
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У 
БЕОГРАДУ 
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Студентски трг 12-16 
11000 Београд 

 

 

 
СРПСКО 
ХЕМИЈСКО 
ДРУШТВО 
 
119. година 

  

 
 
 
 

АПРИЛСКИ ДАНИ 
ЗА НАСТАВНИКЕ ХЕМИЈЕ 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМИ СКУП  

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 26. и 27. април 2016. године 

Хемијски факултет 
  

          
          
          



          
           
 
          
          
          
          
          
          
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОЛЕКУЛ(И) ЉУБАВНЕ СТРАСТИ 
 

Милан Николић 
Универзитет у Београду, Хемијски факултет 

mnikolic@chem.bg.ac.rs 
 

Ово предавање је (логичан) наставак оног од пре две године, на тему молекула 

заљубљености и везивања за љубавног партнера. Хормони, покрећући синапсе у 

мозгу, могу да одреде понашање човека, било да је оно родитељско, заштитничко, 

друштвено, сексуално или агресивно. Видели смо, између осталог, да је вазопресин 

хормон моногамије и галантности, а да окситоцин, са само мало мажења, смирује 

особу и повећава емпатију, док допамин даје енергију, узбуђење и мотивацију за 

освајања. У средишту овогодишњег предавања биће различити аспекти деловања 

тестостерона, краља мушких хормона. Каже се да је тестостерон доминантан, 

самоуверен, храбар, циљно оријентисан, такорећи свемоћан, но, када је 

испровоциран, он може да буде веома опасан. Зна се да активира синапсе у мозгу 

задужене за либидо и агресивност. Међутим, тестостерон је много више него "мушки 

полни хормон", с обзиром на робустан утицај на метаболичко функционисање 

различитих система унутар тела. Стога, биће укратко обрађени најзначајнији 

биохемијски/физиолошки аспекти синтезе и разградње, транспорта, механизма 

деловања и многобројних ефеката којима тестостерон делује на организам човека. 

Поменућемо и везу тестостерона и шармантног удварача андростендиона, а 

сазнаћете и ко је владар(ка) из сенке, те које су предности, недостаци и заблуде у 

вези суплементације тела тестостероном и анаболичким стероидима. Циљ предавања 

је, пре свега, да боље разумемо своје тело и своје понашање, поготову у пубертету и 

када остварујемо сексуалне и љубавне везе. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У СУСРЕТ НОВОМ ЦИКЛУСУ PISA ТЕСТИРАЊА 
 

Драгица Павловић  
Филозофски факултет, Институт за психологију 

dpavlovi@f.bg.ac.rs 
 

Од 2001. године, када се званично прикључила програму OECD/PISA (Programme 

for International Student Assessment), Србија је успешно реализовала 4 узастопна 

истраживачка циклуса, а о налазима студије јавност је информисана и кроз јавне 

презентације и дебате, али и кроз научне и стручне скупове. После једног прескоченог 

циклуса (2015) и података који ће нам недостајати да бисмо пратили трендове у 

квалитету и праведности образовања, посебно када је наука у питању, укључили смо 

се у предстојећи истраживачки циклус за који су припреме већ отпочеле. 

У предстојећем циклусу учествује више од 80 земаља и економија, чиме се 

наставио тренд пораста броја учесника. У овом циклусу учествују готово све европске 

земље (међу њима и све земље из источно-европског региона, дакле и све бивше 

југословенске републике), за које је PISA посебно релевантна, с обзиром да су 

европски стратешки дефинисани циљеви (стратегија Европа 2020) из области 

образовања ослоњени на PISA налазе.  

Као и у свим досадашњим циклусима, постигнућа се процењују у три основна 

домена: читалачка, математичка и научна писменост, а прикупљају се и подаци о 

контекстуалним факторима који могу да допринесу постигнућу (нпр. мотивација за 

учење, однос наставник-ученик и подршка ученицима у учењу, услови у којима раде 

школе и наставници...). Али, постоје новине и у погледу формата тестирања и у 

погледу области постигнућа. Наиме, Србија ће учествовати и у тестирању 

новоуведене области Општа компетенција (Global Competence), као и у Финансијској 

писмености. Први пут у овом циклусу сви тестови и упитници ће бити задавани на 

компјутеру.  

