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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
за полагање групе предмета из области географских информационих 

система (GIS) 

 

Увод 

 

Географски информациони систем  (GIS) је систем за управљање просторним 

подацима. У најстрожијем смислу то је рачунарски систем способан за интеграције, 

спремање, уређивање, анализирање и приказивање географских информација.  У 

општем смислу GIS  је оруђе ''паметне карте'' које допушта корисницима стварање 

интерактивних упитника, анализирање просторних информација и уређивање података.  

Информационе технологије промијениле су савремено друштво у скоро свим 

сегментима учинивши да многе науке, међу којима је и географија, постану доступније 

милионском аудиторијуму широм свијета. Геоинформатика, као посебна научна област 

географије, је значајно унаприједила савремена истраживања просторних појава и 

процеса и тако допринијела оптимизацији и објективизацији рјешења за конфликте у 

простору. Овакав истраживачки концепт је развијен захваљујући прије свега примјени 

географских информационих система (ГИС) и анализама геоподатака који су добивени 

даљинским истраживањима, лидарским снимањима и сличним најсавременијим 

технологијама данашњице. Геоинформатичка обрада података путем различитих 

просторних и геостатистичких анализа и других сличних метода геоинформатичког 

моделовања представља потпуни искорак у смислу интеракције ,,стареˮ науке, 

географије и нове – информатике. Фундаменталне научно-истраживачке методе, попут 

анализе и синтезе, добиле су нову форму, технике и модели рада су постале прецизнији 

и јаснији, предмети истраживања комплекснији и конкретнији док је економичност у 

интерпретацији постигнутих научно-истраживачких резултата постала вишеструко 

израженија.  

Едукација из области ГИС-а се у данашње вријеме третира као најзначајнија 

компонента професионалних компетенција наставника географије, разредне наставе, 

информатике, техничког образовања и др. Примјена ГИС-а у образовном процесу је 

заснована на познавању теоријске основе и практичним вјештинама коришћења 

различитих ГИС софтвера у интерпретацији и реализацији конкретних наставних 

садржаја. 

Уважавајући наведено може се са сигурношћу констатовати да је различите профиле 

занимања и наставнике који нису стекли геоинформатичко образовање на факултетима 

неопходно стицање барем основог образовања које подразумијева садржаје из ГИС-а, 

Даљинских истраживања и GPS система, ГИС софтвера и Web ГИС-а. У циљу 

квалитетнијег геоинформатичког образовања овим Програмом су обухваћена 

неопходна знања, како би се надокнадио дефицит знања везан за реализацију наставног 

процеса и то: 
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Образовање лица са завршеним VII степеном стручне спреме из 

области географских информационих система (GIS) 

Овај програм је намијењен за образовање из области географских информационих 

система ради у циљу упознавања са савременим знањима и достигнућима из области 

геонаука и њихове савремене примјене путем примјене различитих различитих ресурса 

GIS-а. Реализација предвиђеног наставног плана и програма одвијаће се кроз неколико 

сегмената међу којима најзначајнији: упознавање са GIS концептима рада, моделима и 

методама прикупљања и припреме геоподатака, моделима и методама обраде 

(геопроцесирања), визуализацијом (геовизуализацијом) и архвирањем података, 

геоинформатичким управљањем геоподацима, додатним анализама података из 

мултидисциплинарних геонаука примјеном одабраних геоинформатичких метода, 

упознавањем са концептима за успоставу тематских сетова геобаза података, развојем 

вјештина и способности при употреби геоинформатичких знања у оквирима 

дјелатности које подразумјевају изучавање географског простора, планирањем и 

самоевалуацијом сопственог професионалног развоја и усавршавања из области GIS-а и 

у ширем смислу геоинформатике уопште. 

