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Циљ предмета 
Припрема студентa да: 
- упозна са законском и подзаконском регулативом у коришћењу и заштите вода, ваздуха и земљишта. 
- упозна са квалитетом унутрашњег и спољашњег ваздуха 
- упозна са квалитетом техничких и пијаћих вода. 
- упозна са основним механичким и хидромеханичким операцијама.  
- упозна са методама  и техником пречишћавања течности и гасова и заштите земљишта. 

Исход предмета 
Студенти је способан да:  
- разуме основе процеса и уређаја за минимизацију и отклањање загађења животне средине 
- да самостално идентификују врсту загађења природних водотокова и врсту отпадних вода, као и 

поступке за пречишћавање отпадних вода. 
- да разуме процесе које доводе до деградираности животне средине и да буду у стању да користе процесе 

за заштиту животне средине као и различите методе рестаурације и ремедијације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Законска и подзаконска регулатива у области коришћења и заштите вода, ваздуха и тла. Транфсормације и 
транспорт загађујућих супстанци. Класификација технолошких операција заступљених у технологијама 
заштите животне средине. Процеси раздвајања материјала. Топлотне и дифузионе методе. Упознавање са 
основним технологијама пречишћавања гасова и течности. Основна својства аеродисперзних система. 
Основе теорије пречишћавања ваздуха. Поступци и уређаји за издвајање чврстих честица из гасова. 
Поступци и уређаји за издвајање гасовитих загађујућих компонената из гасова. Каталитички процеси 
издвајања органских полутаната. Основни типови постројења. Основни процеси и уређаји и за 
пречишћавање течности. Процеси, уређаји и постројења за прераду индустријских и комуналних отпадних 
вода. Ремедијација површинских копова и одлагалишта пепела и шљаке (принципи биолошке 
рекултивације деградираног земљишта, примери добре праксе). 
Практична настава: 
Демонстрација рада основних уређаја за механичко и електростатичко издвајање чврстих честица из 
ваздуха. Посета индустријском постројењу са системом за контролу емисије отпадних гасова и практично 
упознавање са основним процесима издвајања честица и гасова из ваздуха. Посета индустријском 
постројењу за третман отпадних вода. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, рачунске вежбе, семинарски радови, консултације. На предавањима се излаже теоријски део 
градива праћен са карактеристичним примерима ради бољег разумевања изложеног градива. На вежбама 
која прате предавања раде се карактеристични задаци и примери из праксе. Поред предавања и вежби 
редовно се одржавају консултације.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 30 
колоквијуми 40   
семинарски рад 20   
 


