
Географски Информациони Систем�

� Информациони систем мора задовољити потребе

давања одговора на питања, интерактивно - у

реалном времену. (Могућности давања једнократне

информације захтева велике напоре у системском

дизајну, али је често од непроцењиве важности). 

� Информациони систем мора имати способност

развоја и надградње. (Кључни појмови су компа -

тибилност и моду ларност. Под појмом компати бил -

ности предпоставља се могућ ност да се низ модела

одређеног производа користи целовитом и једнос -

тавном логиком дизајна. Модуларност је могућност да

се производ изграђује у модулима, засебним фун -

кционалним целинама које се могу слагати у веће

целине). 

ТЕМА БРОЈА
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Шта је Географски Информациони Систем?

Географски Информациони Систем (ГИС) представља скуп база података, softvera и hardvera који пружа
могућност управљања просторним подацима. У најужем смислу то је систем који је способан за интег -
рисање, чување, уређивање, ана лизирање и приказивање прос торних информација које омогућавају
доношење важних одлука. Он такође мора задовољити и следеће факторе:

� Правовременост и релевантност. (Основни задаци

сваког информационог система).

� Једноставност и приступачност концепције. (Ин -

фор мациони систем (ИС) мора омогућити свим ње -

говим корисницима да га брзо савладају и прихвате). 

Основу информационог система чини база података.

Она представља фундаменталну, стабилну, споро про -

менљиву карактеристику система, објекте у систему и

њихове међусобне везе. Зато се пројекат ИС мора бази -

рати на бази података. Ако је база података добар модел

стања реалног система, ако програми за одржа вање

добро моделирају дејство улаза на стање реалног

система, онда ће се било која информација потребна за



� Софтвер (software) - обухвата нематеријалне еле мен-

те: програме,  методе и рутине везане за организацију,

управљање, обраду и коришћење резултата обраде по-

датака и информација.

� Кадрови (lifeware) - тимови стручњака: организатори

електронске обраде података, системски аналитича-

ри, програмери, оператори као и корисници инфор -

мационог система (users).

� Оргвер (orgware) - организациони поступци, методе

и начин усклађивања и повезивања претходних ком-

понената у складу са функционалном, економич ном и

делотворном целином. 

У зависности од концепта израде ГИС-а постоје разли-

чити модели као што је:

� Стони ГИС

� Клијент/сервер ГИС

� Интернет ГИС

� Мобилни ГИС

Стони ГИС

Постављени су на персоналним рачунарима и могу се

користити као самостална радна места или мрежно, ка-

да користе заједничку базу података.

Клијент-Сервер

Овај систем подразумева поседовање снажног се рвер-

ског рачунара који клијентима пружа ГИС-функције и

геоподатке. Цео процес обраде података одвија се на

серверу и обично се на њега поставља врхунски ГИС

softver. Клијент-рачунари се користе као терминали и

не захтевају  јаке машине.

Интернет ГИС

Други облик клијент/сервер система је мрежни-ин -

тернет ГИС. У овом систему клијент се поставља као

интернет претраживач, а сервер шаље клијентима ин -

формације преко интернета. У овом систему обим ад -

министрирања је ограничен и није потребно инста -

лирање других softvera (евентуално plugin-а). 

Овај систем често се поставља преко интерне мреже у

већим институцијама, у оквиру које се интернет ма -

пирајући сервер користи унутар интранета. 

Мобилни ГИС

Прикупљање података на отвореном простору омо гуће-

но је коришћењем GPS уређаја и PDA ручним рачуна-

рима, који су врло употребљиви при сакупљању геопо-

датака.

Geoportal

Могућност да се обједине различити извори геопод -

атака који су постављени на интернет серверима, из-

водљива је путем Geoportalа, који представља чвориш-

те на којима корисник може да интегрише геоподатке. 
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управљање (излази), чак и оне унапред непредвиђене,

моћи добити из ИС. Тиме се добрим делом заобилази

кључни проблем у конвенционалном приступу развоја

ИС - спецификација захтева за информацијама. 

Креирање базе разматрано је са више аспеката од којих

је сваки имао утицај на изглед будућег ИС-а.

Најбитнији аспекти при креирању ове базе су :

- организација рада

- хардверска и софтверска подршка

- структура базе података

- сигурност и заштита података

- потреба корисника за подацима 

- расположивост и формат постојећих података

потребних за подршку апликације 

- поступци за ажурирање и одржавање 

- величина базе података 

- хардверска конфигурација 

- број квалификованих корисника 

- организациона структура корисника и

- буџет

ГИС пројекат подразумева формирање више слојева

који садрже просторне податке о различитим темама.

Сваки слој је повезан са својом табелом атрибута, од -

носно базом података, која омогућује анализирање

прос  торних података комбиновањем више упита у исто

време ( врста планског документа, намена површине,

број запослених, број аутомобила, структуре станова и

површине према броју чланова домаћинства итд...).

ГИС – компоненте и системи

У планирању и пројектовању ИС-а, пошло се од пред-

 поставке да ИС представља формализовани део кому-

никационог дела одређене организационе једи нице, од-

носно да је синтеза четири компоненте: 

� Хардвер (hardware) - представља материјалну основу

информационог система и чине га персонални ра чу-

нар, улазно-излазне компоненте и медиј за складиш-

тење података. 
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� Саобраћајна инфраструктура (путеви, улице, рас крс-

нице, проток и густина саобраћаја...)

Извори података

Прикупљање података зависи од врсте и квалитета по -

датака који је потребан да се презентује и од њихове

доступности. Методе које се примењују и дају потребан

квалитет су:

� Скенирање аналогних планова за добијање рас тер -

ских  података,

� Дигитализација аналогних планова за добијање век-

торских планова,

� Конверзија дигиталних података из једног формата у

други.

Квалитет података

Квалитет података дефинишу следећи параметри:

� Ажурност,

� Прецизност,

� Тачност,

� Потпуност,

� Конзистентност.

Ажурност подразумева степен усклађености стварног

стања у простору са подацима којима се располаже у

базама података.

Прецизност подразумева квалитет резолуције рас тер -

ског податка, који мора бити генерализован потребама

задатка који је предмет ГИС-а.

Тачност податка се јавља приликом неусаглашености

премера, класификације или геореференцирања и нај -

чешће се односе на просторну и временску димензију

податка.

Подаци који чине ГИС

Податке који чине ГИС можемо поделити на:

� Просторне,

� Непросторне (атрибутне),

� Мета-податке,

� Мултимедијалне податке

Просторни подаци дефинишу објекте у простору.

Атрибутни подаци чине алфанумеричке податке, који су

референтно везани за просторну јединицу и чувају се

у табелама или базама података.

Мета-подаци су сажети документ, који у себи садржи

описне информације, које чине ГИС и односе се на

порекло, власништво, референтне системе, просторне

податке и чувају се у било ком формату (txt, xml,...).

Мултимедијални подаци могу бити део ГИС-а, пре -

васходно за привлачнију презентацију. Састоје се од

простих слика, па до аудио видео анимација.

Просторни подаци

Подаци различитог порекла, а који се односе на раз -

личите референтне системе морају се транс фор мисати

и геореференцирати у званични коор динатни систем

који је дефинисан од стране надлежног органа Репуб -

личког геодетског завода (РГЗ).

