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Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ХЕМИЈА
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни I 3П+3В 6 
Наставници Др Предраг Милетић, ред. проф.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Нема условљености - 
Циљеви изучавања предмета: 
Цињ предмета је да студент савлада основе градива из опште, неорганске и органске хемије путем 
предаванја и вјежби. Студенти ће се упознати са савременим методама рада у свим наведеним 
областима хемије. 
Исходи учења (стечена знања): 
Студент добија јасну представу о теоријском, рачунском и лабораториском приступу из опште, 
неорганске и органске хемије. Студент је оспособљен да може пратити наставу на повезаним 
предметима основног студија.  
Садржај предмета: 

Општа хемија: основни појмови о материји; хемијске реакције; класификација и јонизација 
неорганских једињења; електрохемија, фотохемија; раствори; колоидно стање материје; 
класификација елемената; 
Неорганска хемија: значај појединих елемената; преглед најважнијих елемената по групама 
периодног система; заштитна средства; 
Органска хемија: органска једињења алифатска једињења, ароматска једињења, монокарбоксилне 
киселине; .кетони; алдехиди; угљени хидрати; бјеланчевине; липиди; терпени; хемијски састав 
дрвета; заштитна средства; 
Рачунске вјежбе: Хемијски знаци; формуле и једначине; релативна атомска и релативна молекулска 
маса; мол; молска маса; Авогадров број; постотни састав хемијских спојева и смјеса; стехиометријски 
закони; једначине хемијске реакције; редокс процеси; гасови и моларни волумен; густина гаса; гасни 
закони; општа једначина гасног стања; гасне смјесе; раствори; припрема раствора разређивањем и 
мијешањем раствора; 
Лабораторијске вјежбе: Увод; Општа правила и поступци рада; лабораторијско посуђе и прибор; 
хемијске анализе из органске и неорганске хемије 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације.Самостална израда семинарског 
рада(према потреби) и задатака. 
Литература:  

1. Милетић П.,Марјановић-Балабан Ж.; Општа и хеорганска хемија,2012. 
2. Милетић П.,Ристанивић В..; Органска хемија,2010. 
3. Остала доступна литература из ових области 

Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијумје писмени испит.  Активност на настави се процјењује израдом кратких семинарских 
радова или самостално ураћених задатака из садржаја наставе.Похађање наставе се евидентира на 
предавањима и вјежбама. Завршини испит се односи само на теоретска питања. 

Активност у току наставе 10 бод. Колоквијум 40 бод. Завршни испит 50 бод. 

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Предраг Милетић, ред. проф.
  


