
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм:  Биотехнологија 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Заштита околине у прехрамбеним биотехнологијама
Наставник:   Миле Т. Клашња 
Статус предмета:  Обавезан за ПБ 
Број ЕСПБ:   4  
Услов:    Технолошке операције; Технологије на Студијском програму 
Циљ предмета 
Стицање неопходних знања о заштити околине од емисија и трошења ресурса за које су одговорне 
прехрамбене биотехнологије (шире гледано, прехрамбена индустрија). Основа за управљање заштитом 
околине у прехрамбеној биотехнологији, односно у прехрамбеној индустрији. 
Исход предмета  
Разумевање и познавање еколошког аспекта биотехнолошке производње (шире: прехрамбене 
индустрије). Разумевање и познавање утицаја емисија из биотехнолошке производње на екосистем. 
Познавање начина квантификације емисија, и начина процене утицаја емисија на екосистем. Познавање 
начина смањења емисија и утрошака ресурса из биотехнолошке производње. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Еколошки аспект прехрамбених биотехнологија (прехрамбене индустрије). Законски оквир 
проблематике заштите околине. Емисије из процеса и утрошци ресурса у процесима прехрамбене 
биотехнологије. Мониторинг емисије. Технике смањења утицаја на околину (концепт најбоље доступне 
технике, тзв. БАТ). Смањење продукције отпадних материја у процесу производње. Смањење емисија у 
атмосферу (напомена: смањење емисија у воду се обрађује у оквиру предмета Технологија отпадних 
вода.) Поступање са чврстим отпадом. 
 
Практична настава 
Системи управљања заштитом околине  (стандардизовани системи управљања: ISO 14000 и EMAS). 
Оцена утицаја животног циклуса производа. 
Литература  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 
- 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки рад: 
- 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе (интерактивни рад). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Ангажовање на предавањима и консултацијама 5 Усмени испит 

 
30 

Ангажовање на вежбама 5 
Колоквијум I 20 
Колоквијум II 20 
Колоквијум III 20 
 


