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Циљеви предмета 

 
Циљ овог студијског курса јесте разумевање појма 
мониторинга и његовог значаја у цивилној заштити и 
заштити животне средине. У оквиру предмета предвиђено је 
да се студенти упознају са свим аспектима праћења, 
контроле квалитета ваздуха, воде и земљипта, као и штетног 
дејства загађујућих материја на здравље људи и животну 
средину. 

Исход изучавања 
Стицање способности за разумевање теоријских знања и 
практичну примену из области мониторинг у заштити.  

Садржај и структура 
предмета 

 
1) Концепт предмета Мониторинг у заштити 
2) Мониторинг ваздуха 
3) Мониторинг воде 
4) Мониторинг земљишта 
5) Дуготрајне органске загађујуће материје 
6) Интегрисани мониторинг систем: мрежа 

мониторинга и еколошки информациони систем 
7) Међународне и државне организације мониторинга у 

заштити животне средине  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I Упознавање студената са: програмом наставног предмета Мониторинг у 
заштити  и његовом позицијом у реализацији наставног плана  

3 

II 
Уводна разматрања: загађење ваздуха; извори загађујућих материја у ваздуху; 
стратегија праћења загађивача;  квалитет и контрола квалитета мониторинга; 
планирање мреже контроле квалитета ваздуха 

3 

III 

Индекс квалитета ваздуха: значај индекса квалитета ваздуха; начин 
одређивања; превођење концентрације полутаната у индекса квалитета ваздуха  
Методе мониторинга полутаната: полутанти амбијенталног ваздуха који се 
најчешће прате  

3 

IV 

Контрола емисије угљен моноксида: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије угљен моноксида.  
Контрола емисије оксида сумпора: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије оксида сумпора. 

4 

V 

Контрола емисије оксида азота: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије оксида азота 
Контрола емисије тропосферског озона: извор настајања и особине; 
реактивност; начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; 
начини контрола и редукција емисије тропосферског озона. 

4 

VI 

Контрола емисије суспендованих честица у ваздуху:  извор настајања,  
особине, начин деловања и начини контроле и редукције емисије суспендованих 
честица у ваздуху. 
Контрола емисије волатилних једињења и органских растварача: извор 
настајања и особине; реактивност; начин деловања на људе и животиње; начини 
контрола и редукција емисије  

3 

VII Аерозагађење затворених простора  3 

VIII 
Мере заштите ваздуха од загађења: техничке мере (уређаји за пречишћавање); 
Технолошке мере (измене узрока загађивања); Заштитне мере окружења 
(димњаци, зеленило); Урбанистичке мере (дислокација, реорганизација).   

3 

IX 

Мониторинг воде: значај мониторинга полутаната водних ресурса, најважнији 
параметри који се користе у мониторингу загађења водних ресурса 
Растворени кисеоник, биолошка потрошња кисеоника- БПК: и  
температура воде  

3 

X Патогени организми и нутријенти - нитрати и фосфати  3 
XI Параметри - pH вредност; турбидитет; тешки метали – арсен, олово, жива   3 

XII Хлор и резидуални хлор;  боја и мирис воде; смернице квалитета пијаће 
воде: несреће и  вандредне ситације  

3 

XIII Праћење (контрола) квалитета површинских и подземних вода; увод у 
екотоксикологију; дуготрајне органске загађујуће материје  

3 

XIV Мониторинг земљишта: тепки метали и пестициди  3 

XV 

Интегрисани мониторинг систем: мрежа мониторинга и еколошки 
информациони систем 
Међународне и државне организације мониторига у заштити животне 
средине 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 



В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Упознавање студената са: програмом наставног предмета Мониторинг у 
заштити  и његовом позицијом у реализацији наставног плана; Уводна 
разматрања: значај атмосфере; загађење ваздуха; извори загађујућих материја 
у ваздуху; стратегија праћења загађивача;  квалитет и контрола квалитета 
мониторинга; планирање мреже контроле квалитета ваздуха; класификација 
полутаната; примарни и секундарни полутанти; појмови граничне вредности 
имисије, граница толеранције и толерантна вредност.  

1 

II 

Индекс квалитета ваздуха: значај индекса квалитета ваздуха; начин 
одређивања; превођење концентрације полутаната у индекса квалитета ваздуха; 
примери презенације индекса квалитета ваздуха у свету укључујући Агенцију 
за заштиту животне средине (ЕPA). 
Методе мерења полутаната: полутанти амбијенталног ваздуха који се 
најчешће прате; узимање узорака ваздуха за анализу; неаутоматски мониторинг; 
аутоматски мониторинг; предности и мане неаутоматског и аутоматског 
мониторинга; примери праћења амбијенталног вадуха у свету и код нас. 

1 

III 

Контрола емисије угљен моноксида: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије угљен моноксида.  
Контрола емисије оксида сумпора: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије оксида сумпора. 