Геореференцирање

Планови и карте који су у аналогном облику морају се

превести у дигитални облик, т.ј. растер. Скенирани

планови и карте се геореференцирају и трансформишу

у државни координантни систем.

Векторски и растерски подаци

Вектори су у графичком смислу дефинисани тачком,

линијом и површином, које носе у себи сопствене

координате. Неопходан елеменат вектора је тополошка

структура, која описује релативни положај графичког

елемента према суседним елементима. Ова врста по -

датака захтева минималан простор за архивирање и даје

могућност израде прецизних графичких прилога. 

Растерски податак се састоји од пиксела. Пиксели су

распоређени по редовима и колонама и сваки има

јединствену XY адресу. За потребе ГИС-а користе се

растерски планови, ортофото снимци и сателитски

снимци.

Основни просторни подаци

Плански и тематски подаци садржани у ГИС-у ба -

зирани су на званичним подацима које прописује закон

Републике Србије, и они се могу прибавити од над леж-

них организација (РГЗ, Урбанистички завод Бео града,

Завод за статистику, градски Секретаријати, Инфостан,

МУП...).

Тематски подаци се добијају из посебних дисциплина и

представљају сегменте израде ГИС-а. Примери темат -

ских података:

� Статистички подаци (број становника, старосна

струк тура, број запослених, број и структура станова),

� Јавни простори (скверови, паркови, паркинг прос -

тори, пијаце, гробља...),



Потпуност се односи на количину података за простор

који се анализира (морају бити приказани сви прос тор -

ни и непросторни подаци).

Конзистентност подразумева одсуство видљивих кон -

тра дикција у бази података. Подаци се не смеју дуп -

лирати и морају постојати јасне везе између алфа нуме -

ричких  и просторних  података.   

Стандарди и прописи

У циљу флексибилне размене података између раз -

личитих институција и система, битно је придржавати

се одређених међународних, домаћих и интерних

стандарда. 

На међународном нивоу постоје две врсте стандарда:

� OGC – (Open Geospatial Consortium) и 

� ISO – (International Organization on Standardization)

На националном нивоу формирано је саветодавно тело

за ГИС, којe има за циљ да дефинише стандарде за

потребе Републике Србије.

Интерни стандарди се дефинишу пројектним задатком

ГИС-а.

БЕОГРАДСКИ УРБАНИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ (БУрИС)

Предуслов за рационално планирање простора градова

је квалитетна информациона основа. На формирању

информационог система у Београду, који би задовољио

потребе праћења стања и планирања,  у Урбанистичком

заводу Београда ради  се већ дужи низ година.  Завод  је

кроз израду различитих планских докумената, студија

и анализа, прикупио и обрадио извесне базе података,

које данас чине основу његовог планерског инфор ма -

ционог система. Међутим, расположиве базе пред став -

љају потребан, али не и довољан ниво за све обухватан

и детаљан приступ реализацији урба нис тичког инфор -

мационог система. Најважније компо ненте за валидно

информисање и доношење одлука о простору града, су

подаци о усвојеним плановима и урбанис тичким

документима свих нивоа, за укупну територију града. 

Циљеви пројекта БУрИС

Циљ пројекта је формирање оперативног и сврсис -

ходног система, који би омогућио једноставно прис -

тупање подацима из усвојених урбанистичких планова,

институцијама и предузећима града Београда, као што

су: Урбанистички завод Београда, Дирекција за гра -

ђевинско земљиште и изградњу Београда и Секре тари -

јат за урбанизам и грађевинске послове. 

Други циљ пројекта је могућност, да се на основу њега

прате и усклађују градски краткорочни и дугорочни

планови и пројекти, неки од њих даље разрађују, доносе

одлуке о приоритетима за улагање у опремање и и -

зградњу делова мрежа инфраструктуре, улица или

локација од интереса за град.

Трећи, једнако вредан циљ пројекта је, омогућавање да

се део података из усвојених планова, постави на јавно

доступан интернет портал града Београда и тиме учине

потпуно доступним за јавност, у складу са карактером

ТЕМА БРОЈА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

И Н Ф О  2 6 / 2 0 0 96

урбанистичких докумената који су прошли све законске

процедуре. Осим стављања јавних докумената на рас -

полагање и увид јавности постигло би се и смањење

притиска на службе Секретаријата за урбанизам, макар

оног дела грађана и заинтересованих субјеката, којима

је потребна само информација о судбини или планском

основу за појединачне локације на територији града.   

Реформа система планирања и управљања простором,

базира се и на јавности и доступности градских инфор -

мација: комуналних, урбанистичких, геодетских, гео -

лошких  докумената, не само професионалцима, већ и

грађанима. За градске институције управљање прос -

тором кроз планирање, пројектовање, изградњу и затим

праћење коришћења простора, једино је могуће кроз

технички савремене системе. Овако формиран инфор -

мациони систем, омогућио би ефикасније планирање и

управљање простором и једноставнији приступ инфор -

мацијама широј јавности. 

Досадашње активности

Почеци формирања базе података о Београду, датирају

са краја осамдесетих година, у оквиру припрема за

израду Генералног урбанистичког плана Београда (За -

вод за планирање града Београда, 1987.). 

У припремној фази израде Плана било је започето при -

купљање и унос података о простору Београда у диги -

талном облику, из свих институција које су иначе укљу -

чене у израду ове врсте планова. Подаци о којима је реч

су геодетске подлоге, у различитим размерама и из раз -

личитих периода,  подаци из статистике, на нивоу адми -

нистративних просторних јединица тада пописних кру -

гова, подаци о природним карактеристикама, по даци о

власницима моторних возила итд. Иако пио нирски и

мукотрпан, овај покушај је имао резултата: део

информација о територији града Београда везан је за

територијалну јединицу. У наредном периоду, са уса -

вршавањем технологије градске и републичке ин сти -

туције су сукцесивно прелазиле на дигитално скла -

диштење података, тако да се за ГП Београда 2021, који

је рађен у периоду од 2000. до 2003. године, један део

података већ налазио у бази.

По усвајању ГП Београда 2021, Урбанистички завод је

приступио дигиталној  конверзији планова из аналогног

облика, тако данас имамо постављено на сајту Урба -

нистичког завода http://www.urbel.com/ границе свих

важећих планова (578),  а за 150 планова постав љени су

листови намена површина, регулационо нивелационо

решење и границе оцене планова. 

Формирање информационе основе

Дефинисање информационог система засновано је на

садржају и методологији сличних информационих сис -

тема, који су прихваћени од стране европских и свет -

ских организација. 

Основу приступа изради информационе основе за пот -

ребе планирања метрополитенског подручја, чине

софтверски, хардверски и кадровски ресурси уз ос -

новно опредељење, да се при пројектовању базе пода -

така примени гео-релациони модел, који обез беђује

повезаност графичких и текстуално-нумеричких пода -

така. Циљ приступа је да се развије систем који ће омо -



� Ток формирања БУрИС-а

И Н Ф О  2 6 / 2 0 0 9 7

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ТЕМА БРОЈА

Тематски подаци

Основни извор података у овој фази, су подаци Град -

ског завода за информатику и статистику, добијени

2002. године, затим подаци који се прикупљају и сис -

тематизују по појединим областима у Урба нис тичком

заводу Београда, као и подаци од других градских служ -

би и институција.

