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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 0 2 30 0 30 1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 0*15 + 2*15  = 60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1.00 + 0*15*1.00 + 2*15*1.00 = 60 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско) 60+60=120  сати семестрално 

Исходи учења 

1. Познавати различите поступке третмана вода. 
2. Познавати разлике и сличности између третмана сирове и отпадне воде. 
3. Овладати основним знањем о најважнијим физичко-хемијским поступцима третмана. 
4. Познавати основне пропеце и операције у обради сирове воде и третману отпадне 

воде.  

Условљеност  

Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, семинарски рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Основни процеси, операције, линије и системи за третман вода. Основе третмана 
сирове воде. Основе третмана отпадних вода.  

2. Седиментација (примена таложења, теорија таложења, типови таложења, типови 
таложника, извођење таложења).  

3. Флотација (примена флотације, теорија флотације, процесни параметри, додатак 
хемикалија, извођење флотације). Аерација и дегазација (гасови у води, примена 
аерације и дегазације, извођење аерације и дегазације). 

4. Сепарација уља и масти (примена сепарације уља и масти, типови сепаратора 
масти и уља, извођење сепарације уља и масти). 

5. Коагулација и флокулација (примена коагулације и флокулације, теорија 
коагулације, теорија флокулације, коагуланти и флокуланти, извођење коагулације и 
флокулације).  

6. Хемијска преципитација (примена процеса, теорија процеса, коришћене хемикалије, 
продукција муља, извођење процеса). 

7. Неутрализација и подешавање pH (примена процеса, значај pH као процесног 
параметра, средства за подешавање pH, извођење процеса).  

8. Оксидација и редукција (примена процеса, теорија оксидо-редукције, оксидо-
редукциони агенси, хемијска оксидација, хемијска редукција, извођење процеса). 

9. Унапређени оксидациони процеси. Оксиданти (Кисеоник. Озон. Водноик пероксид). 
Значај хидроксилног јона у оксидационим процесима. Фентонов реагенс. УВ 
зрачење уз додатак оксиданаса. Примена напредних оксидационих процеса.  

10. Мекшање и декарбонизација (примена процеса, опис процеса, агенси за мекшање и 
декарбонизацију, извођење процеса).  

11. Јонска измена и деминерализација (примена јоноизмењивача, теорија јонске 
измене, типови јоноизмењивача/јоноизмењивачких смола, извођење 
деминерализације помоћу јоноизмењивача). 

12. Адсорпција (примена адсорпције, теорија адсорпције, адсорбенти, извођење 
адсорпције). 

13. Филтрација (примена филтрације, теорија филтрације, типови филтера, 
филтрациони медији, извођење филтрације).  

14. Мембранска сепарација (примена мембранске сепарације, типови мембранске 
сеоарације, мембрански модули, извођење мембранске сепарације). 

15. Дезинфекција (примена дезинфекције, средства за дезинфекцију, извођење 



дезинфекције, процесни параметри). 
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови 
Процен

ат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 6 6 % 

семинарски рад 14 14 % 

колоквијум 1 25 25 % 

колоквијум 2 25 25 % 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30 % 

УКУПНО 100 100 % 
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