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Циљ предмета 
Оспособљавање студената за контролу емисије индустријских отпадних вода. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка курса студент је у стању да примени савладана знања о: настанку 
отпадних вода у процесу производње, о технолошким процесима пречишћавања отпадних вода у 
циљу контроле емисије индустријских отпадних вода, да пројектује мониторинг програма за 
одабрано индустријско предузеће и/или погон.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Изучавање карактеристика отпадних материја - отпадне воде. Упознавање са следећим темама: 
Места настајања отпадних вода у индустријским процесима – извори загађења. Постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Управљање системима за пречишћавање отпадних вода. Пилот 
истраживања пречишћавања отпадних вода индустрије. Одлагање пречишћене отпадне воде и 
граничне вредности емисије. Мониторинг индустријских отпадних вода. Поновна употреба 
отпадних вода и контрола утицаја на животну средину. 
Практична настава 
Рачунске вежбе из области основних технолошких процеса у циљу одређивања степена емисије 
специфичних загађујућих материја, као и материјалног и енергетског биланса за одабране примере 
отпадних вода из праксе. Пројектовање система за заштиту воде на одабраним примерим. Посета 
индустријским постројењима за пречишћавање отпадних вода одабраних индустријских 
предузећа/погона. Пројектовање мониторинг програма за одабрано индустријско предузеће и/или 
погон. Израчунавање и тумачење ефикасности одабраних индустријских постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 
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Број часова  активне наставе Остали 
часови 
 

Предавања: 
2 (30) 

Аудиторне 
вежбе: 2 (30) 

Лабораторијске 
вежбе  

Други облици 
наставе  

Студијски 
истраживачки рад 

Методе извођења наставе: Предавања, рачунске и аудиторне вежбе, семинарски рад и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 

30 
практична настава 20 
колоквијум-и (2 
колоквијума) 

20 
усмени испит 

10 



одбрaњен семинарски рад 15   

 


