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Назив предмета Примјена ГИС-а у мониторингу и заштити животне средине 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 изборни X 2+2 5 

Наставници Др Мишко Милановић, ванредни професор 

Условљеност другим предметима: Облик условљености 

Не  

Циљеви изучавања предмета: 

Контрола и проверавање стања елемената животне средине применом ГИС-а. 

Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљавање студената да врше контролу стања штетних материја у различитим медијумима животне средине. 

Крајњи исход је могућност заштите животне средине путем ГИС софтвера. 

Садржај предмета: 

Уводне напомене o информационим системима животне средине (општа теорија система, информациони системи 

животне средине, подсистеми и др.); 

Tеоријске основе мониторинга животне средине (еколошки, даљински, картографски); 

Дефинисање врсте података геопростора (геометријски, графички, описни подаци);  

База података елемената животне средине (теме, ентитети, атрибути); 

Моделовање података из животне средине применом ГИС-а (просторни, концептуални, логички и физички модели); 

Правило топологије (топологија тачака); 
Правило топологије (топологија линија); 

Правило топологије (топологија полигона); 

Анализа дискретних ентитета у простору (просторна анализа, мрежна анализа, креирање упита); 

Упоређивање геопросторних података (геометријско и атрибутативно поређење и поређење временских 

компоненти); 

Примена ГИС-а у мониторингу извора загађења и загађујућих материја; 

Примена ГИС-а у мониторингу ваздуха и вода; 

Примена ГИС-а у мониторингу земљишта и вегетације; 

Примена ГИС-а у мониторингу антропогених целина; 

Картирање елемената геопростора за потребе контроле и заштите животне средине (природа апликација ГИС-а, 

значај геостатистичких метода). 
Методе наставе и савладавање градива: 

Облици наставе су предавања, рачунарске вјежбе, пројекат, консултације. 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 

Практично, усмено. 

Активност/присуство 5 Пројекат 15 

Тестови 20 Завршни испит 60 

Посебна назнака за предмет: 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Мишко Милановић, ванредни професор 


