
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Мастер академске студије заштите животне средине (МЗЖС) 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА Шифра: ИКК-508 

Наставник: Милена Р.Бечелић-Томин, ванредни професор 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:- 

Циљ предмета-продубљивање претходно стечених знања о квалитету вода, мониторингу вода, и 

контроли загађивања вода потребног за примену интегрисаног управљања водама. 

Исход предмета - након завршеног курса студенти би требали да умеју да: детаљно објасне управљање 

водама у сливном подручју, објасне значај правних и економских инструмената у управљању водама, 

примењују методологију за одређивање статуса вода, препознају значајне притиске и утицаје на 

квалитет вода, користе податке катастра загађивача отпадних вода у управљању водама, одреде 

приоритете у интгрисаном управљању водама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава- Вредновање воде као ресурса. Вода и одржив развој. Интегрисано управљање 

водом: заштита квалитета вода, управљање квалитетом вода и контрола загађивања вода. Управљање 

квалитетом вода у светлу законских одредби. Граничне вредности емисија за воде. Сливно подручје као 

основна јединица за управљање водама. Развој планова за управљање речним сливом. Методологија 

одређивања статуса површинских вода и подземних вода. Управљање заштићеним водним подручјима. 

Мониторинг сливног подручја. Примена катастра загађивача и постројења за пречишћавање отпадних 

вода у управљању водама. Програм мера, економски аспект и учешће јавности у управљању водама. 

Практична настава- Методе одређивања притисака и утицаја на квалитет и количину водних ресурса. 

Елементи тренда у процени статуса вода. Инвентар емисије приоритетних супстанци. Извођење 

стандарда квалитета. Еколошки проток воде. Економска анализа употребе ресурса воде. Методологије 

одређивања висине накнаде за захваћене и употребљене воде. 
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Помоћна литература 
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Број часова  активне наставе 

4 (60) 

Теоријска настава: 

2 (30) 

Практична настава: 

2 (30) 

Методе извођења наставе- Предавања, 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 40 

практична настава 5 усмени испт 20 

колоквијум-и 20   

урађен и одбpaњен семинарски 

рад 
10   

 


