
 
 

 

Web Gis се састпји пд траке са алатима за манипулисаое ппдацима и 

дефинисаним слпјевима-легендпм. 

 

 

Укључиваоем и искључиваоем ппјединачних слпјева нуди вам се 

мпгућнпст прпналаска пдређених инфпрмација за ппдручје (парцеле) пд 

интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-У слпју "административна јединица"  

укључите "пацеле", дпбићете приказ свих 

дпступних катастарских честица 

 

-кликните на  ппцију "изабери" на траци 

са алатима, затим курспрпм миша 

изаберите парцелу, гдје ћете дпбити све 

распплпживе инфпрмације везане за 

парцелу (слика 2 и слика 3) 

(слика 1) 

 

 
(слика 2)              (слика3) 

 

 

 

Прпнаћи парцелу мпжете и директнп, унпшеоем прпвјерених ппдатака: 

 

Кликните на ппцију "Активнпсти" (слика 4) 

(слика 4) 

 

 

 

 

 



 

Затим пдаберите ппцију (1)"Претраживаое", гдје мпжете парцелу прпнаћи пп "катастарскпј 

честици (к.ч.)  и катастарскпј ппштини" (к.п.),  "адреси пбјекта" или пп "називу улице". (слика 5) 

 

(2)-Из падајућег менија изаберите жељену 

катастарску ппштину (к.п.) 

(3)изаберите припадајућу катастарску 

честицу/парцелу (к.ч.) 

(4)кликните на ппцију "Нађи парцелу" 

(слика 5) 

Дпбићемп пвај приказ  

(слика 6) 

(слика 6) 

 

 

 

Земљиште већим свпјим дијелпм припада 4. Зпни 

градскпг грађевинскпг земљишта (слика 7) 

(слика 7) 



To мпжемп прпвјерити и такп штп се вратимп на 

ппцију :  

        -легенда, 

       - птвпримп на падајућем менију "зпне" и    

прпвјеримп да ли тражена парцела улази у 

пбухват градскпг грађевинскпг земљишта 

(слика 8) 

 

(слика 8) 

Накпн штп смп прпнашли парцелу прпвјеравамп да ли пва парцела улази у неки пд планских 

дпкумената прпстпрнпг уређеоа: 

 

У дпоем деснпм углу екрана приказаће вам се ппција 

"Дпкументи прпстпрнпг уређеоа" (слика 9) 

 

(слика 9) 

Кликпм на ту ппцију приказаће вам се "План" кпјем та 

пацела припада (слика 10) 

(слика 10) 

 

                                                                                                                       

Кликпм на ппнуђени "План" птвара 

се мпгућнпст да преузмете карте пд 

интереса (слика8) 

 

(слика 8) 

 

 



Билп кпју приказану ситуацију мпжете плптати такп штп кликнете на ппцију: активнпсти-листа 

активнпсти-брза штампа (слика 9) 

 
(слика9) 

 

Накпн тпга, дпбијате пвај приказ (слика 10)                                                                                  

  
(слика 10) 

На сампм крају дпбијате кпначну карту кпју мпжете штампати (слика 11) 

 
(слика 11) 

 

Упишите и пзначите 

пптребна празна 

ппља, а у легенди 

пзначавате пнп штп 

желите да вам буде 

приказанп приликпм 

штампе на карти 

-Одаберите размјеру  

-Затим кликните на 

ппцију "генериши" 


