
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. 

Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Примена аерофотограметрије и даљинске детекције у инвентури шума 
Наставник/наставници: др. Дамјан С. Пантић, ред. проф.; др Драган Борота, доцент

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за најсавременије технологије и методе прикупљања 
(премера) и обраде информација о шумском фонду. 
Исход предмета 
Знања неопходна за обављање уско стручних и специфичних послова у шумарској пракси везаних за 
употребу авио и сателитских снимака у инвентури шума, као и за наставак школовања на докторским 
студијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод; Врсте аероснимака; Размера; Стереоскопско гледање; Оријентација парова слика и инструменти; 
Издвајање одсека (састојина) помоћу аерофотоснимака; Информације о станишту; Информације о 
појединачним стаблима; Информације о састојини и већим шумским комплексима; Поузданост 
информација, могућност експлоатације; Комбинована инвентура шума. 
Практична настава  
Oбука за рад на фотограметријској станици; Оријентација и читање снимака; Издвајање одсека на 
аерофото снимцима; Информације о станишту; Информације о појединачним стаблима; Информације о 
састојини; Тест поузданости информација. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава:   2+2 Практична настава: 
Методе извођења наставе:  
Настава се изводи путем предавања и лабараторијских вежби. Како би се студентима омогућила што 
боља перцепција материје која се излаже теоријска излагања се комбинују са видео презентацијама, 
практичним демонстрацијама и дискусијом. У оквиру других облика наставе, студенти се обучавају за 
рад на фотограметријским станицмама и за манипулацију снимцима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и .......... 
семинар-и 30 
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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