1 

IV 

Контрола емисије оксида азота: извор настајања и особине; реактивност; 
начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; начини 
контрола и редукција емисије оксида азота; употреба каталитичких конвертора 
у моторним возилима 
Контрола емисије тропосферског озона: извор настајања и особине; 
реактивност; начин деловања на људе и животиње; методе и циљеви праћења; 
начини контрола и редукција емисије тропосферског озона. 

1 

V 

Контрола емисије суспендованих честица у ваздуху:  извор настајања и 
особине PM 2.5 и PM10; начин деловања PM 2.5 и PM10 на људе и животиње; 
методе и циљеви праћења; начини контрола и редукција емисије суспендованих 
честица у ваздуху. 
Контрола емисије волатилних једињења и органских растварача: извор 
настајања и особине; реактивност; начин деловања на људе и животиње; методе 
и циљеви праћења; начини контрола и редукција емисије 

1 

VI 

 Аерозагађење затворених простора: разлике у изворима, полутантима, 
здравственим ризицима у земљама у развоју и развијеним земљама; преглед 
најважнијих полутаната затворених пртостора (гасови: CO, SO2, NO2; метали: 
олово, жива; суспендоване честице; азбест; дувански дим; разне врсте 
микоорганизама; радиоактивни полутант радон;  испарљиви органски 
полутанти: формалдехид, бензен); механизими деловања на здравље људи; 
превенција и контрола загађења полутаната амбијенталног ваздуха.  
Мере заштите ваздуха од загађења: техничке мере (уређаји за пречишћавање); 
Технолошке мере (измене узрока загађивања); Заштитне мере окружења 
(димњаци, зеленило); Урбанистичке мере (дислокација, реорганизација).   

1 

VII Анализа градива за колоквијум 1 
VIII Колоквијум – мониторинг ваздуха 1 

IX 

Мониторинг воде: значај мониторинга полутаната водних ресурса, 
антропогени утицај, начин правилног узимања узорка, најважнији параметри 
који се користе у мониторингу загађења водних ресурса 
Растворени кисеоник, биолошка потрошња кисеоника- БПК: методе 
одређивања и значај праћења  
Температура воде: извори термалног загађења  

 1 

X 

Патогени организми: извори, третирање воде које садржи колиформне 
бактерије; праћење E. Coli у води за пиће  
Нутријенти - нитрати и фосфати: извори, антропогени утицај, утицај на 
здравље људи, животиње и животну средину; методе за смањење нитрата и 
фосфта у води за пиће 

1 



XI 

pH вредност: антропогени фактори који доводе до смањења или повећања pH 
вредности; значај и начин мерења pH вредности 
Турбидитет: антропогени фактори који доводе до повећања мутноће воде; 
начин мерења 
Арсен:  уношење метала у природне воде, утицај на здраље, смањење арсена у 
води за пиће   
Олово:  уношење метала у природне воде, утицај на здраље, смањење олова у 
води за пиће 
Жива: уношење метала у природне воде, утицај на здраље, смањење живе у 
води за пиће 

1 

XII 

Хлор и резидуални хлор: значај укупног, везаног и слободног хлора у процесу 
дезинфекције воде; нежељени производи дезинфекције 
Боја и мирис воде 
Смернице квалитета пијаће воде: несреће и  вандредне ситације (параметри 
који се користе за испитивање микробиолошке исправности воде); мане и 
предности флаширане воде versus вода из чесме 

1 

XIII 

Праћење (контрола) квалитета површинских и подземних вода: мере 
заштите воде од загађења; праћење водостаја 
Дуготрајне органске загађујуће материје: особине;  подела дуготрајних 
органских загађујућих супстнаци;  употреба дуготрајних органских загађујућих 
супстнаци;  токсични ефекти деловања диоксина и једињења које су сличне 
диоксину; процена ризика диоксина и једињења која су слична диоксину у 
животној средини употребом фактора еквивалентне токсичности; механизам 
деловања; Стокхолмска конвенција. 

1 

XIV 

Мониторинг земљишта: настанак различитих земљишта; класификација 
земљишта; мониторинг  
земљишта; контрола квалитета прехрамбених производа; управљање 
земљиштем 

1 

XV 

Интегрисани мониторинг систем: мрежа мониторинга и еколошки 
информациони систем 
Међународне и државне организације мониторига у заштити животне 
средине 

1 

 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијум, анализе индикатора  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  50 поена  
испит: 50 поена 
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односи на земљиште и воде. 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Дејана Јовановић Поповић, редовни 
професор 
Е-mail: dejana_kastor@yahoo.com 
Консултације: уторак од 12,00 до 14,00 
Демонстратор: Милош Томић 
 

Напомена:  
 
Испит из предмета Мониторинг у заштити се полаже писмено (нема доступних 
испитних питања), а услов за излазак на испит је положен колоквијум из 
мониторинга ваздуха. Положен колоквијум важи годину дана од дана 
полагања. На интернет страници факултета на почетку школске 2019/2020 
године биће изложен тачан распоред полагања колоквијума.  
 
 
  
 

 
 
 
 


