
У наредном тексту следи кратк

план. 

Апликација је подржана на Инт

Хроме 3 или новији. 

У горњем левом углу налази се

  Алати за рад са к

 Алати за извешта

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ко упутсво за коршћење wеб апликације Регионални

тернет Експлорер-у 7 или новији, Фирефоx 3 или 

е две иконе: Алати за рад са мапом и Алати за изв

картом 

авање 

Регионални просторни 

 

 новији и Гоогле 

вештавање. 



  АЛАТИ ЗА РА

Кликом на икону „Алати за рад

основних алатки за манипулац

 

 Увећај 

Алатком „Увећај“  увећавамо п

тастер миша (и држимо притис

одредили део мапе (помоћу цр

леви тастер миша и наша мапа

правоугаоником.  

Принцип увећања овом алтком

увећање. Карта не може да се зумира више од размере 1:25 000.

 

 Умањи 

Алатком „Умањи“  вршимо ума

у томе што уместо увћања алат

што притиснемо леви тастер м

преко мапе. Када смо одредил

зумирамо, отпустимо леви таст

обележен црвеним правоугаон

Принцип умањења овом алтко

умањење. 

 

 Помери карту 

Притиском на алатку „Помери 

тастером миша кликнемо (и др

ком смеру. Након тога отупусти

смеру.  

 

АД СА КАРТОМ 

д са мапом“ отвара нам се додатни сет алата. Кре

цију са картом. Следи опис сваке од њих:  

преглед мапе. Увећавање вршимо тако што прити

снут тастер) и вучемо црвени правоугаоник преко

рвеног правогаоника) на који желимо да се зуми

а се зумира на део претходно обележен црвеним

м је у томе да што је мањи правоугаоник то врши

Карта не може да се зумира више од размере 1:25 000. 

ањење наше мапе. Исти је принцип као и за увећ

тка врши умањење прегледа мапе), тј. умањење 

миша (и држимо притиснут тастер) и вучемо црвен

ли део мапе (помоћу црвеног правогаоника) на ко

тер миша и наша мапа се зумира (увећа) на део п

ником.  

ом је у томе да што је мањи правоугаоник то врши

 мапу“ она постаје активна. Померање се врши та

ржимо притиснут тастер) на мапу и повучемо сли

имо леви тастер миша и преглед мапе се помера

енућемо од 

иснемо леви 

о мапе. Када смо 

ирамо, отпустимо 

м 

имо веће 

ћање (разлика је 

 вршимо тако 

ни правоугаоник 

оји желимо да се 

претходно 

имо веће 

ако што левим 

ику мапе у било 

а у жељеном 



 Координате тачке 

Притиском на алатку „Координ

део мапе, у доњем десном угл

 

 Измери раздаљину 

Притиском на алатку „Измери 

левим тастером миша кликнем

следећу тачку на мапи све до к

чега нам се у доњем десном уг

 

 Измери површину 

Притиском на алатку „Измери 

полигон којем одређујемо про

тастером миша кликнемо на м

на следећу тачку на мапи (чвор

кликнемо левим тастером миш

измереном траженом површин

 

 Целокупна мапа  

У случају клика на алатку „Цело

тј. у размеру при којој је видљи

 

Уклони са мапе 

Алатком „Уклони са мапе“  врш

планираних намена површина

 

 

нате тачке“ она постаје активна. Потом, након кли

лу се отвара прозор са координатама те тачке. 

 раздаљину“ она постаје активна. Мерење започи

мо на мапу одакле желимо да започнемо мерење

крајње тачке када двапут кликнемо левим тастер

глу се отвара прозор са измереном раздаљином.

 површину“ она постаје активна. Алат је у старту з

оизвољан број чворова. Мерење започињемо так

мапу одакле желимо да започнемо мерење површ

р затвореног полигона) све до крајње тачке (чвор

ша, након чега нам се у доњем десном углу се отв

ном.  

окупна мапа“  враћамо се у почетну размеру мап

ив целокупан садржај наше дигиталне мапе.  

шимо уклањање са мапе селекција објеката, тј. па

а итд.  

ика на жељени 

ињемо тако што 

е, затим клик на 

ром миша, након 

. 

затворени 

ко што левим 

шине, затим клик 

ра) када двапут 

вара прозор са 

пе (фулл еxтент), 

арцела, 



 Идентификуј 

Алатка „Идентификуј“  служи, к

насељеских целина. Алатку акт

(налази се одмах десно од ико

идентификацију.  

