








При лог 5 

СА ДР ЖАЈ МЕ ТА ФАЈ ЛА 
(ме та по да ци о аеро фо то гра ме триј ским сним ци ма, од но сно 

са те лит ским сним ци ма)

{ПОДАЦИ_О_МЕТАПОДАЦИМА}
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за до ку мен то ва ње 

ме та по да та ка
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ДАТУМ} 
да тум кре и ра ња или ажу ри ра ња ме та по да та ка 
(нпр. „23. фе бру ар 2014.”)
{ЈЕЗИК} 
је зик ко ри шћен за до ку мен то ва ње, од но сно кре и ра ње или 

ажу ри ра ње ме та по да та ка 
(нпр. „срп ски”)

{ИДЕНТИФИКАЦИЈА} 
{ПРОЈЕКАТ} 
на зив и број про јек та у окви ру ко јег је из ра ђен про из вод 
(нпр. „Про је кат из ра де ор то фо тоа у Ре пу бли ци Ср би ји, C/N. 

05SER01/07/002”)
{НАЗИВ_ ПРОИЗВОД} 
ка рак те ри стич но, обич но је дин стве но име по ко ме је про из-

вод по знат 
(нпр. „Ди ги тал ни аеро фо то гра ме триј ски сним ци, ре зо лу ци је 

0,40 m за те ри то ри ју РС”)
{АУТОР} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја има аутор ска пра ва над 

про из во дом 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОЂАЧ} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из ра ди ла про из вод 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ДАТУМ/ПЕ РИ ОД_ПОДАЦИ} 
да тум или пе ри од ка да су при ку пље ни по да ци за по тре бе из-

ра де про из во да 
(нпр. „но вем бар 2011.” или „јун 2007 – ок то бар 2010.”)
{ДАТУМ_ПРОИЗВОД} 
да тум ка да је на ве де ни про из вод из ра ђен 
(нпр. „31. де цем бар 2010.”)
{ПОДРУЧЈЕ} 
на зив или озна ка под руч ја у окви ру про јек та на ко је се сним-

ци од но се 
(нпр. „Вој во ди на_Блок 6550”)
{ПРОИЗВОД_ПОКРИВЕНОСТ}
гра ни ца под руч ја за ко ју је из ра ђен про из вод де фи ни са на нај-

за пад ни јом и нај и сточ ни јом лон ги ту дом и нај се вер ни јом и нај ју-
жни јом ла ти ту дом из ра же ним у де ци мал ним сте пе ни ма 

(нпр. „за пад на лон ги ту да: 18° 49’ (18,82°), ис точ на лон ги ту да: 
23° 00’ (23,00°), ју жна ла ти ту да: 41° 53’ (41,88°), се вер на ла ти ту да: 
46° 11’ (46,18°)”)

{ЈЕДИНИЦА _МЕ РЕ_ПОВРШИНЕ} 
је ди ни ца ме ре у којoj се ис ка зу ју по вр ши не 
(нпр. „ки ло ме тар ква драт ни (km2)”)
{ПРОИЗВОД_ПОВРШИНА} 
ну ме рич ка вред ност ко јом се из ра жа ва укуп на по вр ши на 

под руч ја за ко је је из ра ђен про из вод 
(нпр. „77 500”)
{СНИМЦИ_ВРСТА} 
вр ста ди ги тал них сни ма ка 
(нпр.„Аеро фо то гра ме триј ски” или „Са те лит ски”)
{СНИМЦИ_БРОЈ} 
уку пан број сним ка за под руч је од ин те ре са 
(нпр. „120”) 
{РЕДОВИ_БРОЈ} 
уку пан број ре до ва на под руч ју од ин те ре са 
(нпр. „5”)

{РЕДОВИ_И_СНИМ ЦИ_ОЗНАКЕ} 
озна ке ре до ва и oзнаке сни ма ка за сва ки од го ва ра ју ћи ред 

под руч ја од ин те ре са 
(нпр. „Ред 1: 1101–1125; Ред 2: 1126–1157”)
{АПСТРАКТ_ПРОИЗВОД}
ге не рал не ин фор ма ци је о ме то ди при ку пља ња по да та ка, на-

чи ну из ра де и на ме ни из ра ђе ног про из во да 
(нпр. „Аеро фо то гра ме триј ски сним ци су при ку пље ни ли ниј-

ским аеро фо то гра ме триј ским сен зо ром Le i ca ADS80 са стан дард-
ним по преч ним пре кло пом сни ма ка од 30% за це лок пно под руч је 
те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. Ге о ме триј ска об ра да сни ма ка је из-
вр ше на у софт вер ском окру же њу Le i ca Xpro. Аеро фо то гра ме триј-
ски сним ци су при ку пље ни за по тре бе из ра де ди ги тал ног ор то фо-
тоа ре зо лу ци је 0,40 m.”) 