Подаци у бази  садрже:

� шифру статистичког круга

� шифру политичке општине

� шифру урбанистичког блока

� шифру адресе (улица и кућни број)

� број становника

� број становника по полу и старосној  структури

� број становника по школској спреми

� број становника по месту рођења и вероисповести

� број домаћинстава према броју чланова 

� број станова према структури стана

� површину стамбеног простора

� број станова према години изградње

� број станова према комуналној опремљености

� број запослених (активних лица)

� број запослених у зони (запослени по месту рада)

� број предузећа по делатностима (основна подела)

� број пословних јединица по делатностима 

� површину пословног простора 

гућити егзактну анализу различитих група про мен љи -

вих и њихово лако и ефектно графичко при казивање.

Фазе у поступку развоја Географског информационог

система састоје се  у:

� формирању графичке дигиталне подлоге, 

� зонирању простора, 

� дефинисању система индикатора и 

� структуирању независних нумеричких база података

са одређеном референцом на одређени садржај гра -

фичке подлоге. 

Зонирање

Код формирања зонских система дефинисани су кри -

теријуми према којима се:

� за основну јединицу, која представља еталон зону, ус -

ваја  статистичка јединица - статистички круг, 

� за најнижу просторну јединицу усваја - блок,

� број блокова у сваком статистичком кругу садржи у

пуном броју, 

� у оквиру административних подела на нивоу општина

и катастарских општина број  статистичких кругова

са држи у пуном броју,

� у сваком вишем зонском систему (саобраћајне зоне,

органске целине и сл.) број статистичких кругова, од -

носно број блокова садржи у целобројној вредности 

и

� што је могуће више тежи  компатибилности  са  раније

дефинисаним и  коришћеним зонским системима.

У оквиру ширег градског подручја дефинисано је, по -

ред поменутих, још неколико органских целина – зона,

као што су: континуално изграђено подручје (КИП),

подручје централне зоне (ЦЗ) и централно језгро (ЦЈ).

Након графичке обраде зонских система уследила је

израда шифарника, која омогућава да се просторне

једи нице урбанистички блокови, преко адресног сис -

тема повезују са базама података Градског завода за ин-

форматику и статистику.

� Зонска подела општине Стари град на блокове
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Анализа урбанистичких карактеристика

Анализа основних урбанистичких карактеристика Бео -

града, која је предмет прве фазе израде БУрИС-а, обух -

вата подручје Генералног урбанистичког плана Бео -

града површине 77000 ha са 436 статистичких кругова,

и око 5000 урбанистичких блокова.

Добијени подаци дају обиље података о демографским,

социјалним, стамбеним, пословним, јавним просторима

и карактеристикама Београда, што омогућава израду

тематских и статистичких анализа уз аутоматско по -

везивање алфа-нумеричких вредности са графичким

ентитетима.

Садашње стање

До данас су у дигиталној форми и ГИС моделу урађе-

ни или уговорени пројекти:

1. Припрема садржаја и програма за израду ГИС-а зе-

лених површина Београда и Припрема садржаја и де-

финисање поступка за картирање битопа Београда

(период израде XII '03. – XII '04.)

Инвеститор: Секретаријат за заштиту жи-

вотне средине 

2. Картирање и вредновање биотопа Београда (период

израде IX '05. – VIII '07.) 

Инвеститор: Секретаријат за заштиту жи-

вотне средине

3. Тренутно је у изради Пројекат „Успостављање ГИС-а

биотопа Београда“ који има за циљ да јасно и прециз-

но дефинише процедуре и начин употребе и ажурира-

ња ГИС-а биотопа Београда (резултат 3. фазе Пројек-

та „Зелена регулатива Београда“), и то са правног, ор-

ганизационог и техничко-технолошког аспекта.

Инвеститор: Секретаријат за заштиту жи-

вотне средине

4. Регистар усвојених и потврђених Урбанистичких

пројеката за период од 13.05.2003 до 31 12.2008.го-

дине.

Инвеститор: Секретаријат за урбанизам и

грађевинске послове

� Приказ густина насељености

5. Регистар важећих планова ( у изради је I фаза, а за на-

редну годину планирана II фаза) 

Инвеститор: Секретаријат за урбанизам  и

грађевинске послове 

6. Регистар постојеће геолошке документације (Геол-

База). Урађене су две фазе у изради је трећа, а за иду-

ћу годину планирана је четврта фаза.

Инвеститор: Секретаријат за урбанизам и

грађевинске послове

7. Анализа стања и праћења активности на реализацији

планских докумената која се односе на примарну са-

о браћајну мрежу Београда 

Инвеститор: Дирекција за грађевинско зем-

љиште и изградњу Београда

8. Предлог закључка о потписивању Протокола о по-

словно – техничкој сарадњи између града Београда –

Градске управе и ЈУП Урбанистичког завода Београда

Инвеститор: Дирекција за грађевинско зем-

љиште и изградњу Београда

Следећи кораци

Планирани кораци превасходно су везани за дефи ни -

сање и примену протокола између органа градске упра-

ве. Неки од протокола који морају заживети су:

� Протокол о размени података,

� Протокол о графичким стандардима,

� Протокол о уступању података трећим лицима,

� Протокол о перманентном ажурирању података,

� Дефинисање планираних намена површина на нивоу

урбанистичког блока и увођење новопланираних про-

сторних јединица,

� Поставка ГИС геопортала за потребе градских инсти-

туција у првој фази, а касније и за потребе грађана,

� Едукација већег броја корисника за примену и упо-

требу ГИС-а кроз интернет презентације. 

Да би се реализовао овако сложен и обиман инфор -

мациони систем потребно је обезбедити хардверску и

софтверску опрему, кадровско оспособљавање извесног

броја запослених који би радили на поменутим посло-

вима, а у каснијој фази одржавали базе података, допу-

њавали и ажурирали исте. Базу података и графику за

потребе урбанистичког планирања потребно је да креи-

ра и одржава Урбанистички завод Београда са по-

стојећом опремом, док Градска управа не донесе за-

кључак на којој платформи се презентују подаци уну-

тар Градске управе и Јавних предузећа.

Све активности морају бити урађене у расположивим

софтверима и програмима за обраду графичких и алфа

нумеричких података, тако да добијени резултати могу

бити коришћени у програмским пакетима које користи

градска управа. За послове у оквиру БУрИС-а потребно

је обезбедити организационе, кадровске и техничке

услове, што подразумева формирање потребних тимо-

ва организованих у одељења и групе, а у складу са адек-

ватним протоколима и уговорима потписаним између

Урбанистичког завода са једне стране и Градске упра-

ве са друге стране.

� Миломир Митровић, инж. геод.
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ваног простора су дефинисане границама Гене ралног

плана Београда, односно Просторног плана админис -

тративног подручја Београда. Будући да се ради о

комплексном моделу и великом броjу података, про -

jекат jе конципиран као вишегодишњи. Превасходни

циљ израде ГеолБазе података на простору Београда jе

стварање информатичке основе за архивирање гео -

лошких података и информациjа у дигиталном облику.

Формирање дигиталне архиве, која даље обезбеђуjе:

савремени и ефикасни ИС за обављање свих актив -

ности везаних за планирање, истраживање, од лучивање

и проjектовање у области геологиjе и сродних области,

обjективно сагледавање националних мине ралних ре -

сурса, сервисирање геолошких  инсти туциjа коjе на

локалном или регионалном нивоу креираjу и спроводе

програме економског развоjа, одрживог управљања, ко -

ришћења, те заштите геолошких ресурса, као и прог -

рама заштите животне средине, глобално гео-куму -

ницирање и размењивање података. 

