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Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета  Усавршавање знања студента за вођење и контролу процеса заштите вода, контролу 
квалитета природних и отпадних вода и вођење процеса пречишћавања отпадних вода. 
Исход предмета Студент ће стећи уско специјализована знања о процесима у воденом екосистему у циљу 
заштите вода, као и специјализовано знање за контролу и пројектовање технолошких процеса за заштиту 
вода.  
Садржај предмета 
Теоријска настава. Изучавање хидролошког биланса. Показатељи квалитета природних вода. Процеси у 
природним водама. Процеси који доводе до хемијског, биолошког и термичког загађивања вода. 
Специфичне хемијске загађујуће материје у води. Отпадне воде. Механички, хемијски и биолошки 
поступцима за пречишћавање отпадних вода. Обрада и одлагање муљева из процеса пречишћавања 
отпадних вода. Заједничко пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода. Контрола рада 
постројења за пречишћавање отпадних вода.  Економско правна основа регулисања  заштите вода. 
Практична настава. Рачунске вежбе везане за одговарајућу област заштите вода. Коришћење 
софтверског пакета за прорачун процеса за пречишћавање отпадних вода. Узорковање, методе мерења 
количине отпадних вода и дефинисање и анализа параметара. Контрола рада постројења за пречишћавање 
отпадних вода. Семинарски рад (теоријски и практичан) на конкретној теми из заштите вода. 
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3. Научни и стручни радови објављени у страним и научним  часописима из ове области. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 (30) 

Аудиторне 
вежбе: 2(30) 

Лабораторијске 
вежбе:  

Други облици 
наставе:  

Студијски 
истраживачки рад  

Остали часови 

Методе извођења наставе Предавања, рачунске 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 25 
урађен и одбpaњен семинарски 
рад 

20 усмени испит 20 

 