 

Програм цјеложивотног учења из области GIS-а има могућност широке практичне 

примјене с циљем оспособљавања кандидата за рад: 

 У научним и стручним образовним институцијама (основним и средњим 

школама, универзитетима и високим школама, научним институтима);  

 У министарствима и агенцијама која се баве управљањем простором и 

просторним уређењем, као и за рад у стручним, развојним и надзорним 

службама при органима управе; 

 У локалној самоуправи (у општинским и градским администрацијама),  

 У предузећима чија је основна или пратећа дјелатност повезана са 

геопросторним базама података (комунална предузећа, поште, различите врсте 

саобраћаја и сл.);  

 У геодетским и картографским службама (геодетски заводи, катастри и сл.); 

 У областима пољопривреде, шумарстве, рударстве и енергетике; 

  У транспортним предузећима у сврху оптимизације кориштенја транспортних 

ресурса и као експерти за праћење просторних активности; 

 На одржавању система инфраструктуре; 

 У институцијама које се баве заштитом природе;  

 У туристичком планиранју и управљању туристичким дестинацијама и сл.; 

 У војсци и полицији. 

 

Овај програм је, такође, намијењен за образовање из GIS-а лица која су укључена у 

наставни процес у школама, а која су завршила наставничке факултете и којима је 

неопходно основно GIS образовање да би могли бити оспособљени за самостално 

извођење наставе у образовним установама (основне и средње школе) на предметима 

као што су: географија, разредна настава, познавање природе и друштва, техничко 

образовање, екологија и заштита животне средине, туристичка географија и др. 



4 
 

Основни циљеви програма цјеложивотног учења из области GIS-а су стицање сљедећих 

компетенција, вјештина и знања:  

 из области анализе геопросторних података према специфичним истраживачким 

методама примијењених географских дисциплина; 

 из области анализе геопросторних података према специфичним истраживачким 

методама из области сродних природних и друштвених наука; 

 из области анализе геопросторних података према специфичним истраживачким 

методама информатике, статистике и математике; 

 из области геоиформационог управљања, архивирања и интерпретације 

геоподатака; 

 из области геовизуелизацију и картографског представљања геоподатака 

примјеном одабраних GIS модела и скрипти; 

 из области кориштења различитих врста GIS софтвера, посебно бесплатних и 

,,open source'' верзија; 

 из области коришћења напредних софтвера као што су Web GIS и GIS сервер 

апликација као и апликација базираних на тзв. ,,cloud'' технологији;  

 из области коришћења напредних GIS алата и нјихове примјене у анализама и 

интерпретацији геоподатака који су продукт даљинских истраживања и GPS 

система.  

Вријеме трајања овог програма је 80 часова (по 20 часова за предмете: GIS у 

просторном планирању, Даљинска истраживања и GPS системи, GIS софтвери и Web 

GIS). 

 

Начин полагања испита 

 

Студентима се омогућава да слушају и полажу предмете из групе предмета из области 

GIS-а, према плану и програму који утврђује Универзитет у Источном Сарајеву. 

Предмети се слушају као једносеместрални и полажу се по сличном програмском 

концепту као и предмети у оквиру одређеног студијског програма. Програм се по 

појединим предметима завршава прегледом практикума, одржавањем завршне вјежбе и 

полагањем писменог и усменог (практичног) испита знања.  

 

Слушање и полагање предмета одвија се путем консултативне наставе.  

 

Наставни план:  

 

Почетак реализације: школска 2016/2017. године 

ПРЕДМЕТ Статус НАСТАВНИК П В ПР ECTS 

Примјена GIS-a у 

просторном планирању 

о Проф.др Стево 

Пашалић 
20 20 20 7 

Даљинска детекција 

и GPS системи 

о Доц.др Предраг 

Катанић 
20 20 20 7 

ГИС софтвери о Проф.др Владо 30 30 30 8 
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Симеуновић 

WEB GIS о Доц.др Бранислав 

Драшковић 
30 30 30 8 

 

Након завршеног курса цјеложивотног учења кандидат је оспособљен за: 

GIS oператер / GIS aналитичар 

Кључне одговорности и компетенције:  

- обрада просторних  података 

- израда планова и карата 

- израда дигиталних модела терена 

- израда топографских и картографских базa података 

- моделирање база података (GIS aналитичар) 

Услови и компетенције: 

- самосталност  у oбављању послова 

- рад у CAD aлатима (AudoCAD, Microstation) 

- рад у GIS алатима (GeoMedia, ArcGIS) 

- рад у MS Office-u 

- пожељно рад с aлатима за графичку oбраду (Adobe Photoshop, Adobe illustrator, 

CorelPhotoPaint, CorelDraw) 

- пожељно познавање ETL aлата (FME) 

- пожељно знање страних jeзика 

- комуникационе вјештине. 

