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Циљ предмета Упознавање са метаболичким диверзитетом микроорганизама, посебно бактерија и њиховом 

функционалном улогом у процесима биодеградације органских компоненти загађених вода као и у 

интеракцијама са разним полутантима (нафта, феноли, пестициди, тешки метали). Улога аутохтоних заједница 

микроорганизама као основа биолошких процеса пречишћавања загађених вода (активни муљ, лагунирање, 

биолошке филтрације, биљни уређаји). Проблем филаментозних бактерија активног муља. Законска 

регулатива у области загађених вода. 

Исход предмета  Стичу се знања о основним  биолошким и микробиолошким карактеристикама појединих 

загађених вода, могућностима пречишћавања, о микробним заједницама и њиховом активном учешћу у 

процесу, о њиховом биоиндикаторском значењу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Хидролошки циклус воде у природи и пролематика загађених вода. Микроорганизми као индикатори загађења 

и као активни учесници процеса пречишћавања. Начини детекције појединих група микроорганизама,  методе 

и технике испитивања. Биолошке карактеристике отпадних вода и примена микроорганизама у биолошким 

поступцима пречишћавања – лагунирање вода, активни муљ, активни угаљ. Аеробни и анаеробни  процеси. 

Основне карактеристике, дефиниција, структура, флокулисани и гранулирани активни муљ. Нитрификатори и 

денитрификатори у метаболизму азотних материја отпадне воде. Филаментозне бактерије и феномен 

„набујавања муља“, решавање проблема. Биолошке филтрације – биодискови. Биофилмови активног угља у 

терцијарној обради отпадних вода. Примена електронске микроскопије, законска регулатива.  
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