{КАТЕГОРИЈА}
ка те го ри ја про из во да (ви си не; ге о ди сци пли нар не ин фор ма-

ци је; фо то гра ме триј ски сним ци, основ не кар те; пла ни ра ње, ка-
та стар; ве штач ке кон струк ци је; ин фра струк ту ра, ко му ни ка ци-
ја) 

(нпр. „фо то-сним ци”)
{КЉУЧНЕ_РЕЧИ}
обич но ко ри шће не ре чи или из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју за 

опис про из во да 
(нпр. „сним ци”, „фо то-сним ци”, „аеро фо то гра ме триј ски”, 

„са те лит ски”, „сен зор”)

{КВАЛИТЕТ} 
{ПРОИЗВОД_ УСАГЛАШЕНОСТ}
на зи ви до ку ме на та, про пи са или спе ци фи ка ци ја по ко ји ма је 

про из вод из ра ђен 
(нпр. „Тех нич ка спе ци фи ка ци ја-Про је кат из ра де ди ги тал ног 

ор то фо тоа Ре пу бли ке Ср би је, 25. јун 2006.”) 
{ПРОИЗВОД_ ТИП }
тип по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „ди ги тал ни сним ци” или „ана лог ни сним ци”)
{СПЕКТРАЛНА_РЕЗОЛУЦИЈА} 
спек трал на ре зо лу ци ја ана лог них/ди ги тал них сни ма ка 
(нпр. „пан хро мат ски” или „RG BI” и сл.) 
{РАДИОМЕТРИЈСКА_РЕЗОЛУЦИЈА} 
број би та по ка на лу бо је сним ка 
(нпр. „8 би та/ка нал”) 
{ЈЕДИНИЦА_МЕ РЕ_ДУЖИНЕ} 
је ди ни ца за ду жи не ко јом се из ра жа ва ју вред но сти про стор-

не ре зо лу ци је сним ка 
(нпр. „ме тар (m)”) 
{ПРОСТОРНА_РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА/РАЗМЕРА}
ну ме рич ка вред ност ко ја озна ча ва ди мен зи је пик се ла сним ка 

на те ре ну, од но сно це ло број на вред ност име ни о ца раз ме ре сни-
ма ња 

(нпр. „0,1” или „4500”) 
{ПРОИЗВОД_ФОРМАТ} 
фор мат рас тер ског фај ла у ко ме се чу ва са др жај ди ги тал не 

сли ке 
(нпр. „TIFF”) 
{КОМПРЕСИЈА} 
(нпр. „не ком при мо ван” )
{КОМЕНАР_ТАЧНОСТ}
до дат не ин фор ма ци је о ква ли те ту по да та ка ко ји де фи ни шу 

про из вод 
(нпр. „Ап со лут на ори јен та ци ја ди ги тал них аеро фо то гра ме-

триј ских сни ма ка је ре а ли зо ва на са стан дард ном де ви ја ци јом је ди-
ни це те жи не s0 =

 1,2 mm и сред њом ква драт ном гре шком ори јен та-
ци о них та ча ка: mE, = 0,25 m, mN = 0,27 m и mh = 0,40 m.”)

{ПРОИЗВОД_ОДРЖАВАЊЕ} 
уче ста лост ко јом се из ме не и до пу не спро во де над про из во-

дом на кон ње го ве из ра де 
(нпр. „по по тре би” или „У скла ду са За ко ном о др жав ном 

пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 
65/13)”)

{РЕФЕРЕНТНИ _СИСТЕМ}
{ПРОЈЕКЦИЈА} 
на зив ко ри шће не про јек ци је ко јом се из ра жа ва ју ко ор ди на те 

по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „UTM”)



{КООРДИНАТНА _ЗОНА} 
ко ор ди нат на зо на у ко јој из ра жа ва ју ко ор ди на те по да та ка 

ко ји де фи ни шу про из вод 
(нпр. „34N (три де сет че твр та – се вер на)”)
{ГЕОДЕТСКИ_ДАТУМ} 
на зив ко ри шће ног ге о дет ског да ту ма за де фи ни са ње про-

стор ног ре фе рент ног си сте ма 
(нпр. „ETRS89”)
{РЕФЕРЕНТНА_ВЕР ТИ КАЛ НА_ПОВРШ} 
на зив ко ри шће не ре фе рент не по вр ши у од но су на ко ју се из-

ра жа ва ју ви си не по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „Ло кал ни ква зи ге о ид SQM2011”)
{КОМЕНТАР_ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАЊЕ} 
до дат не ин фор ма ци је о пра те ћем фај лу ко ји са др жи по дат-

ке о по ло жа ју и ори јен та ци ји ди ги тал них сни ма ка 
(нпр. „По да ци о ап со лут ној ори јен та ци ји ди ги тал них сни ма ка 

сме ште ни су у пра те ћим *.odf фај ло ви ма (по да ци о тра јек то ри ји) 
и *.sup фај ло ви ма (по да ци о сним ци ма и од го ва ра ју ћи лин ко ви).”) 

