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1 Опис 

Систем за управљање подацима истражних простора, експлоатационих поља и рудних 
подручја састоји се из два дела: 

• WEB гис апликација, која представља јавно доступну карту 

• Систем за управљање подацима, који представља где, којем имају приступ само 
корисници који управљају садржајем портала 

Апликација је тренутно доступна на адреси http://185.166.125.154/оdobrenjaweb/ . 

2 Веб гис апликација 

Почетна страна апликације, представља карту са тематским слојевима и основним 
подацима о истражним просторима, експлоатационим пољима и рудним подручјима. 

 
Слика 1 – Улазна страна портала 

Портал је доступан на ћириличном и латиничном писму. Цела почетна страна подељена је 
у три дела: 

➢ Заглавље које садржи меније, логотип, и назив апликације 
➢ Централни део, који представља карту 
➢ Десни цео који служи за помоћ корисницима при претрази података, рада са картом, 

а такође садржи и легенду. 

2.1 Основни мени веб ГИС апликације 

Портал садржи две менија. Први мени служи за: 
➢ Помоћ – Упутство постављено у ПДФ формату 

http://185.166.125.154/оdobrenjaweb/


 
4 

➢ Контакт – Картица са подацима о контакт особи задуженој за садржај портала 
➢ Пријава на систм – Линк ка страници за пријаву на део апликације за одржавање и 

мењање садржаја 

 
Слика 2 – Мени за Помоћ, Контакт и Пријаву на систем 

Док други мени служи за: 
➢ Почетна страна – Линк ка почетној страни апликације (карти) 
➢ Циљ пројекта – Укратко описана идеја и циљ пројекта 
➢ КаНаКоВ – Линк ка порталу Катастра напуштених копова АП Војводине 

(http://kanakov.vojvodina.gov.rs/ ) 
➢ Тим – Списак људи који су радили на пројекту 

 

 
Слика 3 – Главни мени апликације 

2.2 Карта 

Елементи карте: 
1. Као основне подлоге користе се: Open Street Map, ArcGIS - World Topo Map, ArcGIS - 

World Street Map, ArcGIS - World Imagery 
2. Преко основих подлога, приказани су тематски слојеви: експлоатациона поља, 

истражни простори, оверене резерве и истражни простори НИС-а 

 
Слика 4 – Основни и тематски слојеви 

Основни 
слој 

Тематски 
слој 

http://kanakov.vojvodina.gov.rs/
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3. На левом делу карте налази се трака за зумирање, дугме за повратак карте на  
почетни простор („екстент“), координате на карти, које приказују положај курсора, 
као и размера у одређеном тренутку. 

 
Слика 5 – Контроле над картом 

4. У доњем десном углу, налази се мала карта, за означеном регијом централне карте 
апликације. 

 
Слика 6 – Карта са приказом регије 

5. Кликом на одређени полигон, у горњем десном углу, приказаће се основни подаци 
о селектованом полигону. 

Координате 

Трака за зумирање 

Екстент дугме 

Размера карте 
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Слика 7 – Информације о полигону 

Уколико се на изабраном месту на карти налази више различитих подручја интереса, сви 
подаци ће се приказати у искачућем прозору на карти. Под подручјем интереса се 
подразумева: истражни простор, подручје овере рудних резерви или експлоатационо 
поље. 

2.3 Десни панел 

Десни панел се састоји из три дела, који помажу корисницима при употреби апликације: 
➢ Подлоге 
➢ Претрага 
➢ Легенда 

 
Слика 8 – Десни панел 

2.3.1 Подлоге 

Таб „Подлоге“ пружа могућност кориснику да мења, како основну подлогу апликације, тако 
и може да сакрива/приказује један од три тематска слоја. 
Основне подлоге су, 

 Open Street Map 
 ArcGIS - World Topo Maп  
 ArcGIS - World Street Map 
 ArcGIS - World Imagery 

