
Спецификација предмета 

 

Студијски програм : Текстилна хемија и заштита животне средине 

Назив предмета: Основе биохемије 

Наставник/сарадник: др Новица Станковић/др Александар Здравковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Да студенти стекну способност да фундаменталне хемијске теорије и експерименталне 
методе користе за објашњење разних биолошких феномена између организама и њиховог окружења 
(животна средина), што подразумева сталну интеракцију засновану на синтези и разградњи минерала и 
органских материја које организми користе за свој раст, живот и репродукцију, а који на крају ових процеса 
служе као ђубриво. Такође, да студенти стечено знање могу користити за даље усавршавање и примену 
нових метода у биохемијској пракси. 

Исход предмета Изучавањем овог предмета образоваће се компетентни инжењери струковних студија 
оспособљени за мултидисциплинарни рад, као што је рад у биохемијским, битехнолошким, текстилним, 
фармацеутским и, прехрамбеним лабораторијама, као и лабораторији за еколошка испитивања, како у 
оквиру државних установа и јавним предузећима тако и у малим и средњим предузећима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основе биохемије. 2. Аминокиселине. 3. Протеини. 4. Ензими. 5. Коензими и витамини. 6. Угљени 
хидрати. 7. Масти и липиди. 8. Основи метаболизма. 9. Метаболизам аминокиселина. 10. Метаболизам 
протеина. 11. Метаболизам угљених хидрата. 12. Метаболизма липида. 13. Оксидативна декарбоксилација 
14. Кребсов циклус – циклус лимунске киселине. 15. Ферментациони процеси. 

Практична настава  

1. Идeнтификaциoнe рeaкциje aминoкисeлинa и прoтeинa. 2. Изоловање казеина из млека. 3. Утицај 
реакционе средине, активатора и инхибитотора на активност амилазе. 4. Доказивање присуства 
тирозиноксидаза у кромпиру. 5. Идентификационе реакције витамина. 6. Квантитативно одређивање 
витамина. 7. Идентификационе реакције угљених хидрата. 8. Изоловање треахалозе из квасца. 9. Изоловање, 
хидролиза и доказивање скроба из кромпира. 10. Одређивање хемијских константи липида (киселински, 
пероксидни, сапонификациони и естарски број). 11. Изоловање олеинске киселине из маслиновог уља. 12. 
Изоловање масних киселина из свињске масти. 13. Алкохолна ферментација. 14. Изoлoвaњe и дoкaзивaњe 
кaрoтeнa из шaргaрeпe. 14. Изoлoвaњe и дoкaзивaњe кoфeинa из чaja. 
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Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

1. Аудиторан; 2. Лабораторијски; Tеоријски рад: предавања, интерактивна настава, претраживање 
литературе, писање семинарског рада, консултације. Студијски истраживачки рад: извођење експеримената 
у лабораторији и учешће у одређеним лаборатаријским демонстрацијама у специјализованим биохемијским 
лабораторијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 40 

Колоквијум-и 25   

семинарски рад 10   

др Александар Здравковићдр Драгана Марковићдр Драгана Марковић Николић,  др Милена Николић