{ОВЕРА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из вр ши ла ове ру про из во да 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{НАЗИВ_И_БРОЈ_АКТА} 
на зив и број ак та ко јим је про из вод ове рен 
(нпр. „За пи сник о из вр ше ном струч ном над зо ру ра до ва на ре-

а ли за ци ји то по граф ског пре ме ра аеро фо то гра ме триј ском ме то дом 
– Ре пу бли ка Ср би ја ре зо лу ци ја 0,40 m; 03 број: 92-15/2013”)

{ДАТУМ} 
да тум ка да је из вр ше на ове ра про из во да
(нпр. „31. ок то бар 2013.”)

{ДИСТРИБУЦИЈА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за ди стри бу ци ју 

про из во да
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{КОНТАКТ} 
ин фор ма ци је ко је се мо гу упо тре би ти за ус по ста вља ње кон-

так та са ор га ни за ци јом од го вор ном за ди стри бу ци ју про из во да 
(елек трон ска адре са, ин тер нет стра ни ца) 

(нпр. „tik @rgz.gov rs; www rgz.gov rs”)
{ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за ди стри бу ци ју по да та ка про из во да 
(нпр. „TIFF (*.tif) за са др жај ди ги тал не сли ке”)
{УСЛОВИ}
усло ви ко ји се при ме њу ју при ли ком ко ри шће ња про из во да
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о ви си ни так се за пру жа ње 

услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 116/13, 5/14, 8/14 и 120/14)”)

{ОГРАНИЧЕЊА}
огра ни че ња ко ја се при ме њу ју при ли ком ко ри шће ња про из во да 
(нпр. „Ка да се аеро фо то гра ме триј ски сним ци не ко ри сте за 

соп стве не по тре бе, већ за по тре бе умно жа ва ња и да ље ди стри бу-
ци је, из ра ду но вог про из во да или за по тре бе мар ке тин га, так са се 
утвр ђу је уго во ром по ла зе ћи од вред но сти по да та ка, утро ше ног 
вре ме на за при пре му и из да ва ње по да та ка пре ма спе ци фич ном 
зах те ву и дру гих еле ме на та ко ји ути чу на ви си ну так се. У на ве-
де ном слу ча ју, оба ве зно се на по дат ке/из ра ђен про из вод ста вља 
озна ка за за шти ће на пра ва (copyright), на во ди из вор по да та ка и ин-
тер нет адре са За во да.”)

При лог 6 

СА ДР ЖАЈ МЕ ТА ФАЈ ЛА
(ме та по да ци о по да ци ма то по граф ског пре ме ра Li DAR ме то

дом, од но сно ДВМом)

{ПОДАЦИ_О_МЕТАПОДАЦИМА}
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за до ку мен то ва ње 

ме та по да та ка
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)

{ДАТУМ} 
да тум кре и ра ња или ажу ри ра ња ме та по да та ка 
(нпр. „23. мај 2011.”)
{ЈЕЗИК} 
је зик ко ри шћен за до ку мен то ва ње, од но сно кре и ра ње или 

ажу ри ра ње ме та по да та ка 
(нпр. „срп ски”)

{ИДЕНТИФИКАЦИЈА} 
{ПРОЈЕКАТ} 
на зив и број про јек та у окви ру ко јег је из ра ђен про из вод 
(нпр. „Про је кат из ра де ор то фо тоа у Ре пу бли ци Ср би ји, C/N. 