док су тематске: 
 истражни простори 
 оверене резерве 
 експлоатациона поља 
 истражни простори НИС-а 
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Слика 9 – Десни панел, картица ПОДЛОГЕ 

2.3.2 Претрага 

Таб „Претрага“ омогућава корисницима да пронађу жељени полигон. Претрага се врши 
коришћењем: 

 Слободног поља, у које корисник уноси реч или део речи коју жели да пронађе 
 Тематски слој, који се претражује 
 Минерална сировина, бира се из падајуће листе 
 Општина, бира се из падајуће листе 

 
Слика 10 – Десни панел, таб ПРЕТРАГА 

Резултати претраге приказаће се на карти (доњи леви угао), као што је приказано на слици 
11. Сваки полигон је могуће додатно зумирати помоћу иконице лупе. 
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Слика 11 – Резултат претраге 

2.3.3 Легенда 

Таб „Легенда“ приказује које боје су за који слој употребљене на карти. 

 
Слика 12 – Десни панел, таб ЛЕГЕНДА 

2.4 Остале стране 

Визуелни приказ осталих страница апликације се налази у наставку документа. 
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2.4.1 Циљ пројекта 

 
Слика 13 – Циљ пројекта 

2.4.2 Тим 

 
Слика 14 – Тим 
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2.4.3 Контакт 

 
Слика 15 – Контакт 

 

3 Администраторски део 

Администраторски део служи корисницима који имају привилегије приступа да могу да 
управљају подацима (о привредним организацијама, регистрима, одобрењима...). Овом 
делу, може се приступити путем почетног портала, приступом линку „Пријава на систем“, 
или директним приступом адреси http://geoliep.vojvodina.gov.rs/Odobrenja. Почетна страна 
адмнистраторског дела, приказана је на слици 16.  

 
Слика 16 - Пријава на систем 

http://geoliep.vojvodina.gov.rs/Odobrenja
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Портал је доступан на српском (латиница/ћирилица) и енглеском језику.  

3.1 Мени администраторске апликације (основни и помоћни) 

Основи панели у администраторском делу (мени) су: 
 Почетна, преглед разних информација (статистике, упутства...) 
 Привредно друштво, панел за унос/преглед/измену привредних друштва 
 Истражни простор, панел за унос/преглед/измену регистара типа истражни простор 
 Експлоатационо поље, панел за унос/преглед/измену регистара типа 

експлоатационо поље 
 Оверене резерве, панел за унос/преглед/измену регистара типа оверене резерве 
 Напредна претрага 
 Одобрења – могућност филтрирања и прегледа одобрења 

Помоћни мени садржи панеле 
 Мапа, мапа коју корисник користи за проверу просторних података и њихово 

лоцирање на мапи пре уноса у систем. 
 Корисници, панел за унос/преглед/измену корисничких података. 
 Статистика, пружа увид у разне статистике 

 
 

 
Слика 17 – Главни и помоћни мени админстраторског дела 

3.2 Почетна 

Почетна страна администраторског дела садржи статистичке информације о броју 
полигона, броју регистара, садржи линк ка веб ГИС апликацији, као и упутство за употребу, 
које је могуће преузети у ПДФ формату. 

Главни мени 

Помоћни мени 
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Слика 18 – Почетна страна 

3.3 Привредно друштво 

Приступом линку „Привредно друштво“, приказује се листа свих привредних друштава са 
могућношћу брзе претраге података. 

 
Слика 19 - Преглед привредних друштва 

Поред назива привредног друштва, стоји симбол  који омогућава кориснику да за 
изабрано друштво види број регистара, као и број подручја интереса. 
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Слика 20 - Број регистара и подручја интереса за привредно друштво 

Са прегледа привредних друштва могуће је и обрисати друштво, кликом на дугме 
„обриши“. Пре брисања систем ће питати корисника да ли је сигуран да жели да обрише 
друштво. Уколико постоји бар један регистар, систем ће избацити грешку да није могуће 
обрисати привредно друштво зато што за њега постоји везан регистар. 