Кроз прву годину израде базе, било је неопходно фор -

мирати репозиториjум поменутог метамодела гео -

лошког информационог система, док се у следећим фа -

зама проjекта, систем допуњавао геолошким пода цима

и прилагођавао захтевима коначних ко рисника. 

Изузетно важан корак у стварању геолошке базе по -

датака представљала је прва фаза његове реали зациjе.

Она је подразумевала постављање jедног гене ралног,

глобалног модела (метамодела) тако широко постав -

љеног да по садржаjу може да обухвати готово све

наjзначаjниjе геолошке информациjе. Реали зациjа је

започета радом на изради концептуалног модела.

Концептуални модел је остварен, у првом реду, кроз

методолошка усаглашавања око различитих прис тупа

геолошкоj проблематици, геолошкоj номен клатури и

терминологиjи. На бази договора и користећи ис куства

других земаља у области информационих тех нологиjа,

дефинисани су сви неопходни геолошки садржаjи коjи

ће чинити ову базу. 

Затим следи израда логичког модела репозиториjума, у

виду шеме таксономиjе и хиjерархиjе тематски сродних

класа. Формиран је логичан модел који се остварује

ГЕОЛОГИЈА - Регистар постојеће геолошке
документације (ГеолБаза)

УВОД

У ширем урбанистичком простору Београда изведен је

велики број геолошких истрaжних радова, а пре свега

истражних бушења, и то углавном за потребе инж -

ењерско-геолошких истраживања.

Упркос томе, потребе за новим истраживањима се не

смањују. На срећу законска регулатива је омогућила да

се сви ти многобројни подаци, ипак прикупљају,  сор -

тирају и користе при Секретаријату за урбанизам и

грађевинске послове, с тим да садашњи ниво орга -

низације не задовољава потребе садашњих и будућих

корисника.

Прикупљањем података предходних истраживања на

одређеним теренима за подручје Београда, преписујући

и реинтерпретирајући постојеће елаборате, наметнула

се потреба о изради јединственог геоинформационог

система – постојеће геолошке документације и пос -

тојећих истражних радова, који су изведени на тери -

торији града Београда од Другог светског рата  до

данас.

Пројектовани информациони систем (ИС) третира ши -

ри простор Београда и то за податке добијене за потребе

инжењерско-геолошких истраживања за раз личите ни -

вое планирања.

У планирању и пројектовању овог ИС-а пошло се од

предпоставке да ИС представља формализовани део

комуникационог дела одређене организационе јединице

(као што је објашњено у поглављу ГИС ком поненте и

системи).

Сагласно проjектном задатку од стране Секретаријата

за урбанизам и грађевинске  послове из 2007. године,

приступило се изради геолошке базе података (Геол -

Базе) као основе будућег ИС. Неопходно је било раз -

вити метамодел, коjи ће омогућити архивирање пос -

тоjећих геолошких података, као и података коjи се

прикупљаjу. У географском смислу, границе истра жи -



бутима. Коришћени су публиковани листови инжењер -

ско геолошке и хидрогеолошке карте у размери 1:100

000 до 1: 1 000. Да би се смањила оптерећеност

графичког приказа, тj. основних и специjалистичких

геолошких карата, основна подлога је обухватила

само оне садржаjе коjи могу бити од значаjа за гео -

логиjу и заштиту животне средине, као што су урађени

дигитални блокови за које је извршено повезивање са

адресним системом (назив улице и кућни број),

хидрографска мрежа, путна мрежа, др.

- Затим су уследили послови на прикупљању свих

неопходних геолошких и других података уз огра -

ничену контролу и процену валидности самих инфор -

мациjа, као и унос и ажурирање података у ГеолБази.

Упоредо са пословима на прикупљању података

одвиjа се дигитализациjа полигоних, ли ниjских и

тачкастих ентитета основне геолошке карте (ком плек -

сне геолошке карте) у размери 1:100 000, инжењерско-

геолошке карте, хидрогеолошке карте, сеизмичке

карте, као и карте ограничења и реонизације у размери

1:100 000. Потом је уследио рад на топологиjи

векторских садр жаjа, дизаjн и оптимизациjа графике

уз прила гођавање стандардноj опреми гео лошких

карата и других графичких прилога (профила и

легенди, рефе ративних картица). Посебно је тре -

тирана форма и садржаj спе цифичних стручних из -

вештаjа рефера тив них картица у којима се налазе

петролошке, седи менто лошке, палеон толошке карак -

теристике геолош ких ентитета, извештаj о бушењу,

извештаjи о хидро гео лошким обjектима, геотех нич -

ким обjектима итд. 

- Хидрогеолошки део овог информационог система је

уношење свих доступних  података о нивоу подземних

вода, датуму мерења, квалитету и хидрогеолошким

карактеристикама поjава и обjеката, карактеристике

дифузних и тачкастих загађивача подземних и по -

вршинских вода. Циљ обраде ових података је да се

кроз квантитет и квалитет доступних података, на

jедном месту, омогући квалитетна хидрогеолошка

анализа и синтеза и да се дефинишу карактеристике

природних и вештачких обjеката. Посебан део хидро -

геолошког инфор мационог система  био би у даљој

фази  посвећен подацима о просторним загађивачима

површинских и подземних вода, при чему би били

обухваћени сви тачкасти и дифузни загађивачи са

своjим просторним положаjем и хидрогеолошким

карактеристикама. На основу ових података ће бити

могуће интерпретирати читав низ специjалистичких

карата, као што jе карта угрожености изданских вода од

загађивача и др.

- Лежишта минералних сировина – база постојеће

геолошке документације мора да пружи оптималну

количину информациjа о свим лежиштима и поjавама

минералних сировина на подручју Београда – ме -

таличним минералним сировинама, неметаличним

минералним сировинама и фосилним горивима (угаљ,

нафта, гас), са називом лежишта минералних си -

ровина. Остављена је могућност проширења базе за

унос неопходних података коjи ће у информационом

систему пружити релевантне информациjе о тре -

нутном статусу обjекта (лежиште у експлоатациjи,

лежиште у фази припреме за експлоатациjу, лежиште

ван експлоатациjе, завршена експлоатациjа, о ста -

диjуму и степену ис тражености и сл.). 

Да би база што пре заузела своjе место у пракси, у

другој фази се приступило изради прототипа корис -
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кроз: креирање класа, подкласа и инстанци просторних

геолошких ентитета, креирање класа атрибута прос -

тора, њихових домена и правила - креирање релационих

класа (асоциjациjа) и њихових улога – метода (мулти -

пликациjа, типови наслеђивања, агрегациjа и ком -

позитност). 

У следећем кораку се приступило изради физичког

модела репозиториjума постојеће геолошке базе кроз

формирање такозване персоналне базе података у

оквиру „MapInfo“ софтверског пакета. Уношењем из -

весног броjа података у базу извршено је тестирање

система, а потом и његова нормализациjа. На таj начин

су отклоњене све недоумице у вези са функцио -

налношћу и оперативним могућностима система.

Основу базе као и креираних класа и подкласа чине:

- Постојећи геолошки истражни радови (бушотине,

бунари, пијезометри, јаме и пенетрације) уносе се

према ознаци, називу елабората, локациjи (x, y, z

координатама), домен типа бушотине, датум бушења

(датум извођења), дубина бушотине, извођач и ин -

веститор. Основни садржаj података добиjених буше -

њем је обрађен према саставу, старости и дубини

извађеног jезгра.