Централна област постигнућа је читање. Узорак, као и у досадашњим циклусима 

чине 15-годишњи ученици који се, у нашем образовном систему, типично налазе у 

првом разреду средње школе. Планирана величина узорка је око 200 школа, односно 

око 5000 ученика. На нивоу целог пројекта биће тестирано више од пола милиона 

ученика истог узраста. Главна истраживачка студија биће реализована током априла и 

маја 2018. године, а резултати ће бити јавно доступни крајем 2019. године.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2277..  ссккуупп::  ААППРРИИЛЛССККИИ  ДДААННИИ  ЗЗАА  ННААССТТААВВННИИККЕЕ  ХХЕЕММИИЈЈЕЕ    

УУттоорраакк,,  2266..  ааппрриилл  22001166..  ггооддииннее  

ВВееллииккии  ххееммиијјссккии  ааммффииттееааттаарр  ХХееммиијјссккоогг  ффааккууллттееттаа  

ББееооггрраадд,,  ССттууддееннттссккии  ттрргг  1122--1166  

9:00 - 9:30 Отварање семинара 

9:30 - 10:15 
Проф. др Иван Гржетић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет:  

Аутомобилски катализатори, саобраћај и заштита животне средине 

10:15 - 11:00 
Проф. др Снежана Мандић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет: 

Образовање у области аналитичке хемије према потребама друштва 

ПАУЗА 

11:30 - 12:15 
Доц. др Владимир П. Бешкоски, Универзитет у Београду - Хемијски 

факултет: Биотехнологија животне средине – од истраживања до примене 

12:15 - 13:00 
Доц. др Милош Бајчетић, Универзитет у Београду - Медицински факултет: 

Неуромитови  

13:00  Рад у групама (Сала за седнице, 1. спрат, Хемијски факултет) 

ССррееддаа,,  2277..  ааппрриилл  22001166..  ггооддииннее  

ВВееллииккии  ххееммиијјссккии  ааммффииттееааттаарр  ХХееммиијјссккоогг  ффааккууллттееттаа  

ББееооггрраадд,,  ССттууддееннттссккии  ттрргг  1122--1166    

9:00 - 9:45 
Доц. др Игор Опсеница, Универзитет у Београду - Хемијски факултет:  

Зелена органска синтеза кроз одабране експерименте 

9:45 - 10:30 
Проф. др Снежана Зарић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет: 

Међумолекулске интеракције: од молекула до живота 

ПАУЗА 

11:00 - 11:45 

Др Драгица Павловић, виши научни сарадник, национални PISA 

координатор, Институт за психологију: У сусрет новом циклусу PISA 

тестирања 

11:45 - 12:30 

Доц. др Милан Николић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет:  

Молекул(и) љубавне страсти 

12:30 - 14:00 

ТРИБИНА: Проф. др Душан Сладић, Универзитет у Београду - Хемијски 

факултет  

В. проф. др Драгица Тривић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет:  

У сусрет новом циклусу такмичења из хемије ученика основних и средњих 

школа: искуства и препоруке 

  

  

 
 
 
 



 

АУТОМОБИЛСКИ КАТАЛИЗАТОРИ, САОБРАЋАЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

Иван Гржетић 
Универзитет у Београду, Хемијски факултет 

grzetic@chem.bg.ac.rs 
 

Саобраћај, генерално, је данас један од највећих загађивача животне средине на 

планети Земљи. Управо сви сегменти животне средине (вода, ваздух, земљиште) су 

изложени негативном утицају саобраћаја, а на првом месту и даље остаје ваздух. Како 

ваздух „не познаје“ никакве границе и како је ваздух потребан баш свима, његов могућ 

негативан утицај на људско здравље директно je пропорционалан количини 

загађујућих супстанци које се у њему налазе. Познате загађујуће супстанце које 

саобраћај уноси у ваздух су: CO2, CO, SO2, NOx, BTEX, суспендоване честице (чађ, 

производи абразије гума и кочница), волатилни угљоводоници и донедавно олово. 