 
Слика 21 - Порука о грешци приликом брисања привредног друштва које има бар један регистар везан за себе 

Дугме „Нови унос“ омогућава унос новог привредног друштва у базу података. 

 
Слика 22 - Форма за унос новог привредног друштва 

Дугме „преглед“ приказује форму за измену података за одређено привредно друштво, а 
такође, приказује и сва одобрења и регистре, који су издати за то друштво. 
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Слика 23 - Форма за измену података и преглед свих одобрења/регистара привредног друштва 

3.4 Регистри – Експлоатационо поље/Истражни простор/Оверене резерве 

3.4.1 Преглед 

Приступу било којем од 3 линка у главном менија (Истражни простор/ Оверене резерве 
/Експлоатационо поље), отвориће се листа свих регистара изабраног типа. На самој листи 
је омогућена брза претрага. 

 
Слика 24 - Преглед регистара типа "Експлоатационо поље" 
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Линк „преглед“, омогућава преглед свих података регистра, преглед свих подручја 
интереса, као и одобрења. Дугме нови унос, даје могућност уноса новог регистра. 

 
Слика 25 - Брза претрага, нови унос и линк приступа детаљима регистра 

3.4.2 Унос 

Приступом линку, нови унос, отвара се страница са формом за унос новог регистра. 

 
Слика 26 - Форма за унос новог регистра 

3.4.3 Одабир привредне организације 

Кликом на поље за привредно организацију отвара се листа свих привредних организација 
са могућношћу брзе претраге. Након што корисник пронађе жељену организацију, 
довољно је да се клинке на име организације и она ће се ушитати у пољу. 
 

~ Корак – по – корак ~ 

 

Брза претрага 

Преглед детаља 

Нови унос 

1. Кликнути 
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3.4.4 Преглед 

Приступом линку “преглед”, приказује се форма са свим детаљима о регистру. Податке је 
могуће мењати, и исте измене чувати.  

2. Учитавање листе 

3. Брза претрага 

4. Кликнути за одабир 

5.Учитавање 
организације 

6. Затвори прозор 
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Слика 27 - Форма за преглед података регистра 

За изабрани регистар, могу се видети сва одобрења,полигони и мултимедијални подаци. 
На слици 29, види се дугме за приказ форме за унос новог 
одобрења/полигона/мултимедијалног податка. 

 

 

Слика 28 - Преглед одобрења и мултимедије 

 

 
Слика 29 - Преглед полигона 

Са ових панела могуће је обрисати одобрење/полигона/мултимедијалних података, као и 
приступити прегледу података. 

Дугме за унос новог полигона 
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3.5 Полигони 

Са странице прегледа података о регистру, приступа се страници за унос новог полигона. 

 
Слика 30 - Форма за унос новог полигона 

Поља Локалност и Опис су слободна поља, док се Општина, Минерална сировина и Статус 
бирају из падајућих листи. Уколико полигон површински захвата више од једне општине, 
поља „Друга општина“ и „Трећа општина“, омогућавају бирање преосталих општина. 
Вредности регистар и привредно друштво, аутоматски се учитавајуна основу претходних 
избора. 
У поље Унос координата, уносе се координате полигона.  
Координате полигона уносе се у следећој форми: 

Број тачке \tab координатаX \tab координата Y нови ред (ентер) 
 

Пример 
1 5000.0000 7000.000 

......... 
15 5000.0000 7000.000 

......... 
Дугме „Приказ“, приказује полигон на карти, да би корисник знао да ли унете координате 
одговарају жељеном облику. Систем аутоматски приказује полигон и зумира мапу на њега. 
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Слика 31 - Преглед полигона на карти 

Корисник има могућност да учини видљивим слојеве Истражни простор или/и 
Експлоатациони простор и тиме провери да ли полигон заклапа неки од њих. 