- У базу су унете и егзодинамичке поjаве нес табилности

(клизишта, тецишта, одрони) и ерозиjе (површи спи -

рања, буjични наноси, jаруге), гео морфолошке поjаве

(сипари, терасни одсеци, вртаче..) које су тре тиране

као просторни ентитети одређени своjом гео дина -

миком (доменом активности), с тим да се кроз даљу

фазу истраживања база може допунити са ге незом

(доменом свих процеса коjи генеришу поjаве), уг -

роженошћу простора/обjеката геохазардом (доме ном

ризика хазарда и категориjе), те пре вентивним и

санационим мерама. 

- Инжењерско-геолошки део овог информационог сис -

тема је простор, у геолошком смислу који је дефи -

нисан тако да за њега подjеднако буду доступни

садржаjи, односно геолошки подаци основне гео ло -

гиjе, уношење свих доступних података о геолошкој

грађи и литолошком саставу, који се уноси из

постојећих геолошких карата које су рађене за разне

нивое планирања, њихово обједињавање и система -

тизовање, према усвојеној геолошкоj номенклатури и

терминологиjи (започета је израда јединствене диги -

талне геолошке легенде) као и њихово скенирање,

геореференцирање и повезивање са одређеним атри -
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ничког интерфеjса. То подразумева ак -

тивности на ди заjнирању модула за

унос, ажурирање и преглед по датака,

затим дефинисање критериjума и упита

за претраживање података.

Првенствена срха израде прототипа ко -

рисничког интерфеjса и његова инста -

лациjа је да се  кадровима Секретари -

јата за урбанизам и грађе винске пос -

лове тj. Одсека за геолошка истра жи -

вања, приближе предности и могућно-

сти оваквог начина складиштења гео-

лошких података и других информа-

циjа важних за пословање службе и те-

стирање саме апликациjе, односно про-

вера функционалности прототипа базе.

Извесне исправке, допуне и корекциjе

као и оптимизациjа система  уследиће у

трећој фази.

Жеља аутора и учесника овог проjекта

jе да се рад на ГеолБази обави на тран-

спарентан и потпуно отворен начин,

краjње доступан широкоj jавности.

Због тога се планира да се у наредним

фазама рада изврши континуирана пре-

зентациjа на интернету. На таj начин ће

свим заинтересованим бити омогућен

приступ информациjама о томе у ком

смеру, до ког нивоа и како су организо-

вани геолошки подаци у будућем ин-

формационом систему. Све сугестиjе и

примедбе ће бити детаљно и одговорно

анализиране и ако су у складу са кон-

цептуалним и логичким моделом, по

могућности инкорпориране у финалну

верзиjу ГеолБазе.

� Руководилац пројекта:
Весна Тахов, дипл.инж.геол.

� Радни тим:
Ивица Торњански , дипл.инж.геол.
Јовица Тошић, дипл. инж. геод.
Зоран Ћировић, дипл. инж. геод.
Звездана Мојсић, геод.тех.
Ненад Радојчић, инж. информатике
Смиљка Живанчев, грађ. инж.



ДОСАДАШЊИ РАЗВОЈ ГИС НА ТЕРИТОРИЈИ
БЕОГРАДА У ДОМЕНУ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Разматрајући стање и перспективе развоја зелених по-

 вршина Београда, у функцији планског сагледавања и

спровођења Генералног плана 2021, констатовано је да

Београд нема дефинисану стратегију развоја система

зелених површина града, политику финансирања истих,

адекватну законску регулативу, као и да не постоји до-

следна примена постојећих закона у овој области. На

основу констатованог, заузет је став да је потребно

припремити одређене информационе основе и из-

 вршити ревизију одговарајућих докумената којима се

регулише заштита и унапређење система зелених по-

вршина Београда. Овакав став подржан је од стране

Градске управе, те је децембра 2002. године, Извршни

одбор Скупштине града донео је одлуку о изради Про -

јекта "Зелена регулатива Београда".

Дугорочни циљ израде овог Пројекта јесте ус поставља-

ње правила у процесу управљања системом зе лених по-

вршина Београда, односно дефинисање мера, стандар-

да и услова за заштиту, планирање, подизање, уређење

и одржавање зелених површина.

Израда Пројекта "Зелена регулатива Београда" планирана

је кроз четири фазе рада. Другом и трећом фазом Пројек-

та обухваћене су активности везане за развој ГИС-а.

ПРИПРЕМА САДРЖАЈА И ПРОГРАМА ЗА

ИЗРАДУ ГИС ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА 

(Друга фаза Пројекта)

Географски информациони систем зелених површина
града представља савремено оруђе за квалитетније,
ефикасније и економичније одржавање постојећих, пла-
 нирање и подизање нових зелених површина. Ефикас-
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но одржавање подразумева тачне информације о зеле-
ним површинама и њиховом садржају, што олакшава
планирање радова на одржавању, динамици спровође-
ња и евиденцији изведених радова. Раз вијањем основ-
ног система омгућава се ефикасније планирање и кон-
трола новчаних средстава.

Циљ Пројекта је био да припреми садржај и програм за
израду ГИС-а зелених површина Београда. У садр-
жајном смислу дефинисан је обухват ГИС, и то: објек-

ти система (зелене површине и јединице одржавања),
учесници и улога учесника у систему. У програмском
смислу извршено је моделирање система, и то објека-

та система, основних процеса система и специфика-

ције системских захтева. Поред тога пројектом је дат
предлог процеса иницијалног формирања и кас-

нијег одржавања система. Овим су обухваћене хард-
верско софтверске претпоставке, методе прикупљања
података, организациона шема и оријентациони пред-
мер и предрачун радова.

Провера предложене методе прикупљања података реа-
лизована је на делу Топчидерског парка. Израда пилот
пројекта састојала се из три фазе. Прву фазу предста-
вљало је прикупљање просторних података, тј. снима-
ње тахиметријском методом за размеру 1:1000 са рас-
положиве градске геодетске мреже. На основу претход-
но припремљене подлоге и теренских образаца, на те-
рену су прикупљени атрибутски подаци за јединице
одржавања евидентиране у Топчидерском парку, што је
представљало другу фазу рада. У завршној фази пилот
пројекта прикупљени подаци синтетизовани су у базу
података у софтверском пакету MapInfo Professional 7.0.

На основу добијених резултата рада на Пројекту, 2007.

године, ЈКП „Зеленило Београд“ започело је форми-

рање ГИС зелених површина Београда, како би се у
наредном периоду створили предуслови за ефикасније
управљање овим важним ресурсом града и на тај нaчин
приближили пракси Европских градова.
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ГИС БИОТОПА БЕОГРАДА 

(Трећа фаза Пројекта)

Пројекат „Картирање и вредновање биотопа Београда“

представља један од првих корака у реализацији стра -

тегије планирања засноване на принципима одр -

живости (ГП Београда 2021). Да би се простор сагледао

за потребе еколошки усмереног планирања града,

неопходно га је посматрати кроз основне топографске

јединице у екологији, биотопе, просторе који се од -

ликују специфичним комплексом еколошких фактора,

начином и интензитетом коришћења. Инс трумент који

омогућава овакво сагледавање простора јесте управо,

картирање градских биотопа.

