
Студијски програм: Заштита земљишта од ерозије и превенција од бујичних поплава 
Назив предмета: Мониторинг бујичних токова и систем ранe најаве 
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Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета: Стицање знања о организацији система мониторинга бујичних токова и система раног 
упозоравања, као и примени метода извештавања, са циљем очувања функција бујичних акватичних 
екосистема и обезбеђења потребног нивоа заштите људи, природних и створених вредности од последица 
бујичних поплава 
Исход предмета: Оспособљеност студената за самосталан рад у области контроле рада и управљања 
системом мониторинга бујичних токова као и системима раног упозоравања на појаву и дејство бујичних 
поплава. 
Садржај предмета: 1. Мониторинг бујичних токова: Циљеви мониторинг бујичних токова, елементи 
система мониторинга, просторно-временска организација система, врсте мониторинга, структуирање и 
пројектовање система мониторинга бујичних токова на сливном подручју, аналитичко-концептуални 
оквири за обраду добијених података, напредни модели визуелизације добијених података. 2. Оцена 
нивоа опасности: дефинисање плавних зона, угрожених деоница и профила; предикција последица 
бујичних поплава, утицајни параметри 3. Системи раног упозоравања: позиционирање елемената 
система раног упозоравања, врсте трансфера података у реалном времену, одговорне институције за 
пријем информација, обрада података, детерминисање нивоа ризика И начини узбуњивања јавности 
(министарства, локалне самоуправе, штабови за ванредне ситуације, медији) 4. Обезбеђење 
потребног/жељеног нивоа заштите: процена ефикасности система за рану најаву, коришћење 
резултата рада система са мерама предвиђеним Оперативним плановима за одбрану од бујичних поплава, 
активности на превенцији бујичних поплава уз укључивање становништва локалних самоуправа. 
Практична настава: Рачунске вежбе и семинарски рад – пројектни задатак из области пројектовања 
система мониторинг бујичних токова на одбраном сливном подручју и одабраном региону. Методологија 
мерења потребних параметара (падавине, протицај), одабир репрезентативних мерних места, контрола 
рада система 
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Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
активност у току вежби 5 усмени испит 20 
колоквијум1/колоквијум2 15/15   
семинарски рад 20   

 

http://www.sfb.bg.ac.rs/sinisa-polovina/
http://www.sfb.bg.ac.rs/ranka-eric/

