
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: Мастер академске студије заштите животне средине - аналитичар заштите животне средине 

(МЗЖС) 

Назив предмета: САНАЦИЈA ЗАГАЂЕНИХ ЛОКАЛИТЕТА Шифра: ИЗЗС-608 

Наставник: др Срђан Д. Рончевић, редовни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета Проширивање и синтеза знања студената из области заштите земљишта и подземних 

вода у циљу оспособљавања за карактеризацију, санацију и ремедијацију загађених локалитета. 

Исход предмета Након завршеног курса студенти би требало да умеју да сагледају и изврше 

карактеризацију загађених локалитета и на основу тога конципирају пројекте санације и ремедијације 

или да дефинишу технички задатак израде пројекта санације и ремедијације, а затим да прате његову 

реализацију и на основу процене ризика одреде када је она завршена. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Карактеризација загађених локалитета. Преглед националног и ЕУ законодавства из 

области управљања земљиштем и подземним водама. Извори и врсте загађујућих материја у земљишту 

и подземним водама као последица делатности и технолошких процеса и ГВЕ. Стандарди квалитета 

животне средине. Општи принципи мониторинга. Дефинисање мреже за узорковање земљишта (места 

узорковања, густина, дубине узорковања) и узорковање земљишта. Дефинисање мреже за узорковање 

подземних вода (места узорковања, густина, дубине узорковања) и узорковање подземних вода. 

Дефинисање параметара за анализу земљишта и подземних вода. Режим мониторинга (повремени – 

предлог динамике, и стални-аутоматски). Анализа података мониторинга земљишта и подземних вода. 

Миграција загађења кроз различите геолошке средине (LNAPL и DNAPL). Методе за детекцију 

загађења земљишта и подземних вода. Анализа ризика ширења загађења земљишта и подземних вода. 

Израда хидрогеолошког модела миграције загађења кроз различите геолошке средине. Превентивне 

мере за спречавање загађења земљишта и подземних вода и реаговање у случају акцидентног загађења 

истих. Процена количине (површине и запремине) загађеног земљишта и подземних вода  и пројекти 

ремедијације и санације (израда, садржај, верификација). Избор адекватне ремедијационе методе и 

њихове комбинације са примерима у индустрији. Мониторинг пројекта ремедијације и санације,  

одређивање завршне тачке пројекта ремедијације и санације на основу процене ризика. Трошкови 

ремедијације земљишта и подземних вода са примерима у индустрији 

Практична настава Израда пројекта санације и ремедијације загађене локације. 
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Број часова  активне наставе 

4 (60) 

Теоријска настава: 

2 (30) 

Практична настава: 

Вежбе 2 (30) 

Методе извођења наставе Предавања, израда пројекта, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 
усмени испит – одбрана пројекта 40 

израда пројекта 50 

 


