
КАРТОГРАФИЈА

I  ВЕЖБЕ 
13. 10. 2020.

проф. др Бранко Ристановић

доц. др Ђурђа Миљковић



Imago Mundi - Вавилонска 

карта, најстарија карта 6. век 

пне

Max Eckert

1868 – 1938



ГЕОГРАФСКА КАРТА

Географска карта је у одређеном односу 

смањена, математички конструисана и

уопштена слика целе земљине површине

или једног њеног дела на равној површини 

која на посебан графички начин приказује 

распоред, стање и међусобне односе 

објеката и појава одабраних сходно 

намени.



ОСОБИНЕ ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ

1. Математичко конструисање

 Елипсоид или лопта

 Омогућује да се са карте 

добијају тачни подаци о 

положају, облику и размери 

представљених објеката.



2. Специфично графичко представљање појава

 Приказивање појава које у природи имају мале димензије;

 Приказивање рељефа;

 Приказивање дна мора, дубина, тунела и сл.;

 Исписивање назива и других објашњења;

 Приказивање појава које су недоступне чулима.



3. Генералисање садржаја 

карте 

 Фактори генерализације 

садржаја карте су:

 Степен умањености 

картиране територије 

(размер карте);

 Намена карте;

 Карактеристике картиране 

територије;

 Избор графичких метода 

приликом израде карте. 

ЗИДНА ШКОЛСКА КАРТА



ПОДЕЛА КАРАТА

Основни критеријуми према којима се врши 

подела карата:

1. Територијални принцип

2. Специфичност садржаја

3. Размер

4. Намена карте



1. ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИНЦИП:

1. Карте света

2. Карте копнених 
површина

 Континената

 Држава

 Покрајина

 Природних целина

3. Карте водених 
површина

 Океана

 Мора

 Залива



2. САДРЖАЈ КАРТЕ:

1. Општегеографске

2. Тематске карте



3. РАЗМЕР:

Карте крупног размера – топографске или 

планови (до 1 : 200 000)

Карте средњег размера – прегледне топографске

(од 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000)

Карте ситног размера – прегледне или зидне 

карте (преко 1 : 1 000 000)



4. НАМЕНА КАРТЕ:

 Школске 

 Информативне

 Војне карте



1. МАТЕМАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ

2. ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ

3. РЕДАКЦИОНИ ПОДАЦИ

4. ДОПУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ



1. МАТЕМАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ:

- Картографска пројекција и координантна

мрежа;

- Размер;

- Оквир карте и

- Геодетска основа.



2. ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ

o Физичко-географски елементи садржаја;

o Друштвено-географски елементи 

садржаја и

o Географски називи.



3. РЕДАКЦИОНИ ПОДАЦИ

1. Назив карте

2. Размер

3. Пројекција

4. Легенда

5. Графикони за мерење на карти

6. Картографски извори

7. Време израде

8. Аутор

9. Издавач



4. ДОПУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Графички прилози (шеме, профили, 

дијаграми);

Табеларни прилози;

Текстуални прилози.



ОКВИР (РАМ) КАРТЕ

Оквир или рам карте представља једна или 

неколико линија које ограничавају садржај 

карте.

Оквир карте састоји се од :

1. Спољашњег  и

2. Унутрашњег оквира.





1. Међуоквирни садржај - садржај приказан

на површини између унутрашњег и 

спољашњег оквира

Најчешће су приказани:

1. Подаци о географским координатама

2. Подаци о правоуглим координатама

3. Подаци о путевима који воде ка већим 

насељеним местима

ВАНОКВИРНИ САДРЖАЈ КАРТЕ



ОЗНАКЕ ВРЕДНОСТИ 

ГЕОГРАФСКИХ КООРДИНАТА



ВРЕДНОСТИ ПРАВОУГЛИХ 

КООРДИНАТА



ПОДАЦИ О ПУТЕВИМА КА 

ВЕЋИМ НАСЕЉИМА



2. Садржај ван спољашњег оквира

1. Номенклатура листа карте – назив карте и бројчана 

ознака у систему поделе на листове.

 Тај податак служи за именовање листа карте приликом 

дистрибуције, евидентирања и коришћења.

 Дат је изнад северне линије оквира.



 Подела на листове заснива се на мрежи меридијана и 

паралела.



2. Подаци о пројекцији карте – назив примењене 

картографске пројекције, назив усвојеног земљиног 

елипсоида, податак о почетном меридијану.

 Дати су испод јужне линије оквира.



Касинијева соба 

(Опсерваторија у Паризу)

Почетни Гринички меридијан 

(Краљевска Опсерваторија у 

Гриничу покрај Лондона)

Greenwich (0°)

Paris (0°)
2°20'14'' 



3. Елементи који се користе при мерењима на карти –

приказани су испод јужне линије оквира. То су: 

а) размер карте (бројни, графички и у виду 

непосредног објашњења);



б) Подаци о еквидистанцији;



в) Податак о вредностима меридијанске конвергенције;

г) Податак о величини магнетне деклинације;

д) Нагибни размерник за мерење углова нагиба земљишта;



ђ) Кординатомер са објашњењем како се користи.



4. Напомена издавача

 Изнад северне линије дати су подаци о власништву 

карте и степену тајности;

 Испод јужне линије оквира: подаци о издавачу, години 

издања, клаузула о забрани копирања и умножавања, 

година на коју се односи премер, допуна садржаја и др.



5. На површини ван спољашњег оквира листа карте 

дати су и други подаци да информишу корисника и 

олакшају сналажење.



6. На листовима неких карата дат је и тумач – легенда 

примењених условних знакова као и други подаци 

који могу бити од користи при употреби карте.
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