Олово као адитив бензину, као побољшивач октанског броја и као средство 

против тренутне експлозије горивне смеше (тетраметил- и тетраетил-олово) било је 

коришћено код нас све до 2010. године, а у развијеним земљама света је „протерано“ 

из употребe још почетком 90-тих година прошлог века. Уместо олова морао се увести 

неки нови адитив, а то је данас BTEX, смеша бензена (канцероген), толуена, 

етилбензена и ксилена (ови остали су токсични). Да бисмо њих елиминисали као 

трагове из издувних гасова мотора са унутрашњим сагоревањем морали су да се 

развију и у аутомобиле уграде бензински катализатори, а да би се поправило стање 

издувних гасова из дизел мотора направљени су дизел катализатори. Ефикасност и 

једних (бензинских) и других (дизел) катализатора испрва је била „скоро добра“ па су 

из тих разлога уведени ЕУ емисиони стандарди за дизел и путничка возила – почетком 

90-тих година прошлог века „Евро I стандарди“, а данас већ „Евро IV стандарди“ – 

једни у односу на друге све строжи и строжи. 

Решења за бензинске катализаторе се базирају на каталитичкој моћи да 

племенити метали као платина, родијум и паладијум могу да оксидују CO до CO2, а да 

и заостало бензинско гориво оксидују до CO2 и H2O. Њихова редукциона моћ је да NOx 

преводе до N2.  

Када је реч о дизел моторима, ствар је много, много компликованија. Чађ, дизел 

капљице, CO, CO2 и NOx су и данас производи сагоревања у дизел моторима и све то 

треба одстранити. Зато су за ову сврху развијени компликованији катализаторски 

системи који се састоје од: (1) дизел оксидационог катализатора који одстрањује CO и 

капљице горива, (2) дизел филтра за суспендоване честице који отклања/сагорева чађ 

и (3) дела за селективну каталитичку реакцију која отклања NOx и SO2. Овај последњи 

део се углавном користи за камионе (аутобусе), али не и за путничка возила на дизел 

погон. 

Неоспорна је чињеница да су аутомобилски катализатори у потпуности изменили 

слику загађења атмосфере у градовима Србије. Добар пример су подаци које можемо 

пронаћи у Еколошким билтенима за град Београд или на сајту Агенције за заштиту 

животне средине Републике Србије. 

 
 
 
 
 
 

 

МЕЂУМОЛЕКУЛСКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ: ОД МОЛЕКУЛА ДО ЖИВОТА 
 

Снежана Зарић 
Универзитет у Београду, Хемијски факултет 

szaric@chem.bg.ac.rs 
 

Међумолекулске или нековалентне интеракције постоје у свим системима који 

садрже молекуле и од њих зависе особине и понашање молекулских система, 

укључујући и живе организме. Живи организми састоје се од ћелија, а ћелије су 

саграђене од великог броја молекула који се држе на окупу међумолекулским 

интеракцијама, као што су водоничне везе, електростатичке и хидрофобне 

интеракције. На пример, ћелијски зидови се састоје од молекула које се 

самоорганизују међумолекулским интеракцијама заснованим на хидрофобном ефекту. 

За фотосинтезу у зеленим биљкама су задужени фотосистеми који представљају 

агрегацију молекула, међу којима су молекули протеина и хлорофила, повезани 

међумолекулским интеракцијама. У фотосистемима постоји велики број молекула 

хлорофила, чија је улога да апсорбују светлост неопходну за фотосинтезу. За почетак 

хемијских реакција у фотосинтези, изазваних апсорпцијом светлости, неопходне су 

интеракције и кооперација неколико молекула хлорофила; ове интеракције, које су 

пресудне за фотосинтезу, су нековалентне. 

Деловање лекова се заснива на интеракцији биолошки активних молекула 

(лекова) са молекулима рецептора у људском организму. Ове интеракције између 

лекова и рецептора су углавном међумолекулске, нековалентне интеракције. 

Амилоидна влакна су повезана са патологијом више од 20 тешких болести људи, 

укључујићи и различите неуродегенеративне поремећаје као сто су Алцхајмерова 

болест и Паркинсонова болест. Амилоиди се формирају агрегацијом молекула 

пептида, па су међумолекулске, нековалентне интеракције одговорне за грађење 

амилоида. Иако се у природним амилоидима често налазе ароматичне 

аминокиселине, што је довело до уверења да ароматичне аминокиселине играју важну 

улогу у формирању амилоидиних фибрила, улога ароматичних аминокиселинских 

остатака у амилоидима је контроверзна, па се о њој још увек расправља. С једне 

стране је показано да присуство ароматичних остатака у пептиду значајно доприноси 

склоности пептида да гради амилоидна влакна. С друге стране, показано је и да 

алифатични пептиди могу формирати амилоиде, што указује да ароматичне групе 

нису неопходне за формирање амилоида. С обзиром да се амилоиди формирају 

спајањем молекула пептида међумолекулским интеракцијама, одговор о улози 

ароматичних група у грађењу амилоида може се дати на основу проучавања ових 

интеракција. Проучавање међумолекулских интеракција у амилоидима може да 

помогне и у налажењу лекова који би спречавали њихово формирање. 

