
Стицање знања о основним параметрима у области токсикологије хране, токсиколошких процена и 
групама супстанци које представљају изворе загађењахране. Основна знања и вештине које ће студент 
стећи ће му помоћи да сеукључи у мултидисциплинарне тимове који се баве истраживањима, 
контролом, регулативом и надзором безбедности хране. 
Исход предмета  
Студент након завршеног курса може да: демонстрира знање о токсичним супстанцама у храни; 
наводипринципеи примењује поступкекоји се користе за контролу токсичних супстанци у 
храни;показује способност за критично размишљање, самостално тумачи резултате и 
пратиактуелнулитературу из наведене области; организује и руководи тимским радом у областима 
везаним за производњу и управљање безбедности хране. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у токсикологију хране. Стандарди и критеријуми у области контроле квалитета хране. Основни и 
изведенипараметри токсиколошких проценавезаних за храну. Контаминантии безбедност намирница. 
Токсикокинетика и токсикодинамика хране. Процена канцерогеног, тератогеногимутагеног ризика. 
Подела контаминаната према пореклу, хемијском саставу и физиолошком дејству. Остаци 
хемикалија.Пестициди. Ветеринарски лекови. Адитиви од токсиколошког значаја. Хормони у храни. 
Токсини гљива, бактерија и алги. Токсични метали. Генетски модификовани организми и храна. 
Контаминанти из других извора. Токсичне супстанце које настају при термичкој обради и преради 
хране. Губитак нутритивних својстава хране због присутности токсина.Међународне конвенције и 
стандарди. Законски прописи који се односе на безбедност хране.  
Практична настава 
Лабораторијске вежбе илуструју примере и концепте с предавањаи обухватају анализе ризичних 
намирница и утврђивање токсина у храни (енергетска пића с повећаним садржајем кофеина, оксидисана 
уља и масти, лоше декларисана храна итд.). 
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Број часова  активне наставе 
5 (75) 

Теоријска настава: 
3 (45) 

Практична настава: 
ДОН 2 (30) 

Методе извођења наставе 
Предавања, лабораторијске вежбе и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 40 
практична настава 20 усмени испит 30 

 