Програм образовања у ГИС-у носи 30 ECTS бодова. По успјешно положеним испитима 

и релизованим другим обавезама предвиђеним програмима појединих предмета, 

полазницима се издаје Увјерење о завршеном програму образовања у области ГИС-а. 

Као саставни дио Увјерења, издаје се и Додатак Увјерењу о завршеном програму 

образовања у области ГИС-а.  

 

Школарина  

 

Предвиђена је школарина у висини од 800,00  КМ по кандидату. Школарину је могуће 

уплатити у двије рате, а у износ школарине су укључени трошкови штампања и 

издавања Увјерења о завршеном програму образовања у области ГИС-а  и Додатка 

Увјерењу о завршеном програму образовања у области ГИС-а.: GIS 

оператер/аналитичар. 
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ПРИЛОГ: Наставни програм 

 

1. Примјена GIS-а  у просторном планирању 

*GIS у просторном планирању: 

- појмови 

- повезивање 

- aлати 

*Улога индикатора у просторном планирању и мјерењу квалитета живота (на примјеру 

локалних заједница у Републици Српској) 

*Примјена  GIS-a у руралном планирању  (на примјеру локалних самоуправа у РС) 

*Примјена  GIS-a у поступку израде урбанистичких планова (на примјеру локалних самоуправа 

у РС), ток и фазе просторног планирања 

*Примјена  GIS-a у саобраћају 

*GIS и заштита у урбанизму, GIS и улична расвјета 

*Неизграђени простори у граду и GIS - значај, функције, циљеви планирања 

*Стамбена  подручја и GIS - полазиште, појмови, примјери, критеријуми 

*Примјена  GIS-a у подручјима мјешовите употребе простора и подручја економских 

  дјелатности 

*Друштвене (социјалне) и културне установе, установе за снабдијевање, установе за 

угоститељство и туризам. 

 

Списак литературе: 
- PRINZ, D. (2006): Urbanizam, Svezak 1., Urbanističko planiranje, (prevela s njemačkoga: Anika 

Rešetar), 

- CAVRIĆ, B., TOPLEK, S., ŠILJEG, A. (2009): Uloga indikatora u prostornom planiranju i 

mjerenju kvalitete života na primjeru Zadra, Zbornik radova II. kongresa geogarfa BiH, Sarajevo. 

- STILLWELL, J., GEERTMAN, S., OPENSHAW, S. (1999): Geographical Information and 

Planning, Springer, Leeds. 

- LONGLEY P. A. & AL. (2006): Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons 

Ltd, London. 

- Kukrika, M. (2000.): Geografski Informacioni Sistemi, Univerzitet u Beogradu, 

Beograd.  

 

Вјежбе: 

1.Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina, Claudia Specht-Mohl, Matthäus Schilcher, Bojan 

Cvetković, Klara Danilović, Dejan Petrović - GIS Priručnik za Lokalne samouprave u Srbiji 

(Upravljanje zemljištem / Katastar u Srbiji) 

 

2. Даљинска истраживања и GPS системи 20 часова (П + В) 

Историјски преглед 

Електромагнетно зрачење 

Системи за посматрање Земље;  

Инструменти за даљинска истраживања,  

Постојећи GPS системи 

Интеграција података за даљинска истраживања 

Ректификација и поправак снимка 

Побољшавање сателитских снимака 

Статистика дигиталне слике 
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Вегетацијски индекси 

Класификација сателитских снимака 

Примјена даљинских истраживања 

Примјена даљинских истраживања у климатским опсервацијама 

Примјена у опсервацијама типова покровности и коришћења земљишта 

Примјена у опсервацијама састава и структуре вегетацијског покривача 

Остали облици примјене даљинских истраживања 

 

Списак литературе:  

- Đug, S., Drešković, N., Odžak, S. (2015): Daljinska istraživanja: principi i primjena u 

prirodnim naukama, PMF Sarajevo, Sarajevo.  