Међумолекулске интеракције у молекулским системима се интензивно проучавају 

квантно-механичким методама заснованим на таласној функцији. Израчунавање 

геометрије и енергије интеракција, коришћењем квантно-механичких метода високог 

нивоа, је веома поуздано, због чега су ови резултати од великог значаја за 

разумевање и предвиђање међумолекулских интеракција. Поред тога, информатички 

приступ, у комбинацији са квантно-механичким прорачунима, омогућава 

препознавање и описивање нових типова нековалентних интеракција. 

 
 
 



 

ЗЕЛЕНА ОРГАНСКА СИНТЕЗА КРОЗ ОДАБРАНЕ ЕКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Игор Опсеница 
Универзитет у Београду, Хемијски факултет 

igorop@chem.bg.ac.rs 
 

Хемија има важну улогу у свакодневном животу. Развој хемије и хемијске 

индустрије током година допринео је побољшању квалитета живота људи. Лекови који 

се употребљавају у медицини добијени су као производи хемијских реакција. 

Истовремено, велики број хемијских једињења употребљава се у ветерини и 

пољопривреди за заштиту животиња и биљака. Хемија је интегрални део 

прехрамбене и текстилне индустрије. 

Међутим, хемијска индустрија има и неповољан утицај на животну средину и 

здравље људи. У хемијским процесима најчешће се употребљавају хемикалије које су 

штетне за здравље и које загађују животну средину. Процеси производње могу бити 

дуги и захтевају значајан утрошак енергије. Поред корисних производа у хемијским 

процесима настају и велике количине хемијског отпада. 

Главни циљ Зелене хемије је да хемијске процесе и производе прилагоди 

очувању животне средине. Зелена хемија подразумева развој нових хемијских 

реагенаса и метода који би повећали искоришћеност неког хемијског процеса, а 

истовремено смањили неповољан утицај на животну средину. 

У оквиру предавања представићемо одабране експерименталне процедуре које 

илуструју основне принципе Зелене хемије. Ове процедуре, које покривају градиво 

хемије за основне и средње школе, могле би наћи примену у оквиру експерименталног 

дела наставе хемије. 
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Циљ различитих курсева аналитичке хемије у оквиру којих се ученици средњих 

стручних школа и студенти обучавају за рад у контролним лабораторијама требало би 

да буде савладавање основних принципа и вештина у оквиру метода класичне 

аналитичке хемије (квалитативне анализе, гравиметрије и волуметрије), али и 

упознавање са веома осетљивим и селективним инструменталним методама које 

имају разноврсну и широку примену у анализама биолошких материјала, 

индустријских узорака и узорака из животне средине.  

Ученици треба да добију основна знања из области инструменталне анализе, а 

студенти да овладају теоријским и практичним знањима из модерних оптичких и 

електрохемијских метода. Осим овога циљ образовања из области аналитичке хемије 

треба да буде и упознавање са принципима правилног узимања и припреме реалних 

узорака, поступањем са узорцима, методама обраде и валидације добијених 

резултата, значајем референтних материјала, калибрацијом аналитичког система и 

контролом рада лабораторија. 

Ово омогућава студентима оспособљеност за самосталан избор и примену 

различитих метода у припреми и анализи реалних узорака, као и њихову 

модификацију када је то потребно. Образовање ученика средњих школа у оквиру 

аналитичке хемије би морало да даје добре стручне сараднике способне за 

самосталну припрему и основне анализе разноврсних узорака. 

И један и други ниво образовања треба код ученика да развију експерименталне 

вештине, али и размишљање о могућим проблемима у току спровођења аналитичких 

метода. 
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Термин биотехнологија први је употребио 1919. године мађарски научник Карољ 

Ереки (Károly Ereky), под чиме је подразумевао “Процес којим се сиров материјал 

биолошким путем унапређује у друштвено корисни производ!”. Европска федерација 

биотехнолога је 1962. године дефинисала биотехнологију као “интегралну примену 

биохемије, микробиологије и инжењерских знања у циљу коришћења 

микроорганизама, култура биљних и животињских ћелија и ткива или њихових делова 

у индустријској производњи“. Укратко, данас биотехнологија представља примену 

биолошких активности за добијање неког производа или остваривање неког процеса! 

