
Студијски програм: Заштита земљишта и превенција од бујичних поплава 
Назив предмета: Геоинформационе технологије 
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Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета 
Овладавање основама Географских информационих система (ГИС) и технологија даљинске детекције и 
њихова примена у просторној анализи деградираних подручја, у циљу обнове и заштите земљишних и 
водних ресурса. 
Исход предмета  
Примена ГИС алата и технологија даљинске детекције за анализу природних и антропогено измењених 
карактеристика простора, као подлога за пројектне, планске и истраживачке намене. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Историјат примене ГИС-а. Географске пројекције у ГИС-у, њихове основне карактеристике и параметри. 
Врсте картографских метаподатака и њихов унос у софтверско окружење сходно различитим пројекцијама. 
Врсте тродимензионалних модела терена и њихова трансформација у различите дигиталне формате 
(растерске и векторске). Остале врсте података у ГИС-у; полигони, линије и тачке и манипулација са њима. 
Атрибути геопросторних података, формирање базе података и претраживање базе података са 
специфичним упитима. Повезивање базе података са спољном базом. Калкулација топографских 
карактеристика изолованих површина и сливних подручја. Анализе нагиба и експозиција. Методе 
просторних интерполација. Преклапање различитих података и формирање синтезних карти. Дистрибуција 
просторних података преко интернета. Моделирање начина коришћења земљишта у ГИС-у. Моделирање 
хидрографске мреже, моделирање метеоролошких података, моделираље типова земљишта, моделирање 
речних сливова. Управљање процесима и ресурсима у ГИС-у. Увод, историја даљинске детекције. Основе 
фотограметријског снимања, централна и ортогонална пројекција, оријентација фотограметријских 
снимака, орторектификација. Снимање из ваздуха (авион, беспилотна летилица), сателитско снимање. 
Врсте сензора, карактеристике сензора. Интерпретација сензорских записа. Основе класификација 
сателитских и фотограметријских снимака. 
 
Практична настава: 
Рад у апликцијама за ГИС и даљинску детекцију на конкретним простоним подацима у рачунарској 
лабораторији.  Израда елабората. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинарски радови, теренска настава 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 40 усмени испт 40 
семинар-и 10   

 


