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Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Оспособљавање студента за контролу квалитета природних и отпадних вода и дефинисање 

хемијског и еколошког статуса површинских и подземних вода. 

Исход предмета: разумевање хемијским процесима у природним водама. Овладаванјем неопходним 

знањима о утицају загађујућих материја на водени екоситем, као и утицај загађујућих материја на подземне 

воде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Изучавање хидролошког биланса и основних показатеља квалитета природних вода. 

Вода као екосистем. Од чега зависи квалитет воде у природи. Загађивање воде природним и антропогеним 

путем. Изучавање процеса који доводе до загађивања вода. Биолошки загађујуће материје. Термичко 

загађење вода.  Хемијских загађујуће материје у води (нафта и деривати, пестициди, површински-активне 

супстанце, полихлориовани бифенили, полициклични ароматични угљоводоници, метали итд.). 

Радиоактивне загађујуће материје у води. Расподела и миграција загађјућих материја у воденим срединама.  

Практична настава: Одређивање физичко-хемијских, неорганских и органских параметара и биолошких 

параметара квалитета воде и тумачење података. Одређивање растворљивости гасова, оксидо-редукционог 

потенцијала воде, коефицијента расподеле у систему вода/седимент за одабране материје. Основе 

мониторинга природних вода. Израчунаванје притисака за одређено водно тело.  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 

3 (45) 

Аудиторне 

вежбе: 

Лабораторијске 

вежбе: 2 (30) 

Други облици 

наставе: 1 (15) 

Студијски 

истраживачки 

рад 

Методе извођења наставе:  

Предавања, лабораторијске вежбе, вежбе на терену, семинарски рад и консултације. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практична настава 30 

колоквијум-и (2 колоквијума) 20 усмени испит 10 

урађен и одбpaњен семинарски рад 10   

 


