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Број ЕСПБ: 15 

Услов:  

Циљ предмета  Циљ предмета је стицање знања о врстама и значају појединих група микроорганизама са 

аспекта њихове улоге у биогеохемијским циклусима и оксидо-редукционим процесима у природним 

срединама, као и о њиховом здравственом значају. Задатак предмета је и упознавање са законском регулативом 

у области подземних и пијаћих вода. 

Исход предмета У оквиру предмета стичу се знања о основним биолошким карактеристикама подземних вода 

као потенцијалних водоизворишта, о врстама и квалитету вода за пиће, о начинима детекције појединих група 

микроорганизама у овим срединама, о новијим методама и техникама испитивања, о законској регулативи 

(прописи СЗО и директиве ЕУ). 

Садржај предмета 

Теоријска настава Значај и улога подземних вода као природног ресурса и проблеми квалитетног 

водоснабдевања. Специфичности екосистема подземних вода. Абунданција и дистрибуција бактерија у 

подземним водама, раст и размножавање. Могућности биодеградације антропогено индукованих 

контаминаната у системе подземних вода. Природне органске материје у подземним водама и утицај на 

квалитет воде за пиће. Гвожђе и манган у подземним водама и проблем смањења специфичне издашности 

бунара. Значај и контрола гвожђевитих бактерија у систему водоснабдевања. Примена комерцијалних БАРТ 

тестова у мониторингу микробиолошког квалитета подземних вода. Примена активних угљева у технологији 

припреме подземних вода у воду за пиће. Законска регулатива и заштита. 

Значај присуства и функционална улога одређених група микроорганизама (вируси,бактерије, протозое, алге, 

гљиве) у пијаћим водама. Метаболички диверзитет и биолошки значај тоталног и вијабилног броја бактерија, 

адаптација на нисконутријентне средине. Патогеност микроорганизама, апатогени и опортунистички патогени. 

Начини детекције појединих група, новије методе и технике испитивања. Примена и ефикасност 

дезинфекционих поступака. Проблем биофилма и реинфекције у мрежи. Скенинг-електронска микроскопија. 

Законска регулатива. 
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Број часова  активне наставе      
Предавања: 5 Вежбе:  Други облици 

наставе:  

Студијски 

истраживачки рад: 5 

Остали часови 

Методе извођења наставе  ПП презентације, консултације, презентација семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
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