
 
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: ОРГАНСКА ХЕМИЈА 2 

Наставник/наставници: Сандра С. Константиновић 

Статус предмета: Обавезан за модул Фармацеутско-козметичке технологије; изборни за модул Материјали 

и хемијске технологије 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним принципима о просторним облицима органских молекула и утицајем на 

њихове хемијске и физичке особине, као и на ток и брзину хемијских реакција. Упознавање са 

проблематиком и методологијом одређивања механизама органских реакција. 

Исход предмета  

Савладавање вештине рада са молекулским моделима како би се лакше схватио простор који заузимају 

одабране класе органских молекула. Самостално предвиђање механизама органских реакција и разумевање 

основних принципа и законитости по којима се дешавају хемијске трансформације органских једињења и 

предвиђање производа хемијских реакција на основу познавања реакционих механизама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Стереохемијски принципи и подела (статичка и динамичка стереохемија). Начин представљања молекула. 

Геометријска изомерија. Елементи и операције симетрије. Хиралност и оптичка активност. Одређивање 

апсолутне и релативне конфигурације. Добијање и разлагање рацемских модификација. Стерни и 

стереоелектронски ефекти. Конформациона анализа засићених и незасићених цикличних једињења. 

Реакциони профили, прелазна стања и интермедијери, кинетички и термодинамички контролисане реакције, 

мономолекулске и бимолекулске реакције. Механизми органских реакција: класификација, успостављање и 

раскидање везе. Механизми концертованих, вишестепених хомолитичких и хетеролитичких реакција. 

Супституционе SN1и SN2 реакције. Елиминационе Е1 и Е2 реакције. Адиција на незасићене угљеник-

угљеник везе. Електрофилна ароматична супституција. Нуклеофилна адиција и супституција на карбонилну 

групу. Нуклеофилна ацил-супституција на карбоксилним киселинама и њиховим дериватима. α-

супституција код карбонилних једињења. Реакције премештања: угљеник-угљеник, угљеник-азот, угљеник-

кисеоник. 

Рачунске вежбе 

Изомери. Хиралност атома и молекула. Релативна и апсолутна конфигурације. Оптичка активност. 

Мутарорација. Предвиђање механизама одређених реакција. 
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Број часова  активне наставе   Теоријска настава:  45 Практична настава:  30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Консултације. Рачунске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испт 40 

практична настава 10   

колоквијум-и 40   

 

 


