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Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета: Стицање знања о методама праћења и контроле параметара у случају природних, 
акциденталних и несрећа изазваних конфликтом. Упознавање са третманом и контролом квалитета воде 
за пиће, као и најважнијим параметрима који се прате у случају вандредних ситуација, нарочито поплава. 
У том смислу студенти ће бити упознати са улогом најновијих технологија – нанотехнологија. 
Упознавање са начином на који је уз коришћење географских информационих система могуће 
формирати квалитативну, квантитативну и визуелну презентацију садржаја који су у реалном окружењу 
ризика од елементарних и других непогода. 
Исход предмета: Упознавање са главним карактеристикама мониторинга у случају вандредних 
ситуација. Оспособљеност за идентификацију и контролу ризика воде за пиће, параметара, као и 
третмана воде у случају вандредних ситуација нарочито у случају поплава. Упознавање са улогом 
нанотехнологија у вандредним ситуацијама. Овладавање процесом формирања специфичних модела у 
географским информационим системима  који адекватно презентују различите ризичне ситуације. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Oпшти појмови, циљеви, класификација, као и планирање и 
функционисање система мониторинга. Глобални и национални систем мониторинга ризика од природних 
катастрофа. Мерне станице и системи мреже мониторинга. Идентификација и контрола ризика воде за 
пиће, врсте поплава, организацијa и спровођење мониторинга. Третман  и мониторинг третмана воде  за 
пиће у случају вандредних ситуација, одабир филтера, параметара и дезинфекционих средстава која се 
користе и прате. Квалитет воде током ванредних ситуација, улога санитарнe инспекцијe, као и правилно 
узимање узорака за микробиолошку анализу и друге анализе.  Праћење квалитета воде на свим местима 
за сакупљање воде, као и узорцима из домаћинстава. Улога нанотехнологија у превенцији, 
пречишћавању, ремедијацији и десалинизацији полутаната у води. Улога нанотехнологија у добијању 
резултата in situ и у кратком временском року, нарочито када постоји проблем у фунционисању рада 
лабораторија услед несрећа.   
Практична настава: Практичне препоруке и понашање у случају хитних потреба за пијаћом водом, као 
и за санитарне и хигијенске потребе становништва које је погођено вандредном ситуацијом. Израда карте 
ризика од елементарних непогода. Израда тематских карата просторне дистрибуције непогода по 
општинама за територију Републике Србије на основу доступних података за период 1980. – 2013. 
година. 
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Број часова  активне наставе 
75 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит Поена 

 
 



активност у току 
предавања 20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 20 
колоквијум-и  ..........  
есеј-и 40   
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