
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програми : Прехрамбено инжењерство 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета:  Tехнологија и контрола квалитета воде и отпадних вода 
Наставник:  Миле Т. Клашња 
Статус предмета:  Обавезан за модул Контрола квалитета 
Број ЕСПБ:   6 
Услов:    Технолошке операције; Мерно-инструментална техника 
Циљ предмета 
Стицање неопходних знања и вештина везаних за припрему воде и пречишћавање отпадних вода, 
првенствено са аспекта: (а) контроле квалитета воде и отпадних вода, и (б) праћења и контроле процеса 
припреме воде и пречишћавања отпадних вода. 
Исход предмета  
Разумевање значаја и улоге обезбеђивања захтеваног квалитета воде и отпадних вода, путем 
обезбеђивања квалитета процеса припреме воде и процеса пречишћавања отпадних вода, којим се 
постиже захтевани квалитет. Разумевање контроле квалитета воде, и контроле и праћења процеса 
припреме воде и пречишћавања отпадних вода, као начина да се обезбеди квалитет. Познавање метода 
обезбеђивања квалитета (мониторинг; процеси припреме и пречишћавања). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи аспекти квалитета воде. Карактеризација воде и отпадних вода. Припрема воде: претходна 
обрада и бистрење; уклањање специфичних конституената, уклањање или корекција садржаја 
растворених органских и неорганских материја; дезинфекција. Системи за припрему воде. 
Пречишћавање отпадних вода: претходна обрада; примарно, секундарно, и терцијално пречишћавање. 
Cистеми за пречишћавање отпадних вода. Контрола квалитета воде и отпадних вода (мониторинг): 
концепт мониторинга и елементи за пројектовање мониторинга; мониторинг изворишта воде, припреме 
воде, и дистрибуције воде; мониторинг пречишћавања отпадних вода. 
 
Практична настава: Вежбе 
Израда идејног решења програма мониторинга система за припрему воде и пречишћавање отпадних 
вода. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови: 
- 

Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки рад: 
- 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе (интерактивни рад: израда идејног решења програма мониторинга). 

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 
Семинар 20 
 


