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Услов: Хемија животне средине 

Циљ предмета 
Упознавање студената са супстанцама које загађују ваздух, путевима њиховог уноса у атмосферу, 

трансформацијама које се са њима дешавају у ваздуху и поступцима за спречавање загађивања ваздуха. 

 

Исход предмета  
Стицање знања потребног за упознавање и разумевање основних процеса који су од утицаја на стање и квалитет 

ваздуха, особинама супстанци које загађују ваздух и начину смањивања овог загађења. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Особине и динамика тропосфере (ваздуха). Основни метеоролошки параметри од значаја за загађивање ваздуха. 

Основни загађивачи и путеви њиховог уношења у тропосферу, емисија и имисија. Транфсормације и транспорт 

загађујућих супстанци у ваздуху. Деловање загађујућих супстанци у ваздуху на живи свет и материјална добра. 

Путеви елиминације загађујућих супстанци из ваздуха. Поступци за смањивање и спречавање загађивања ваздуха. 

Организација мерења концентрације загађујућих супстанци у ваздуху.  

 

Практична настава 
Упознавање са поступцима мерења основних метеоролошких параметара у теренским условима. Упознавање са 

радом мерних јединица за контролу загађујућих супстанци у ваздуху. Узимање узорака ваздуха за анализу. Обрада 

и тумачење резултата мерења. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе: Други облици наставе: 2(30) Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, тестови за проверу знања, два колоквијума, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт  

Колоквијуми (2*10) 20 ..........  

 