Најбољи примери биотехнологије животне средине који омогућују циркуларну 

економију и одрживи развој нашој цивилизацији су биотехнолошки процеси који као 

сировину користе отпадне и споредне производе прехрамбене индустрије (меласа, 

сурутка), хемијске прераде биомасе (хидролизати лигноцелулозних сировина) и 

прераде нафте. Циљ је добити производ подложнији биодеградацији, што смањује 

трајну штету за животну средину и употребити отпадне производе других индустрија, 

чиме се опет смањује количина депонованог отпада. Наиме, широко заступљени 

производи петрохемијске индустрије попут полиетилен терефталата, популарна ПЕТ 

амбалажа, су веома оптерећујући и перзистентни једном ослобођени у животну 

средину. Биотехнологија нам омогућава да увођењем природних молекула попут 

полилактата и полихидроксибутаноата дизајнирамо хетерополимере који ће бити 

подложнији дејству микроорганизама, а самим тим и биодеградабилнији од постојећих 

хомополимера. 

 Биотехнологија омогућава и пречишћење животне средине од последица 

најразличитијег загађења. Важно је истаћи да загађујуће супстанце са места на које су 

бачене или изливене доспевају у земљиште и воде, а затим у биљке и животиње и 

преко ланца исхране и до човека. Иако невидљиве голим оком њихово токсично 

дејство је кумулативно, па дугогодишња изложеност доводи до пада имунитета и 

канцера, а неке делују мутагено и тератогено и на тај начин угрожавају здравље 

будућих нараштаја. Најугроженија су подручја у околини термоелектрана са 

пепелиштима, фабрика разних метала, хемијске индустрије, рударских копова и 

неминовно, експлоатациони, прерађивачки и складишни капацитети нафтне и 

петрохемијске индустрије. 

Једна од технологија која бележи изузетан успех у свету када је у питању 

санирање загађења пореклом од нафте је и биоремедијација - чишћење и излечење 

пре свега земљишта, али и осталих екосфера, као и биодеградација отпада, који није 

доспео у животну средину, биолошким методама помоћу непатогених 

микроорганизама за које загађујуће супстанце представљају храну. Биоремедијацијом 

се могу третирати органске загађујуће супстанце (нафта и деривати нафте, пестициди, 

детерџенти, полимери, феноли, органски растварачи...), вештачка ђубрива, тешки 

метали (нпр. жива, кадмијум, олово...) и други токсични елементи и једињења (арсен, 

цијановодоник...), токсични гасови (рецимо водоник-сулфид) и радионуклиди. На овај 

начин дејством микроорганизама органске загађујуће супстанце се преводе до 

супстанци које немају токсичне ефекте на човека и околину, а затим потпуно 

трансформишу до угљен-диоксида, воде и биомасе микроорганизама.  
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У последњих неколико деценија бројна открића у различитим пољима неуронаука 

омогућила су нам да боље разумемо шта је то мозак и како функционише тај 

„најсавршенији природни компјутер“. Тако је, на пример, увођење функционалне 

магнетне резонанце (fMRI), као и читавог низа других „имиџинг“ метода, пружило 

могућност да визуелизујемо процесе које се у мозгу дешавају. Имајући то у виду 

сасвим је природна и логична потреба савременог наставника да део резултата ових 

истраживања „претвори“ у своју свакодневну педагошку праксу. У тој, најбољој намери 

често се резултати истраживања поједностављују, понекад преузимају из „друге руке“, 

а неретко погрешно интерпретирају, и… ето пречице до „псеудонауке“ и бројних 

неуромитова. 

Колико процената нашег мозга стварно користимо? Да ли има више аудитиваца 

или визуелаца међу нашим ученицима? Како способност „multitasking-а“ данашње 

генерације ученика, тзв. „дигиталних урођеника“, може да унапреди учење? Каква је 

веза учења и сна? Одговоре на ова и још нека питања и дилеме покушаће да пружи 

предавање „Неуромитови“, користећи како десну „креативну“ тако и леву „логичку“ 

хемисферу мозгa. 
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