Циљ израде овог Пројекта био је формирање ГИС-а,

као основе неопходне за процес одрживог планирања

града, и то кроз:

� примену домаћег законодавства и поштовање међу -

народне регулативе, који налажу планирање на прин -

ципима одрживости; и

� обезбеђивање информација неопходних за еколошки

усмерено планирање града; што подразумева заштиту

вода, ваздуха, земљишта и очување диверзитета ста -

ништа и врста.

Основ за картирање и вредновање биотопа Београда

представља претходно извршена припрема садржаја и

дефинисање поступка (Друга фаза Пројекта “Зелена

регулатива Београда“), што је проверено израдом пилот

пројекта на подручју 14. Урбанистичке целине. У садр -

жајном смислу дефинисани су објекти система, тј.

типови биотопа у Кључу за картирање биотопа.

Дефинисана методологија рада реализована је кроз

четири фазе: картирање биотопа (издвајање ентитета,

унос података у базу и упоредна теренска провера),

дефинисање критеријума за вредновање репре -

зентативно одабраних биотопа, детаљно прикупљање

података о флори и фауни у складу са дефинисаним

критеријумима и унос података у базу, и коначно,

вредновање репрезентативно одабраних биотопа.

Резултат рада на картирању и вредновању биотопа Бео -

града представља јединствену базу података о: зас -

тупљености и просторној дистрибуцији 181 подтипа

биотопа; намени простора; врстама флоре и фауне зас -

тупљеним на подручју репрезентативно одабраних био -

топа; као и вредности појединих биотопа, подржану

Географским Информационим Системом (MapInfo и

Access). Аутоматском обрадом примарних података мо -

гу се извести различите информације о простору Бео -

града и представити тематским картама, табеларним и

графичким приказима, и др. На овај начин обезбеђен је

део података неопходних за процес одрживог пла -

нирања, а у складу са домаћим законодавством и бу -

дућим обавезама према међународној регулативи.

УСПОСТАВЉАЊЕ ГИС-а БИОТОПА БЕОГРАДА 

(Пројекат чија је израда у току)

Августа 2008. године у Секретаријату за заштиту жи -

вот не средине, закључено је да:

� подаци формиране Базе треба да буду службена ин -

формациона основа за различите потребе у оквиру

пос лова који су у надлежности Секретаријата;

као и да

� успостављање система перманентног ажурирања по -

датака ове иницијалне базе је од веома велике важ -

ности. 

Реализација постављених циљева захтева да се, у скла -

ду са постојећом законском регулативом, јасно и пре -

цизно дефинишу процедуре и начин употребе, као и

ажурирање Базе података, и то са правног, орга -

низационог и техничко-технолошког аспекта. На

основу наведеног, у марту 2009. године започета је

израда Пројекта „Успостављање ГИС-а биотопа

Београда“.

� Аница Теофиловић, дипл.инж.пејз.арх.

Катарина Чавић, дипл.инж.пејз.арх.
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ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМТЕМА БРОЈА

ПРИМЕНА ГИС-А У АНАЛИЗИ СТАЊА И
ПРАЋЕЊУ АКТИВНОСТИ НА  РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА
ПРИМАРНУ УЛИЧНУ МРЕЖУ БЕОГРАДА

Повод и циљ израде задатка

Након пет (5) година од усвајања Генералног плана Бео-

 града 2021. исказана је потреба да се изврши анализа

степена реализације планске и техничке документације

која се односи на предложену примарну уличну мрежу

на подручју Генералног плана. 

Задатак је предложен са идејом да се добије увид о по-

к ривености примарне уличне мреже планском доку -

мен тацијом као и увид у стање планске документације

и да се на основу тих информација формира једин стве-

на база планских решења. Ове анализе треба да створе

информациону основу на основу које ће бити могуће

доношење Одлука о динамици и обиму реализације

плански дефинисаних деоница и потеза, утврђивању

приоритета на изради планске и техничке доку мен -

тације као и потреби даљих истраживања нових траса,

деоница и потеза. 

С обзиром на велики број директних и индиректних ин-

формација као што су: обим уличне и путне мреже, ње-

не физичке карактеристике, територијална припад ност,

стечене планске условљености као и захтеване пратеће

планске и техничке процедуре  у детаљној разради при-

марне саобраћајне мреже, донета је одлука да се овај за-

датак, који је дефинисан као „Програм активности за

израду урбанистичких планова саобраћајне мреже

на територији генералног плана Београда 2021.“ у

потпуности уради уз примену ГИС алата.

Методологија (поступак) израде задатка

У изради овог задатка коришћена је сва расположива

документација у поседу Урбанистичког завода која се

односи на стање и развој уличне мреже града предло-

жене у ГП-у Београда за период до 2021. године. То се

пре свега односи на графичку презентацију примарне

уличне мреже, њено квантификовање у смислу утврђи-

вања њених основних физичких ка рактеристика по

функционалним ранговима, као и анализи стања план-

ске документације која се директно или посредно од-

носи на планска  решења појединих деоница и потеза. 

Како се опште карактеристике уличне мреже Генералног

плана не би односиле само на приказ  њених  физичких

карактеристика овим Програмом анализиране су и по-

требне активности у смислу изградње односно рекон-

струкције појединих деоница и потеза као и активности

на изради недостајуће планске документације.

Атрибути, који карактеришу уличну мрежу и релеван-

тну планску документацију, дефинисани у овом задат-

ку су:

� рангови саобраћајница (аутопутеви, магистрале,

улице I реда и улице II реда),

� број саобраћајних трака по смеру (постојеће стање),

� број саобраћајних трака по смеру (планиран),

� врста потребне активности (реконструкција - изградња)

� врста планског акта (Планови детаљне регулације,

Одлуке о приступању изради планова, Програми),

� назив планског акта са датумом и бројем Службеног

листа 

� картографски број планског акта под којим се води у

бази планова Урбанистичког завода,
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У односу на укупну дужину од 881.0 км, око 182 км

уличне мреже (20%) свих функционалних категорија  не

постоји у систему саобраћајне мреже града и да је треба

реализовати до задатог планског периода 2021. године,

уколико се урбани развој Београда буде развијао у скла -

ду  са предлогом Генералног плана. 

Из анализе броја саобраћајних трака, у профилу уличне

мреже предложене Генералним планом, утврђује се  о -

бим потребних активности на изградњи и рекон струк -

цији појединих потеза и деоница, како би се улична

мрежа оспособила да прихвати планиране сао браћајне

захтеве. 

У постојећем стању, на свим функционалним ран -

говима осим аутопута, доминирају деонице и правци са

1 траком по смеру, што износи око 53% од укупне

дужине примарне уличне мреже. Учешће деоница са 2

траке по смеру износи око 23% а са 3 траке по смеру око

4% од укупне дужине уличне мреже предложене Ген -

ералним планом Београда 2021.

Активности које ће у наредном периоду бити потребно

спроводити, на реализацији уличне мреже, морају бити

усмерене ка изградњи недостајућих праваца као и ре-

конструкцији постојећих са циљем повећања капаци-

тетних карактеристика примарних деоница уз повећа-

ње броја саобраћајних трака. На око 179 км уличне мре-

� територијална припадност деоница у односу на град-

ске општине,

� шифра и назив деоница за које треба урадити планску

или техничку документацију,

� стање на планској документацији чија израда је у току

� година у којој је потребно реализовати поједине сек-

торе уличне мреже (на основу резултата Мастер пла-

на саобраћаја „СМАРТПЛАН“).

