
 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – Општи смјер 
 

Назив предмета Нанохемија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОС1126 обавезни VII 3+2 6 

Наставник Доц. др Сузана Готовац Атлагић 

 

Условљеност другим предметима  Облик условљености 

Физичка хемија 1 и 2, Аналитичка хемија 1 и 2 Положен испит 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ курса Нанохемија јесте упознавање студената са процедурама синтеза наноматеријала базираних на 
класичним и савременим физичко-хемијским методама, методама карактеризације и тестирања 
апликативног потенцијала ове класе материјала.  

Исходи учења (стечена знања) 

Студент разумије хронологију развоја нанохемије и њену зависност од развоја софистицираних 
инструменталних техника након 1970-тих година. Студент разумије специфичности органских и неорганских 
наноматеријала и може да процјењује потенцијал за примјену истих зависно од облика и хемије површине. 
Студент кроз рад у групи синтетише наноматеријале и врши њихову физичко-хемијску карактеризацију. 
Студент се кроз експериментални рад у групи охрабрује да размишља о домаћим сировинама као 
материјалима за развој нанотехнологија на бази нанохемијских феномена.  

Садржај предмета 

Синтезе наноматеријала микроемулзионим методама, методама каталитичког раста, ласерским топљењем, 
пиролизом, спреј-техникама и литографијом. 
Карактеризације наноматеријала: ултраљубичаста/видљива и инфрацрвена спектрометрија, методе мјерења 
специфичне површине, Раман спектрометрија, електронске микроскопије, рендгенске технике. 
Примјене наноматеријала: катализатори, адитиви у прехрамбеној индустрији, композити са полимерима, 
наноматеријали у медицини, наноматеријали у заштити животне средине. 
Експерименталне вјежбе:   
Мјере безбједности приликом синтеза и тестирања наноматеријала са акцентом на заштиту дисајних органа.  
Методе синтезе металних и органских наночестица, методе увођења нанопорозности активацијом, методе 
јоноизмјене у сврху унапређења порозности, апликативна тестирања наноматеријала. 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања и лабораторијске вјежбе 

Књиге и други наставни материјал 

Михаило Ристић, Маја Катић, Сузана Готовац-Атлагић, Вукоман Јокановић, Симо Јокановић, Наташа Јовић, 
Владимир Шамара, Александар Стјепановић, Ферид Софтић, Саша Николић и Rainer H. Muller: Нови 
материјали и нанотехнологија, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2012. 

Облици провјере знања и оцјењивања 

Интегрални тест и завршни испит из свих поглавља предавања. Презентација семинарског рада.  

Активност 20 бодова Интегрални тест 20 бодова 

  Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  

/ 

Име и презиме наставника који је припремио податке Сузана Готовац Атлагић 

 


