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КАРТОГРАФИЈА СА ТОПОГРАФИЈОМ
ЛИТЕРАТУРА

1. Историја картографије (није обавезно)
Тадић, М. (2004). Птолемејевска географија. Београд: Завод за уџбенике.
Напомена: Књига се може купити у књижарама Завода за уџбенике, нпр. у књижари на
Обилићевом венцу бр. 5 (књижара десно од улаза у Завод)

2. Општа картографија (једна од наредних књига)
Петерца (и колектив) (1974). Картографија. Београд:ВГИ.
Напомена: Садржај књиге превазилази програмске садржаје предмета. Књиге нема у
продаји, најпре се може наћи у библотекама војних установа

Павишић, Н. (1976). Основи картографије. Цетиње Обод.
Напомена: Књига је писана јасно и једноставно. Писана је давно па није обухваћена
„компјутерска” картографији. Књиге нема у продаји, једино у библиотекама.

Ћурчић, П. (1995). Основи картографије. Нови Сад: Институт за
географију.
Напомена: Књига је писана у складу са програмом истоименог предмета на Институту за
географију у Новом Саду. Обухваћена је и тематска картографија којом ћете се
бавити на 3. години студија. Књига се може набавити на поменутом институту.

Љешевић, М., Живковић, Д. (2001). Картографија. Београд: Magic Map.
Напомена: Књига ћете морати куповати када будете 3. година студија за тематску
картографију. Зато је најпрактичније да је купите одмах (раније се могла купити у
просторијама Српског географског друштва).

Тадић, М. (2004). Математичка географија. Београд: Завод за уџбенике.
Напомена: У књизи су обрађена знања и из математичке картографије. Не морате је
куповати. Ко жели, књигу може купити у књижарама Завода за уџбенике, нпр. у
књижари на Обилићевом венцу бр. 5 (књижара десно од улаза у Завод)

3. Картографија за свакога (пожељно)
Тадић, М. (2011). Картографија (или – карту читај, никога не питај).
Београд: Креативни центар.

2

4. Топографија (једна од наредних књига – у договору са асистентом)
Чоловић, Г. (1979). Војна топографија. Београд: Војноиздавачки завод.
Напомена: Књиге нема у продаји, најпре се може наћи у библотекама војних
установа.

Јанковић, Б.: Приручник из војне топографије. Београд: Војноиздавачки
завод.
Напомена: Књиге нема у продаји, најпре се може наћи у библотекама војних установа.

Мишовић, Д., Ћурчић, П. (1996). Топографија. Београд: Полицијска
академија.
Напомена: Књигу треба потражити у установи која је издавач (Полицијска академија, 11080
Земун, Цара Душана 196).

Милојковић, Б. (2003). Топографија. Београд: Полицијска академија.
Напомена: Књигу треба потражити у установи која је издавач (Полицијска академија, 11080
Земун, Цара Душана 196).

Ћурчић, П. (2003). Војна топографија: Војна академија. Напомена: Књиге нема
Напомена: Књигу треба потражити у установи која је издавач (Војна академија, Павла
Јуришића Штурма 33, 11000 Београд).

5. Приручник „Топографски знаци”, Издање: ВГИ, 1981. године
(обавезно)
Напомена: Будући да се купује у војној установи, наручићете је у договору са асистентом.
Приручник садржи топографске знаке, врсту и величину слова за називе,
скраћенице на топографским картама и абецедни регистар топографских знакова
приказаних на картама размера 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000.

