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Факултет техничких наука 
Студијски програм:  Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду
Напредне технике у пречишћавању отпадних вода

др. Наташа М. Елезовић 

Уводно предавање: Циљ, исходи и садржај предмета

Циљ предмета

Циљ предмета

Стицање неопходних знања и 
вештина из проблематике процеса 
пречишћавања (третмана) отпадних 
вода и постројења за пречишћавање 
отпадних вода (пречистача). 
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Исход предмета 

Студенти 

 стичу знање из технологије 
припреме и третмана отпадних 
вода;

 вештне у примени напредне 
физичко-хемијских и биолошких 
поступака пречишћавања;

 компетенције да изаберу процес 
пречишћавања који одговара 
стању на терену и да примене 
изабране методе.

Садржај предмета

 Током предавања студенти стичу знање о:

 напредним оксидационим техникама,

 поступцима јонске измене, 

 адсорпције и филтрационих техника које се примењују у савременим 
постројењима за припрему и пречишћавање отпадних вода, 

 напредним биолошким аеробним и анаеробним поступцима пречишћавања 
отпадних вода.
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Садржај предмета

 1. део разматра се пречишћавање 

 2. део

 Изучавају се начини минимизације количина и поновно коришћење 
употребљених вода. 

 Током предавања комбинују се предавања са посетама одговарајућим 
индустријама, а студенти активно учествују у прикупљању података на 
конкретним примерима, њиховој обради, презентацији и анализи 
резултата

Практична настава

Рачунске вежбе, аудиторне 
вежбe 



теренске вежбе и посете.
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Број часова  активне 

наставе
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе: Настава се изводи у виду предавања и 

аудиторних вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива, док 

се на вежбама раде задаци- практични примери из одређених области које 

прате предавања. Решавање задатака конкретних примера који прате 

теоријску наставу. Посете привредним погонима и постројењима за 

припрему и третман отпадне воде.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне 

обавезе
поена Завршни испит поена

активност у току 

предавања
10 писмени испит -

практична настава 10 усмени испт 50

колоквијум-и 15

семинари-и 15