Сви расположиви подаци, које је било могуће прикупи-

ти у првој фази израде овог задатка, систематизовани су

и обрађени уз помоћ ГИС алата, што је омогућило по-

стављање врло сложених упита  и добијање врло пре-

цизних и конкретних одговора на стечено и планско

стање развоја уличне мреже Београда као и даљу над-

градњу информационог система који се односи на при-

марну уличну мрежу града.

Кориснички извештаји

Карактеристике примарне уличне мреже 
предложене у Генералном плану Београда за
2021. годину.

Укупна дужина планиране уличне мреже у границама ГП-

а износи око 881.0 км. Дужина примарне (основне) путне

и уличне мреже предложене у Генералном плану према

функционалним ранговима приказана је у Табели 1.

� Делови уличне мреже које је потребно изградити или
реконструисати а немају план. (закључно са
“Службеним листом листом града Београда” бр.17/09)

Ранг саоб. АПУТ МАГ УЛ. I РЕДА УЛ. II РЕДА УКУПНО

УКУПНО (km): 110 271 214 286 881

Табела 1.



же која данас у профилу има једну траку по смеру (1+1)

биће потребно број саобраћајних трака, кроз изградњу

или реконструкцију појединих потеза и деоница, пове-

ћати на две (2+2) до (3+3) од чега на магистралним

правцима преко 50% ове дужине. 

Да би се улична мрежа по својим физичким карак -

теристикама прилагодила функционалним ранговима и

потребама, у односу на очекивано саобраћајно опте -

рећење, процењује се да да је потребно на око 46% ду-

жине саобраћајница, предложених у Генералном пла ну,

спро вести одређене активности које се односе на из-

градњу односно реконструкцију деоница и потеза. По-

требне активности у реализацији планиране уличне

мреже приказане су у табели.

На приложеном  дијаграму приказане су дужине улич-

не мреже свих функционалних рангова које је потренно

реконструисати односно изградити на свакој од 11 град-

ских општина.

Анализа покривености  уличне мреже планском

документацијом 

Анализа покривености  уличне мреже планском доку -

ментацијом урађена је на основу података са којима

располаже Урбанистички завода. Центар за доку мен -

тацију Урбанистичког завода припремио је потребне

информације о стању и нивоу планске документације

којом су дефинисани саобраћајни потези и то нарочито

за оне који још увек нису  реализовани по предложеним

планским решењима. Информације о стању планске

документације приказују се закључно са датумом об -

јављивања у Службеном листу. 

Анализом су издвојене четири групе планских доку -

мената и то:

� Планска документа која се односе на решење поје -

диних примарних саобраћајних потеза (ПДС), 

� Планска документа која су, кроз разраду ширих

просторних целина, решавалa и делове примарних

саобраћајних потеза унутар дефинисаног подручја

(ПДО), 
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� Одлуке о приступању изради Планова донешене на -

кон урађених Програма за израду ПДР-а или Измена

ГП-а (ОДЛ) и

� Програма за израду урбанистичких планова  (ПРГ)

На овај начин формирана информациона основа, уз

подршку ГИС оријентисаних софтверских алата, омо -

гућила је креирање низа извештаја са графичким и

табеларним приказима о стању уличне мреже као и

потребним планским и грађевинским активностима у

циљу њене реализације. 

Тако ова анализа показује да од 407 км примарне уличне

мреже коју је потребно реконструисати или изградити,

око 157 км или 38% је покривено важећом планском

документацијом, за 67 км или 17% су донешене Одлуке

о приступању изради Планова а за око 181 км или 45%

још увек нема одговарајуће планске документације.

У наредним фазама израде Плана, за деонице које нису

разрађене кроз планска документа, биће дефинисани

елементи за њихово уговарање како би се у фазама које

следе приступило физичкој провери појединих деони-

ца и траса. 

У овој фази израде Програма прикупљено је и преко 70

планских решења појединих деоница и потеза уличне

мреже у растерским и векторским форматима. Они су

делимично анализирани са аспекта стечених и план-

 ских условљености као и техничких решења. Тај по-

ступак је неопходан, с обзиром на временске периоде у

којима су рађени поједини планови, како би се утврди-

ла потреба за њиховом ревизијом. Сва прикупљена ре-

шења ће бити предмет даље обраде како би се припре-

мила за коришћење у програмским алатима ГИС-а. 

Закључак

Одлука да се израда „Програма активности за израду

урбанистичких планова саобраћајне мреже на тери -

торији Генералног плана Београда 2021.“ спроведе уз

примену ГИС оријентисаних програмских пакета, као

што су AutoCad-Map, MapInfo и ArcView,  је у потпуно-

сти показала своје оправдање. Ови програми су у доса-

дашњем раду првенствено служили као алати за црта-

ње и приказ дигиталног картографског материјала. 

Табела 2.

Изградња (км) Реконструкција (км) УКУПНО (км)

241 169 417
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� Синтезни приказ деоница и потеза уличне мреже који
имају и који немају важећу планску документацију
(закључно са објављивањем у” Службеном листу града
Београда”, бр. 17/2009)

Дефинисањем низа атрибута, који карактеришу у фи-

 зич ком и планском смислу примарну уличну мрежу гра-

да и уз повезивање са базама података о стеченим и

планским условљеностима, било је могуће извршити

врло детаљну анализу стања уличне мреже, њену по-

кривеност планском документацијом као и утвр ђивање

потребних активности на даљој изради планске и тех-

ничке документације. 

Овакав приступ ствара услове за даљи развој информа-

ционе основе везане за уличну мрежу града, што ће и

уследити у наредним фазама кроз формирање база

планских и техничких ситуационих и ниве лационих ре-

шења и њихово повезивање са одговарајућим графич-

ким ентитетима уличне мреже дефинисаним у приказа-

ном поступку.

� Душан Милановић, дипл.инж.сао.



18 И Н Ф О  2 6 / 2 0 0 9

РЕГИСТАР УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И
ПРОПИСА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ИЗРАДЕ
СТЕЧЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ОБАВЕЗА

Стање планирања и извештај о Стеченим урба нис -

тичким обавезама на траженој локацији  јесте непос -

редан информатички производ базе Регистра прописа и

Карте граница урбанистичких планова. У Урба нис -

тичком заводу Београда се  до пре две године користио

подпрограм за израду стечених обавеза, који је датирао

из средине деведесетих година. С обзиром на мо -

гућности коришћења практичнијих и разноврсних па -

кета за обраду података, направљен је Пројекат модер -

низације обраде података и кренуло се у његову реа -

лизацију. Стари програм и стари начин обраде је

требало ускладити са новим могућностима, новим

потребама, али и задржати основне принципе доса -

дашњег рада у области обраде планских докумената.

Осим матричне базе Регистра прописа и Графичке базе

података, Урбанистички завод Београда  је  поседовао и

базе: Корисника планске документације, базу Библио -

теке планских докумената, као и базе Програма и

Урбанистичких пројеката.  

Крајем деведесетих година одпочеле су активности на

скенирању и геореференцирању ОДК листова и за -

почето је уцртавање граница планова, прво у прог раму

MicroStation а касније и у AutoCad-у, у .DWG формату.

Тада су  установљени параметри који се и да нас користе

при ажурирању графичке и алфа нуме ричких база

података. 