 
Слика 32 – Приказ полигона и слојева Експлоатациони/Истражни простор 

 
Измена података врши се приступом линку преглед са странице о подацима о регистру. 
Систем приказује геометрију, координате и основне податке о подручју интереса на карти. 
Након измена, подаци се чувају у бази. Корисник може учинити видљивим слојеве 
Експлоатациони/Истражни простор. У пољу „Површина“ , приказује се површина полигона 
изражена у квадратним километрима. 
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Слика 33 - Измена података полигона 

 

3.6 Одобрења 

Одобрења се уносе са странице о подацима о регистру. 

 
Слика 34 - Форма за унос одобрења 
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Регистар, привредна организација и број одобрења учитавају се на основу претходних 
одабира, док се остала поља уносе. Подаци као што су полигон или одобрење, чувају се и 
у вези су са регистром. Уколико корисник има потребу да промени број одобрења (нпр. 
регистар је 2950, а потребно је да одобрење буде 2950-05), може слободно да то уради у 
пољу „Број одобрења“. Систем чува везе ка свим подацима који се односе на један 
регистар. Пренос вредности при уносу одобрења служи да олакша кориснику посао при 
уносу, и да смањи грешку при прекуцавању података. 
 
При измени података одобрења, отвара се иста форма, где корисник може да промени 
податке и сачува измене. 

 
Слика 35 - Измена података о одобрењу 

3.7 Преглед одобрења по задатимкритеријумима 

Приступом линку „Одобрења“ из главног менија, отвара се страница за преглед одобрења 
по задатим критеријумима. 
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Слика 36 - Форма за унос критеријума претраге 

Корисник бира са форме тип подручја, општину и временски интервал у којем је одобрење 
издато или истиче. Уколико корисник не жели да се временски интервал укључи у претрагу, 
довољано је да чекира поље „Искључи временски период из претраге“ и систем ће 
избацити сва одобрења у зависности од задатих других критеријума. Резултати претраге 
приказани су на слици 37. 

 
Слика 37 - Резултати претраге одобрења за задати критеријум 

3.8 Напредна претрага 

Корисник има могућност напредне претраге регистара у бази. Претрагу је могуће вршити 
по следећим пољима: 

• Типу подручја интереса 

• Ознака/број одобрења 

• Општина  

• Назив привредне организације  

• Локалитет 

• Минерална сировина 

• Напомена 
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Слика 38 - Напредна претрага 

Резултат напредне претраге приказује све регистре за изабрани критеријум. На слици 37 
види се резултат претраге за минералну сировину туф. 

 
Слика 39 - Резултат напредне претраге за минералну сировину туф 

3.9 Корисници 

Панелу за управљање корисничким налозима приступа се из помоћног менија. 

 
Слика 40 - Приступ панелу за управљање корисничким налозима 

3.9.1 Преглед корисничких налога 

Приступом линку „Корисници“, приказује се листа свих привредних друштава са 
могућношћу брзе претраге података, а постоји и дугме „Нови унос“, које отвара панел за 
унос новог корисника у систем. 
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Слика 41 – Преглед корисничких налога 

Подаци који се приказују за сваког корисника су: Име и  презиме, Корисничко име, Број 
логовања и Епошта. Такође, за сваког корисника могуће је: 

 Преглед података о кориснику 
 Промена лозинке 
 Брисање корисника 

3.9.2 Унос новог корисника 

Кликом на дугме „Нови унос“ са панела за преглед корисничких налога, отвара се форма за 
унос новог корисника. 

  
Слика 42 - Слика за унос новог корисника 

Приликом уноса систем проверава да ли је корисничко име заузето, и уколико јесте, систем 
приказује одговарајућу поруку. 

 
Слика 43 - Порука да је корисничко име заузето 

Статус корисника може бити Активан или Пасиван. Корисницима са статусом „Пасиван“, 
није дозвољено логовање на систем. 
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3.9.3 Преглед података 

Приступом линку „преглед“, отвара се форма са подацим о корисничком налогу. 

