
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм:  Биотехнологија 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Технологија воде
Наставник:   Миле Т. Клашња 
Статус предмета:  Обавезан за ПБ, Изборни за БИ 
Број ЕСПБ:   6 
Услов:    Технолошке операције 
Циљ предмета 
Стицање неопходних знања и вештина из проблематике припреме воде у: фабрикама прехрамбене 
индустрије и биотехнолошке производње, комуналним водоводима, и фабрикама за производњу 
флашираних вода. 
Исход предмета  
Разумевање значаја и улоге воде у производњи намирница, пића, као и у водоснабдевању становништва. 
Познавање квалитета воде за пиће и за поједине намене у индустрији. Разумевање и познавање начина 
да се оствари дефинисани квалитет воде (процеси припреме воде). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеристике квалитета воде и стандарди квалитета воде. Квалитет воде изворишта и заштита 
изворишта. Снабдевање водом. Процеси припреме воде (бистрење; уклањање нестабилних 
конституената; уклањање гасова; уклањање природних органских материја и органских полутаната; 
корекција садржаја неорганских материја и уклањање неорганских полутаната; дезинфекција). Ефлуенти 
из процеса припреме воде. Постројење за припрему воде (фактори избора технологије припреме, 
типичне шеме припреме воде; идејно решење система за припрему воде). 
 
Практична настава: Вежбе 
Рачунске вежбе (квантификација процеса припреме воде). Израда идејног решења система за припрему 
воде. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 
- 

Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки рад: 
- 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе (интерактивни рад: рачунске вежбе и израда идејног решења система припреме 
воде). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Ангажовање на предавањима и консултацијама 5 Усмени испит 

 
30 

Ангажовање на вежбама 5 
Колоквијум I 20 
Колоквијум II 20 
Колоквијум III 20 
 