Иницијалне идеје  

У складу са корисничким захтевима, који су током

досадашњег рада на изради Стечених обавеза уста -

новљени,  закључено је да је израда софтвера, за те  пот -

ребе, изводљива у потпуности. Није било довољно

осмислити пројекат модернизације обраде података и

будуће принципе рада апликација, већ се и одабир

програма показао, као један од већих проблема.

Одабран је софтвер SQL-Server 2005, програм  за

израду посебних апликација. 

Иновације

Пројекат модернизације софтвера обухватио је про -

ширење постојећег софтвера  новим функцијама, као и

додавање нових могућности које досадашњи систем

није имао. Циљ је био направити софтвер који би  омо -

гућио обраду података на много практичнији и продук -

тивнији начин.

Предлог за израду пројекта се састојао у томе да се

направи јединствена база података која обједињује све

алфанумеричке базе података и графичку базу. Систем

ће бити у потпуности повезан, подаци се ажурирају,

прегледно и брзо, а време потребно за добијање

сложених извештаја се мери у секундама и захтева само

пар једноставних команди.  

Замишљено је да се пројекат ради у две међусобно

одвојене фазе. 

У првој фази је предвиђена модернизација пратећег

софтвера за ажурирање и извештавање. 

Друга фаза обухвата интеграцију базе података са

графичким документима. Ова фаза подразумева израду

софтвера који у виду сервиса омогућава да се без

изласка из AutoCad-а, изабере регион који је од

интереса, а да софтвер на основу идентификованих

објеката у датом региону проследи параметре бази

података за извештавање. Овај део пројекта је

технолошки потпуно разрађен тј.  изводљив. Ова фаза

такође омогућава да се база података интегрише између

поменутог софтвера и AutoCad-а. Наведени софтвер

треба да функционише по принципу Windows сервиса

са контролом укључивања и искључивања. Овај сервис

прихвата као параметар регион који корисник бира

мишем, претвара га у Bitmap на којем по специјалној

методи препознаје облике који су потребни као пара -

метри упита нашој бази података.

Марта 2007. године  започет је рад на пројекту. Основ је

била постојећа база Регистра планова.  Поред постојеће

базе Regupr, из које су преузети подаци,  направљено је

још пет нових база да би апликација радила у данаш -

њем облику. Стара база је до сада претрпела преко два -

десет пет хиљада измена и допуна. 

Ова фаза је подразумевала пребацивање података из

DBase у SQL-Server базу. Структура базе остала је иста,

с тим што је усклађена са SQL Server технологијом.

Пратећа апликација је базирана на .NЕТ технологији и

омогућава интуитиван начин прегледа и ажурирања

података. Посебан модул је модул за извештавање, који

је базиран на Crystall Reports технологији. Техника

пребацивања из DBase софтвера на SQL Server се

заснива на SQL DTC технологији. 

Успех прве фазе

Сем визуелног помака и напретка у погледу лакше

претраге и лакшег ажурирања табела, корак напред

направљен је и у сегменту прављења извештаја. Омо -

гућена је истовремена претрага по више поља, као и

везивање табеле са другим сродним табелама, базама,

са сличним или истим подацима. 

Основној бази, бази Урбанистичких прописа је додата,

(тј.урађене су за њих нове апликације у SQL- формату),

табела Преузете планске документације, табела Корис -

ника документације, дужника, као и табеле Програма

и Урбанистичких пројеката. Сада постоји једиствена

база података са четири физички одвојене, али по

пољима повезане табеле, са укупно шездесет колона и

27 000 записа. Све табеле  су претрпеле преко четрдесет

хиљада измена и допуна да би функци онисале у овом

облику.

Направљена је и WEB апликација која служи за пре -

цизно и брзо информисање запослених о називу

планског документа и његовом тренутном кориснику.

Једноставним уписивањем картографског броја, у за то

унапред одређено поље, покреће се претрага по више

табела и одмах добија резултат.   

Прављењем ових апликација као и њиховим међу соб -

ним повезивањем, Завод  располаже јединственом ба -

зом података у граду, у GIS формату,  што је од почетка

и био један од примарних циљева.  Крајњи циљ је ипак

добијање Извештаја, не само у алфа нуме ричком, већ и

у графичком облику, са једног места и једним потезом.

� Драган Арбутина, маш.тех..
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SUMMARY

tion, at least the one coming from the part of the public  and

concerned sides, needing only information about future and

planning solutions for a certain locations and cites in the

City territory.

Realization of the project meets expected problems in this

phase of design and implementation. The City of Belgrade

haven’t defined development strategy of the City informa-

tion system, what is complicating communication between

city institutions.

Database in possession of the City are located in several

places, not integrated, non-functional and are not spatially

defined (geo-referent). 

Plans are coming from various time periods and exist only

in analogue form. Quality of the plans is not always satis-

factory, for the design of the new plans there are no writ-

ten standards verified from the authorized body and all that

demands much time for elaboration and implementation of

GIS.

Planned steps are predominantly connected with definition

and application of the protocols among the bodies of the

city administration. Some of the protocols that might come

to life are:

� Protocol about exchange of information,

� Protocol about graphic standards,

� Protocol about making data available to the third parties,

� Protocol about permanent updating of information.

Education of the great number of users for application and

use of GIS through internet presentations is planned. In

such a way all the parties concerned will have approach to

information about in what direction, to what level, and how

data about future information system are organized. All the

suggestions and remarks will be analyzed in a responsible

and detailed way and if they are in accordance with con-

ceptual and logical model, will be possibly incorporated in

final version of  BUrIS (Belgrade Urban Planning Infor-

mation System).

Prerequisite for rational planning of urban spaces is quali-

tative baseline information. For quite a few years, Town

Planning Institute has been working on establishment of the

information system in Belgrade, which would satisfy needs

for continual monitoring and planning. With elaboration of

the various planning documents, studies and analysis, the

Institute has collected and processed certain databases, rep-

resenting today the groundwork of its planning information

system. However, available information baselines are nec-

essary, still not yet satisfactory level for integral and de-

tailed approach to realization of the urban planning infor-

mation system. The most important components of valid in-

formation and decision-making about the city space are in-

formation about the adopted plans and urban planning doc-

uments of all the levels, for the integral city territory. 

GIS is the set of databases, software and hardware, offer-

ing possibility of managing with spatial information. In the

closest sense of the term, it is the system capable for inte-

gration, storing, arranging, analyzing and demonstrating

spatial information necessary for making important deci-

sions.

The project objective is to create operative and relevant

system, which would enable simple access to data from

adopted urban plans, to institutions and enterprises of the

City of Belgrade, such as: Town Planning Institute of Bel-

grade, Belgrade Land Development Public Agency and

Secretariat for Urban Planning and Construction. 

The second objective of the project is creating possibility

for monitoring and adjusting short and long term city plans

and projects founded on GIS, further elaboration where it

is necessary, making decisions about investments priorities

in construction and equipment of the parts of infrastructure

network, streets and sites of vital interest for the City.

Third, equally valuable project objective is providing that

a part of the data from the adopted plans be situated on the

publicly accessible internet portal of the City of Belgrade,

making it accessible for the public, in accordance with the

character of the urban planning documents that have passed

all the legal procedures. Besides making public documents

available to public and in public insight, it would decrease

pressure on Secretariat for Urban Planning and Construc-