 
Слика 44 - Форма за преглед података корисника 

Са ове форме могуће је мењати податке корисника (Име, Презиме, Епошта и Статус). Поља 
ID, Корисничко име, Датум отварања налога и број логовања корисника на систем није 
могуће мењати.  

3.9.4 Промена лозинке 

Са главног панела, приступом линку „промена лозине“, отвара се форма за промену 
лозинке за жељеног корисника.  

 
Слика 45 - Форма за измену лозинке 
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3.10 Мапа 

Приступом линку „Мапа“ из помоћног менија отвара се страница која служи за проверу да 
ли одређена тачка/полигон припадају одређеном подручју. Овај део апликације служи 
исклјучиво за проверу геометрије. 

 
Слика 46 - Мапа за проверу геометрије 

Корисник са десне стране панела уноси координате тачке или коодринате полигона. 
Кликом на одређено дугме „Приказ“, објекат се уцртава на мапи и мапа се зумира на њега. 
Корисник има могућност да објекат упореди са лејерима Истражног или експлоатационог 
поља, као и оверених резерви и истражних простора НИС-а. 

 
Слика 47 - Приказ тачке за унете координате 

Координате полигона се уносе у истом формату као и координате са фоме за унос подручја 
интереса/полигона (Погледати поглавље 3.5). 
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Слика 48 - Приказ полигона за унете координате 

3.11 Статистика 

Страница „Статистика“ даје разне статистичке податке, као што су: 
1. Број полигона по типу подручја интереса 
2. Број регистара по типу подручја интереса 
3. Број одобрења по типу подручја интереса 
4. Број одобрења по години када је издато 
5. Број одобрења по години када истичу 

 
Слика 49 - Преглед статистика 



 
28 

4 Пријава сугестија и проблема у раду 

Уколико приликом рада са апликацијом дође до одређених грешака,или уколико постоје 
сугестије, постребни је направити слику (print screen) екрана и са описим грешке/сугестије 
послати на е-пошту nikola.vulovic@rgf.bg.ac.rs. За слику екрана користити Snipping tool алат, 
који је стандардни уз оперативне системе Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

4.1 Коришћење Snipping tool апалта 

1. Приступити Start дугмету и пронаћи апликацију Snipping tool. Апликација се 
проналази тако што се кликне на дугме Start и започне се, коришћењем тастатуре, 
унос слова „Snip“.Систем ће сам приказати апликацију. 

 
Слика 50 - Покретање Snipping tool апликацције 

2. Када се покрене апликација, приказаће се мали прозорчић као на следећој слици. 

 
Слика 51 - Snipping tool 

mailto:nikola.vulovic@rgf.bg.ac.rs
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3. Пре употребе апликације, неопходно је да на екрану рачунара буде приказ 
прегледача са отвореном апликацијом, на месту где је настала грешка, или део 
апликације за који постоји сугестија. 

4. Кликом на дугме New апликација се покреће. Позадина екрана се замагли и можете 
селектовати део екрана коришћењем миша.  

5. Након што се пусти леви клик миша, слика се отвара кроз апликацију. 

 
Слика 52 - Изабран део екрана 

6. Сам алат омогућава цртање по слици 
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Слика 53- Цртање коришћењем Snipping tool-а 

7. Након што је слика спремна, потребно је отворити Word  и слику са пропратним 
текстом прекопирати у текст. У наставку текста налази се пример како треба да 
изгледа документ који се шаље. 

  

1. Кликнути на симбол оловке 

2. Исцртати неопходно 
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Пример документа који треба послати у случају грешке/сугестије: 
 
 

Поштовани, 
 
Полигон који се налази у прилогу није добро приказан. Молим вас да координате полигона 
проверите са координатама које се налазе у папирима. 
 

 
  

 
 
 


