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ПРЕДГОВОР 
 
Убрзани демографски развој, праћен процесима интензивне урбанизације и 
индустријализације, доводи до интензивираних антропогених притисака на 
различите медијуме животне средине, који најчешће резултирају негативним 
променама стања квалитета животне средине. Са друге стране, промене у обрасцима 
функционисања друштва, модификовање технолошких образаца производње, као и 
коришћење нових материјала, доводе до потребе сагледавања и научног објашњења 
механизама деловања ових феномена на животну средину. Не мање важне су и 
последице које су условљене климатским променама, које често изазивају различите 
екстремне ситуације у животној средини и ремете устаљене екосистемске процесе и 
функције. У односу на било који поменути аспект, воде, односно водна тела и 
придружени акватични екосистеми, представљају вероватно најзначајнији и 
најосетљивији медијум животне средине коме се мора посветити одговарајућа 
пажња. У том контексту се креирање политике заштите вода односно водних ресурса 
мора базирати на савременим научно-стручним достигнућима у области заштите 
вода али и познавању механизама и процеса функционисања акватичних екосистема 
који су предмет заштите. 

Имајући у виду напред изложено, аутори су настојали да напишу уџбеник који ће 
пружити не само основна, већ и шира знања потребна за разумевање проблематике 
квалитета вода, заштите вода, као и метода пречишћавања вода. Уџбеник је намењен 
студентима основних и мастер академских студија техничких факултета, посебно 
Факултета заштите на раду. Такође га могу користити и студенти докторских 
академских студија, као и студенти других факултета на којима се изучава заштита 
животне средине, односно заштита вода. Поред тога, намењен је и свима који се баве 
заштитом вода. 

Приликом писања уџбеника аутори су водили рачуна о потребама и предзнању 
студената Факултета заштите на раду. Садржина је изложена кроз неколико целина у 
којима је дат приказ распрострањености воде у природи, физичке, хемијске и 
биолошке карактеристике воде, могућности употребе, врсте загађења, заштите вода 
уз примену различитих метода пречишћавања. Због ограниченог обима материјала, 
процес третмана отпадног муља је обрађен у кратким цртама. Уџбеник треба 
посматрати као својеврсан допринос унапређењу области управљања водама, са 
посебним фокусом на разумевање воде као медијума животне средине и механизама 
њене заштите.  

Аутори захваљују рецензентима проф. др Слободану Миленковићу, проф. др Ивану 
Крстићу и проф. др Данилу Поповићу на критичком читању рукописа, корисним 
предлозима и сугестијама, што је допринело побољшању његовог квалитета и 
учинило да се материја на адекватан начин приближи читаоцима.  
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РЕЗИМЕ 
 

Вода је једна од најраспрострањенијих супстанци на Земљи и у потпуности чини 
једну од сфера – хидросферу, али је присутна и у атмосфери, литосфери и биосфери. 
У води се развио живот и без воде нема живота. Потреба за квалитетном водом се 
константно повећава, претећи да постане ограничавајући фактор даљег развоја 
цивилизације. На Конференцији о водама и животној средини која је 1992. године 
одржана у Даблину, вода је окарактерисана као „ограничен извор и економско 
добро” које треба чувати и њиме управљати тако да се не угрозе интереси будућих 
генерација, а истовремено да се осигура њено ефикасно и правилно коришћење. 

Имајући у виду изложено, у уџбенику је дат приказ распрострањености воде у 
природи, физичке, хемијске и биолошке карактеристике воде, могућности употребе, 
врсте загађења, заштите вода уз примену различитих метода пречишћавања. На 
самом почетку су дата теоријска објашњења везана за лексику воде, као и 
нормативна уређеност ове области у свету и код нас. Садржина уџбеника је 
изложена у шеснаест поглавља.  

Прва целина посвећена је води као хемијском једињењу које на Земљи чини посебну 
сферу – хидросферу, али је анализирано и присуство воде у литосфери и 
хидросфери.  

У следећој целини обрађене су природне воде, фактори њиховог настанка, физичке и 
хемијске особине природних вода. Нарочита пажња посвећена је хемијском саставу 
природних вода, као и процесима који се дешавају у њима.  

Посебне целине односе се на проблематику загађења вода, настанка отпадних вода и 
заштите вода. Следе поглавља посвећена методама пречишћавања вода, и то 
физичким, физичкохемијским, хемијским, биолошким и комбинованим.  

Уџбеник се завршава целином која је посвећена значају пречишћавања и 
мониторинга отпадних вода са аспекта безбедности и здравља на раду. 

Градиво изложено у Уџбенику улустровано је одговарајућим табелама и сликама. 
Уџбеник пружа основу за надоградњу претходних знања из области животне и радне 
средине. 

 
 



SUMMARY 
 

Water is the most widespread substance on Earth and completely forms one of the spheres 
- the hydrosphere, but it is also present in the atmosphere, lithosphere, and biosphere. Life 
was developed in water and there would be no life without water. Global water demand is 
constantly growing, threatening to become a limiting factor for the further development of 
civilization. At the International Conference on Water and the Environment, held in Dublin 
in 1992, water was characterized as “a finite and vulnerable resource” and “a public good 
that has a social and economic value” that should be preserved and managed without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs, while ensuring its 
efficient and proper use. 

Having in mind this, the distribution of water in nature, physical, chemical and biological 
characteristics of water, possibilities of use, types of pollution, water protection with the 
application of various purification methods are the main subjects of the textbook. At the 
very beginning, the necessary theoretical explanations related to the vocabulary related to 
water, are given, as well as the normative regulation of this area in the world and our 
country. 

The first unit is dedicated to water as a chemical compound, which forms a special sphere 
on Earth - the hydrosphere, but its presence in the lithosphere and hydrosphere has also 
been analyzed. 

The next unit deals with natural waters, the factors of their formation, physical and 
chemical properties of natural waters. Special attention is paid to the chemical composition 
of natural waters, as well as to the processes that take place in them. 

The special unit refers to the issues of water pollution, wastewater generation, and water 
protection, as well as to the methods of its purification, physical, physicochemical, 
chemical, biological, and combined ones. 

The material presented in the textbook is accompanied by appropriate tables and pictures 
that simply illustrate the theoretical part. At the same time, the textbook provides a basis 
for upgrading knowledge in the field of living and working environment. 
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