
ПРЕДМЕТ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА 
  

o Опште одредбе контроле квалитета фармацеутских производа 

o Законска регулатива у фармацеутској 
o Фармакопеја 

o Узорковање сировина 

o Одређивање физичких својстава сировина (боја, мирис, укус, 
растворљивост  ) 

o Идентификација биљних дрога 

o Испитивање степена чистоће сировина 

o Контрола квалитета воде 

o Одређивање карактеристичних константи сировина (индекс рефракције, 
тачка топљења, очвршћавања, мржњења, релативна густина, вискозитет, 
рН-вредност, бројеви ) 

o Контрола квалитета полупроизвода – одређивање бистрине течности, 
степена опалесценције, обојености и густине 

o Одређивање такче топљења полупроизвода 

o Испитивање распадљивости и растворљивости обликованих лековитих 
препарата у води, желудачном и цревном соку 

o Фармацеутско-технолошки поступци испитивања готових производа 

o Биолошки тестови исптивања фармацеутскох производа 

o Испитивање воденох раствора 

o Методе за одређивање садржаја активних супстанци у воденим 
растворима 

o Испитивање неводених раствора 

o Методе за одређивање садржаја активних супстанци у воденим 
растворима 

o Испитивање препарата који се дозирају у капима 

o Испитивање капи за оралну употребу 

o Испитивање капи за очи – одређивање садржаја лековите супстанце 

o Испитивање капи за нос 

o Испитивање инјекција 

o Испитивање суспензија 

o Испитивање емулзија 

o Испитивање инфузија 

o Испитивање лековитих масти 

o Испитивање супозиторија 

o Испитивање таблета 

o Идентификација материјала према стандардима који се користе за 
израду амбалаже 

o Врсте материјала за амбалажу и етикете 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ОПШТА И  НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА  

1. Структура атома 
2. Боров атомски модел 

3. Енергетски нивои. Главни квантни број 
4. Енергетски поднивои и орбитале. Споредни и магнетни квантни број 
5. Принцип изградње ПСЕ. Електронске конфигурације 

6. Енергија јонизације, афинитет према електрону 
7. Јонска веза. Својства јонских једињења 
8. Ковалентна веза. Својства ковалентних једињења 

9. Водонична веза 
10. Прорачун на основу мола, молске масе и молске запремине 
11. Прорачун на основу хемијске једначине 

12. Израчунавања на основу хемијских формула 
13. Брзина хемијске реакције, фактори који утичу на брзину 
14. Константа равнотеже 
15. Ле-Шатељеов принцип 

16. Појам и подела дисперзивних система 
17. Растворљивост. Прави раствори 
18. Начини изражавања концентрације раствора 

19. Електролитичка дисоцијација. Степен дисоцијације 
20. Оксиди-подела, добијање, Кисели оксиди 
21. Базни оксиди 

22. Амфотерни оксиди 
23. Киселине-добијање, особине 
24. Базе-добијање, особине 

25. Соли-добијање, особине 
26. Протолитичка теорија киселина и база 
27. Јонски производ воде. pH- вредност 

28. Реакције неутрализације. Јонске реакције 
29. Хидролиза соли 
30. Оксидо-редукционе реакције 

31. Електрохемијски низ елемената 
32. Водоник, добијање, особине 
33. Кисеоник,добијање, особине 

34. Заједничке особине Ia групе ПСЕ 
35. Натријум, особине, једињења 
36. Заједничке особине елемената II а групе ПСЕ 

37. Калцијум-особине, једињења 
38. Заједничке особине елемената III а групе ПСЕ 
39. Алуминијум - амфотерност 

40. Заједничке особине елемената IV а групе ПСЕ 
41. Угљеник – особине, једињења 
42. Заједничке особине елемената V а групе ПСЕ 

43. Азот – особине, једињења 
44. Фосфор – особине, једињења 
45. Заједничке особине елемената VI а групе ПСЕ 

46. Сумпор – особине, једињења 
47. Заједничке особине елемената VII а групе ПСЕ 
48. Хлор – особине, једињења 

49. Бром – особине, једињења 
50. Јод – особине, једињења 



51. Заједничке особине прелазних елемената 
52. Хром – особине, примена 
53. Манган – особине, примена 

54. Гвожђе – особине, примена 
55. Бакар – особине, примена 

 


