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Циљ предмета. Упознавање студента са хемијским, микробиолошким, биолошким и здравственим аспектом 

воде за пиће. Овладавањем са технологијом припреме воде за пиће. 

Исход предмета. По завршетку курса студент би требало да уме да контролише припрему и дистрибуцију 

воде за пиће. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Изучавају се следеће области: ресурси воде за пиће; хемијски аспект воде за пиће; 

микробиолошки, биолошки и здравствени  аспект воде за пиће; контрола квалитета воде за пиће; сепарационе 

методе за припрему воде за пиће (таложење, филтрација и мембранска сепарација); хемијске методе припреме 

воде за пиће (коагулација и флокулација, оксидациони процеси, примена озона, унапређени оксидациони 

процеси); дифузионе методе у припреми воде за пиће; дезинфекција воде; оксидациони нус-продукти; 

уклањање специфичних органских и неорганских материја из воде за пиће; флаширање воде. На крају, кроз 

примере из праксе проверавање и утврђивање стеченог знања. 

Практична настава: Рачунске вежбе из области одређивање токсичности хемијских супстанци у води за пиће, 

таложења и флитрације, дифузионих метода у припреми воде за пиће. Експериментално одређиванје 

токсичних метала и токсичних органских материја. Микробиолошка и биолошка анализа воде за пиће. 

Контрола квалитета воде за пиће. Експериментално одређивање технолошких перформанси мембранске 

филтрације. Хемијске методе у припреми воде за пиће. Дифузионе методе у припреми воде за пиће. 

Дезинфекција воде. Одређивање дезинфекционих нус продуката. Експериментално одређивање технолошких 

параметара уклањања гвожђа и мангана из воде за пиће. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 

3 (45) 

Аудиторне 

вежбе: 2(30) 

Лабораторијске 

вежбе: 2 (30) 

Други облици 

наставе 

Студијски 

истраживачки рад 

Методе извођења наставе: Предавања, лабораторијске вежбе, теренске вежбе, рачунске вежбе, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 

колоквијум-и (2 колоквијума) 20 усмени испит 15 

Семинарски рад 15 

 


