
   
Шифра и назив предмета: 2106.18 IT у инжењерству 
 
Обим наставе у бодовима:  7 ЕСПБ 

Семестар:  II 
Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: 

- недељно : 2 + 2+0 
- укупно   : 30 + 30+0 = 60 

 

Потребна предзнања  
Потребно је да студенти познају Техничку механику, Елементе машина и уређаја, Опасне и 
штетне материје и заштиту животне средине, али положени испити из ових предмета нису 
услов за похађање наставе и полагање испита.  

Метод рада и облици наставе  

Наставни програм остварује се предавањима, вежбама и консултацијама. На предавањима 
се теоријски обрађује градиво уз илустрацију примене на карактеристичним примерима. 
На вежбама се раде проблемски задаци уз учешће студената. У оквиру вежби студенти 
раде и самосталне задатке који се оцењују.  

Реализација програма до испита и вредновање предиспитних обавеза  

Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама. О присуству вежбама води 
се евиденција на одговарајућем обрасцу.   
Студент је обавезан да присуствује вежбама на мин. 80% часова и да има позитивно 
оцењене предиспитне обавезе у складу са Правилником о студијама.  
Предиспитне обавезе су следеће:  

- активност у току предавања (вреднује се од 0 до 5 поена)  
- израда и одбрана једног самосталног задатка (вреднује се од 30 до 45 поена)  
- колоквијуми (вреднује се од 5 до 10 поена).  

У евиденциони образац уписују се присуство студента на вежбама и остварени поени 
предиспитних обавеза. Успешно реализоване предиспитне обавезе, које се тичу 
самосталног задатка, вреднују се у распону од 35 – 60 поена.  
Колоквијуми  
Предвиђено је одржавање једног колоквијума у 9.-тој седмици семестра, трајања 60 
минута, уз минимум 6 поена за пролаз.  

 

  



Испит, начин полагања и формирање коначне оцене  

Услов за излазак на испит је уредно похађање наставе и успешно завршене све 
предиспитне обавезе.  
Испит се полаже усмено.  
Усмени део испита се полаже највише један час и вреднује се са највише 40 поена.  
Студент је положио усмени део испита ако је освојио најмање 16 поена.  
Коначна оцена се формира, у складу са Правилником о полагању испита и оцењивању на 
испиту, на основу збира поена остварених на предиспитним обавезама и испиту на следећи 
начин:  

оцена 10 (91-100 поена); 9 (81-90); 8 (71-80); 7 (65-74); 6 (51-60) и 5 (<51).  

Литература  
Основна:  

1. Самчовић, А. Географски информациони системи, Универзитет у Београду – 
Саобраћајни факултет, Београд, 2019., 194 стр. ISBN 978-86-7395-400-4 

2. Портал безбедности саобраћаја са базом података за локалне самоуправе. 
http://amss-cmv.co.rs/centar-za-motorna-vozila/portal-bezbednosti-saobracaja/ 

3. GDi LOCALIS Visios, Корисничко упутство v1.0. GDi GISDATA Beograd d.o.o., 36 
стр. 

4. Geografsko Informacioni Sistem, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, 
Sektor za zaštitu i spasavanje, prezentacija, 17 str. 

5. GIS Technology and Applications for the Fire Service, ESRI, 2006, 32 pg. 
6. Коначни извештај за пројекат „Унапређење система за заштиту шума од пожара у 

Републици Србији“, Универзитет У Београду Шумарски Факултет, 2017, 80 стр. 
7. Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management From local 

to global assessments, European Commission Joint Research Centre. 2001. 289 pg. EUR 
24941 EN. ISBN 978-92-79-21257-4 

8. Theilen-Willige, B. Remote Sensing and GIS Methods for the Safety of Industrial 
Facilities and Infrastructure in Europe. IRIS Project. 22 pg. 

9. Manase, D. et al. 2011. A GIS Analytical Approach For Exploiting Construction Health 
And Safety Information. ITcon Vol. 16 (2011), pg. 335 

10. Delaunay, D. et al. 2015. Use of GIS in visualization of work-related health problems. 
Occupational Medicine 2015;65:682–692. doi:10.1093/occmed/kqv152 

 
 

 
  



Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење вежби  

Врсте вежби:  
- аудиторне                      21 час 
- израда и одбрана самосталног задатка             9 часова 
Аудиторне вежбе су практичног карактера и обављају се у групама. У оквиру аудиторних 
вежби студенти се упознају са методама практичног решавања задатака где и они сами 
учествују у њиховом решавању. Израда задатака је усаглашена са динамиком предавања. 
Задацима се обухватају све области предвиђене програмом предавања.  
Самостални задатак се задаје студентима на посебном формулару. Предвиђен  
самостални задатак из области географских информационих система. Изради задатака 
претходе аудиторне вежбе на којима се дају одговарајућа упутства. Самостални задатак 
студент ради углавном на часовима вежби уз контролу наставника. Уколико студент не 
заврши задатак на часу даје се могућност да га заврши у оквиру свог самосталног рада. 
Самостални задаци се раде по предвиђеном редоследу.   
Наставник поред контроле тачности урађеног задатка процењује у којој мери студент влада 
материјом из које је радио задатак и кoлико је оспособљен за самостални рад. Сматра се да 
је студент урадио самостални задатак уколико је исти оцењен позитивном оценом. 
Самостални задатак студент брани код наставника.  
Консултације са студентима  

Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама 
наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: 
давање упустaва о приступу учењу, давање додатних објашњења у вези израде 
самосталних и практичних задатака, уз упућивање на правилно коришћење литературе, 
додатна објашњења по питању предиспитних обавеза, начину полагања испита и томе сл.  
Консултације се обављају по правилу у кабинету за наставу према распореду консултација 
који се објављује на огласној табли Школе.  

16.03.2020.            др Александар В. Шотић,дипл.инж.грађ.   