Пре идентификације одређено

жељени слој активирањем чек

тога слој се додаје у селецт лис

Кликом на леви тастер миша н

објекту, у датом слоју, при том

одабран из селецт листе (која с

искаче прозор са подацима о д

информацију о одређеној цели

Прозор са информацијама о да

Такође прозор можемо и да по

нашег прозора (део изнад сиве

(Померање) облик.  

 

Промени размеру 

Помоћу селецт листе „Промени

приликом штампања, јер доби

Кликом на текст „Промени раз

на који се задаје нова вреднос

размере (било која вредност) и

 

 

 

 

 

 

као што и само име говори, за идентификацију ти

тивирамо кликом на иконицу . Након клика се у с

онице ) учита слој на мапи по коме желимо да врш

ог слоја, он мора бити видљив, ако није морамо д

кбокса () поред имена слоја (у доњем десном углу

сту, тј. листу слојева по којима може да се врши и

на мапу (и на одређени слој) добијамо информац

м слој по коме желимо да вршимо идентификациј

се налази одмах десно до иконице идентификуј). 

датом објекту. Нпр. кликом на мапу на слој Парце

ини. 

атом објекту можемо да "угасимо" кликом на дуг

омерамо по екрану тако што позиционирамо кур

е линије). У том тренутку ће курсор променити св

и размеру“ мењамо размеру погледа наше мапе

ијамо округлу размеру мапе.  

змеру“ може да се промени тип уноса, тј. може да

ст размере. Корисник треба да унесе у текстуално

и притиском на тастер „Ентер“ да се зумира на же

ипичних 

селецт менију 

шимо 

да упалимо 

у екрана). Након 

идентификација. 

цију о датом 

ју мора бити 

). Након тога 

ела и добијамо 

гме Затвори . 

рсор у горњи део 

вој облик у Мове 

е. Ово је погодно 

а промени начин 

о поље вредност 

ељени ниво. 



 АЛАТИ ЗА ИЗ

Кликом на икону „Алати за изв

њих:  

 

 Преузми ПДФ докумен

Кликом левим тастером миша 

са тренутним положајем наше 

преглед ПДФ докумената. 

 

 Штампај ПДФ 

Кликом левим тастером миша 

штампача на којем ће бити одш

 

 Пошаљи е-пошту 

Кликом левим тастером миша 

порограм за е-пошту са адресо

 

Упутство 

Кликом левим тастером миша 

коришћење wеб апликације Регионални просторни план

 

 

 

 

ЗВЕШТАВАЊЕ 

вештавање“ отвара нам се додатни сет алата. Сле

нт 

 на алатку „Преузми ПДФ документ“ формира се 

 мапе и нуди нам се да га сачувамо или отворимо

 на алатку „Штампај ПДФ“ отвара нам се прозор з

штампан тренутни положаја наше мапе на екрану

 на алатку „Пошаљи е-пошту“ покреће се подразу

ом на коју можете поставити питања везана за ра

 на алатку „Упутство“ отвара нам се нови прозор 

Регионални просторни план. 

еди опис сваке од 

 ПДФ документ 

о у програму за 

за избор 

у. 

умевани 

ад програма. 

 са упутством за 



 

ОПИС АЛАТКИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ДОЊЕМ ДЕСНОМ ДЕЛУ МАПЕ 

 

 

У доњем десном делу наше мапе налазе се 3 одељка: Претрага, Слојеви и Прегледна мапа. 

Следи опис функционалности сваког од њих:  

 

Претрага 

Овај одељак (таб) служи за претраживање општина и катастарских општина. Из једног од два 

понуђена падајућа менија потребно је да корисник изабере жељену општину, тј. катастарску 

општину. Кликом на дугме Пронађи у резултатима претраживања приказаће се назив жељене 

општине, а карта ће да се зумира тако да даје приказ тражене општине, односно катастарске 

општине. 

 

Слојеви 

Овде се налази стабло свих слојева који се налазе на мапи. Слој палимо/гасимо кликом на 

чекбокс () поред имена слоја. А кликом на плусић можемо да видимо сликовни изглед нашег 

слоја.  

 

Прегледна мапа 

Овде се налази прегледна мапа. Она нам помоћу црвеног правугаоника приказује наш 

тренутни положај на мапи у односу на целокупну мапу.  

 

Сви ови одељци (табови) се пале/гасе кликом на њихов назив, такође можемо да уклонимо 

њих приказ кликом на дугме Затвори .  