- Milanović, M., LJešević, M. (2009); Teledetekcione metode istraživanja životne 

sredine, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.  Beograd. 

- Olujić, M. (2001): Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, 

primjena, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i GEOSAT, Zagreb.  

 

3. GIS софтвери  20 часова (В+П) 

ГИС стандарди и инфраструктура просторних података 

Desktop GIS 

Остали геопросторни алати (Web Map сервери, системи за управљање просторним 

базама података, развојни софтвери и ГИС библиотеке и др.) 

ESRI софтвери (ArcGIS Explorer, ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcGIS online) 

Софтвери отвореног кода: QGIS – напредне верзије, GRASS GIS, uDIG GIS и др.  

ГИС као сервис: 

- SaaS – Софтвер као сервис (Software as a Service: ArcGIS Online, CartoDB, 

Mapbox) 

- PaaS – Платформа као сервис (Platform as a Service: Geocoding or 

analysis/processing services: Google Maps Javascript API version 3, Microsoft Bing 

Geocode Dataflow API  

- DaaS – Подаци као сервис (Data as a Service: data or content services: Apple Maps, 

Google Maps, OpenStreetMaps, Microsoft Bing Maps)   

Примjена ГИС софтвера у процјени ризика и управљању у условима природних 

непогода 

Примjена ГИС софтвера у друштвено-географским дисциплинама  

Примjена ГИС софтвера у мониторингу и заштити животне средине 

Примjена ГИС софтвера у привредним, услужним делатностима и управљању 

инфраструктуром 

 

Списак литературе: 

 

- Pick, J. B. (2005): Geographic Information Systems in Business. Idea Group 

Publishing, Hershey. 

- Church, R.L., Murray, A.T. (2008): Business Site Selection, Location Analysis and 

GIS, John Wiley & Sons 

https://en.wikipedia.org/wiki/SaaS
https://en.wikipedia.org/wiki/PaaS
https://en.wikipedia.org/wiki/Geocoding
https://en.wikipedia.org/wiki/DaaS
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- Taylor & Francis Group, editor Okabe, Atsuyuki, (2006). GIS-Based Studies in the 

Humanities and Social Sciences.  

 

4. Web GIS 

20 часова (П + В) 

Увод 

Техничка еволуција (internet, Web i mobilni Web, ere Web GIS-a) 

Web сајтови и Web сервиси 

GIS u Web ери  

Kарактеристике Web GIS-a 

Web GIS концепт 

Web GIS дизајн 

Основна архитектура WEB ГИС-а 

Web GIS серверске стратегије  

Web GIS клијентске стратегије   

Хибридне Web GIS стратегије  

Подјела и функције Web GIS-a 

Cloud GIS 

Примјена Web GIS-a 

Јавни информациони сервиси  

Мобилни GIS  

Web GIS апликације и е-управа  

Примјери Web GIS апликација: ArcGIS online, Cloud GIS  

 

Литература:  

- Pinde Fu: Getting to Know Web GIS: Second Edition (English) 

- Baker, T. R. (2005). Internet-Based GIS Mapping in Support of K-12 Education. The 

Professional Geographer, 57(1) 2005, 44-50. Blackwell Publishing, Oxford, U.K.  

- Verka Jovanović, Branislav Đurđev, Zoran Srdić, Uglješa Stankov (2012.): Geografski 

Informacioni Sistemi, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Singidunum, Beograd.  

ПОСЕБАН ДОДАТАК (преузето из међународних података): 

Пopis šest zanimanja u IT industriji za koje se očekuje da će potražnja u idućoj godini biti 

najveća: 

1. Sistemski i mrežni administrator – U prosjeku godišnje zarađuju oko 78 hiljada dolara, a 

prema procjenama CareerCasta potražnja za ovim zanimanjem će u idućoj godini rasti za 

osam posto. 

