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Циљ предмета  

Упознавање студената са могућностима употребе структуре и функције екосистема у циљу заштите, 

пречишћавања и обнове водених површина (задржавање воде, спречавање ерозије и поплава, самопречишћавање, 

очување биодиверзитета). 

Исход предмета: Након завршетка курса Екоремедијација вода од студента се очекује да: покаже спремност и 

способност тумачења концепта употребе природних процеса и система за заштиту очуване и пречишћавање 

загађене водене животне средине, овлада и активно користи све могућности и предности екосистемских 

технологија у заштити, обнови и пречишћавању водених екосистема.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријскe основе екоремедијација, досадашњи облици екоремедијација, најпознатије методе екоремедијација у 

систему заштите, санације и очувања водених екосистема  (стајаће воде, текуће воде, системи за наводњавање, 

заштита од поплава, рециклирање и кондционирање воде за различите намене, подземне воде), структура, 

функција и компоненте екосистемског процесора за пречишћавање воде, други актуелни облици екоремедијације 

вода, екоремедијације као стратегија у изради пројеката за зашиту и санацију вода, правни и социоекономски 

аспекти, пример израде ЕРМ стратегије у Војводини и Републици Србији. 
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Број часова активне наставе   
Предавања: 3 Вежбе: Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 5 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Настава ће бити реализована у виду предавања и семинарског рада. Предавања се 

изводе коришћењем компјутерских презентација на видео пројектору, пројекцијом филмова и слајдова, као и на 

теренској настави. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 40 

практична настава 5   

колоквијум-и 40   

семинар-и 10   

 