2. Analitičar podataka – Godišnje u prosjeku zarađuju oko 128.000 dolara, a procjenjuje se da 

će potražnja za ovim zanimanjem do 2024. godine rasti za čak 16 posto. 

3. Softverski inženjer – Godišnje prosječno zarade oko 100.000 dolara, a potražnja za njima 

raste i do 17 posto. 
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4. Analitičar informacijske sigurnosti – Godišnje zarade oko 90.000 dolara, a očekuje se da će 

potražnja za njima do 2024. godine rasti za 18 posto. 

5. Projektanti  geoinformatičkih sistema (geosistemski analitičari) – U prosjeku godišnje 

zarade oko 85.000 dolara, a prema projekcijama potražnja za njima će u idućim godinama 

rasti do 21 posto. 

6. Programeri – najtraženije zanimanje u IT sektoru. U ovoj su godini prosječno godišnje 

zaradili 65.000 dolara. Očekuje se da će potražnja za njima rasti i do 27 posto, piše Business 

Insider. 
 

ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА GIS-А И ЊЕГОВА ПРИМJЕНА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  

Значај GIS-а у савременом друштву постаје све већи, прије свега због развоја и примјене 

информационих и комуникационих технологија које доприносе његовој ефикаснијој употреби, 

али и будућем развоју. GIS индустрија обухвата широк спектар могућности примјене. То ће се 

повећавати временом кроз иновације у технологији, развијањем свијести о његовим 

предностима као моћног средства за подршку одлучивању, али и због веће доступности 

просторно представљених података и софтвера. Снага GIS-а лежи не само у способности 

визуелизације просторних односа, већ и што ствара холистички поглед на свијет који 

произилази из његових међусобно повезаних компоненти и сложених односа.  

Увођење и примјена GIS-а су битан предуслов ефикасности у раду локалних самоуправа, 

Примјена GIS-а у локалним самоуправама у посљедњој деценији утицала је на начин 

функционисања појединих општина. Сложени пословни процеси који су захтијевали 

прегледање скенираних геодетских подлога, већ постају прошлост. Такође је присутна уштеда 

ресурса људи и техника што је оправдало увођење овог система. GIS пружа могућност да се 

складиште и чувају подаци, мапе и алфанумерички подаци у дигиталном облику, и на тај начин 

надлежни органи обављају размјену података много брже и лакше. Оно што је од круцијалног 

значаја у развоју GIS-а јесте стратешко усмјеравање како би се користиле све предности које 

овај систем пружа. Не треба занемарити ни чињеницу да примјена овог система никада није 

завршена, с обзиром да је то процес који подразумијева прикупљање, унос, коришћење 

података и њихово редовно ажурирање.  

Важно је истаћи да успех у имплементацији GIS-а у великој мјери зависи од људи који раде 

на њој. Велику улогу игра мотивација, умијеће, техничко знање али и способност размишљања 

у оквирима овог система. Да би се избјегла поједина ограничења у развоју важно је да менаџмент 

локалне самоуправе обезбиједи радну групу кадровима, временом, финансијским средствима и др.  

У Србији је око тридесет општина и градова значајно напредовало у унапређењу локалног GIS-а, за 

чији су даљи развој кључни подаци РГЗ-а. Такође, као подршка у развоју локалног GIS-а у Србији 

значајну улогу има Стална конференција градова и општина (СКГО) која у ту сврху организује 

састанке мреже градова и општина, као и програм Exchange 3 који је усмјерен ка увођењу ЕУ 

модела у функционисање и унапређење ефикасности локалних самоуправа. 

У Републици Српској тек су кренуле одређене активности за увођење GIS-а (Бијељина..). 
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НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ECTS: 

1 ECTS = 30 часова оптерећења студената  

Предмет са 7 ECTS: -предавања + вјежбе + практичан рад – 2ECTS 

                       -самосталан рад на програму ГИС, израда радова 

                         У ГИС технологији, креирање нпросторне базе 

                        Података у ГИС-у.......................  250 часова = 5 ECTS 
УКУПНО: 210 часова : 30 = 7 ECTS (за предмета са 8ECTS укупан фонд часова је 240). 



11 
 

 