05SER01/07/002”)
{НАЗИВ_ ПРОИЗВОД} 
ка рак те ри стич но, обич но је дин стве но име по ко ме је про из-

вод по знат 
(нпр. „Ди ги тал ни мо дел те ре на, грид 25 m” или „нео бра ђе ни 

облак та ча ка Li DAR ске ни ра ња”)
{АУТОР} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја има аутор ска пра ва над 

про из во дом 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОЂАЧ} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из ра ди ла про из вод 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОРНИ_ПОДАЦИ} 
из вор ни по да ци за из ра ду про из во да 
(нпр. „Аеро фо то гра ме триј ски сним ци” или „По да ци Li DAR 

ске ни ра ња”) 
{ДАТУМ/ПЕ РИ ОД_ПОДАЦИ} 
да тум или пе ри од ка да су при ку пље ни по да ци за по тре бе из-

ра де про из во да 
(нпр. „но вем бар 2011.” или „јун 2007 – ок то бар 2010.”)
{ДАТУМ_ПРОИЗВОД} 
да тум ка да је на ве де ни про из вод из ра ђен 
(нпр. „31. де цем бар 2010.”)
{ПОДРУЧЈЕ} 
на зив или озна ка под руч ја у окви ру про јек та на ко је се про-

из вод од но си 
(нпр. „Вој во ди на_Блок 6550” или „Плав но под руч је ре ке Ти се”)
{ПРОИЗВОД_ПОКРИВЕНОСТ}
гра ни ца под руч ја за ко ју је из ра ђен про из вод де фи ни са на нај-

за пад ни јом и нај и сточ ни јом лон ги ту дом и нај се вер ни јом и нај ју-
жни јом ла ти ту дом из ра же ним у де ци мал ним сте пе ни ма 

(нпр. „за пад на лон ги ту да: 18° 49’ (18,82°), ис точ на лон ги ту да: 
23° 00’ (23,00°), ју жна ла ти ту да: 41° 53’ (41,88°), се вер на ла ти ту да: 
46° 11’ (46,18°)”)

{ЈЕДИНИЦА _МЕ РЕ_ПОВРШИНЕ} 
је ди ни ца ме ре у којoj се ис ка зу ју по вр ши не 
(нпр. „ки ло ме тар ква драт ни (km2)”)
{ПРОИЗВОД_ПОВРШИНА} 
ну ме рич ка вред ност ко јом се из ра жа ва укуп на по вр ши на 

под руч ја за ко је је из ра ђен про из вод 
(нпр. „77 500”)
{АПСТРАКТ_ПРОИЗВОД}
ге не рал не ин фор ма ци је о ме то ди при ку пља ња по да та ка, на-

чи ну из ра де и на ме ни из ра ђе ног про из во да 
(нпр. „ДМТ је из ра ђен на осно ву по да та ка аеро фо то гра ме-

триј ског сни ма ња у свр ху из ра де ди ги тал ног ор то фо тоа ре зо лу ци-
је 40 cm за це ло куп ну те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. ДМТ-ом су 
об у хва ће ни ан тро по ло шки објек ти од ин те ре са (пу те ви, мо сто ви и 
сл.), при че му су ма сов не тач ке те ре на, код шу мо ви то-пла нин ских 
под руч ја, по зи ци о ни ра не на кро шња ма др ве ћа у ви син ском сми-
слу.” или „Нео бра ђе ни облак та ча ка је из ра ђен на осно ву по да та ка 
Li DAR ске ни ра ња плав ног под руч ја ре ке Ти се, у свр ху из ра де ди-
ги тал ног мо де ла те ре на ви со ке тач но сти, гри да 1 m.”) 

{КАТЕГОРИЈА}
ка те го ри ја про из во да (ви си не; ге о ди сци пли нар не ин фор ма ци-

је; фо то гра ме триј ски сним ци, основ не кар те; пла ни ра ње, ка та-
стар; ве штач ке кон струк ци је; ин фра струк ту ра, ко му ни ка ци ја) 

(нпр. „ви си не”)



{КЉУЧНЕ_РЕЧИ}
обич но ко ри шће не ре чи или из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју за 

опис про из во да 
(нпр. „ви си не”, „ДМТ”, „те рен”, „ДВМ”, „грид”, „мо дел”, 

„Li DAR”)

{КВАЛИТЕТ} 
{ПРОИЗВОД_ УСАГЛАШЕНОСТ}
на зи ви до ку ме на та, про пи са или спе ци фи ка ци ја по ко ји ма је 

про из вод из ра ђен 
(нпр. „Тех нич ка спе ци фи ка ци ја – Про је кат из ра де ди ги тал-

ног ор то фо тоа Ре пу бли ке Ср би је, 25. јун 2006.” или „Тех нич ка спе-
ци фи ка ци ја – Из ра да ди ги тал ног мо де ла те ре на ви со ке тач но сти 
плав ног под руч ја ре ке Ти се, 25. јун 2010.”) 

{ПРОИЗВОД_ ТИП }
тип по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „век тор”)
{ПОДАЦИ_ ФОР МАТ }
фор мат упо тре бљен за чу ва ње по да та ка про из во да
(нпр. „ASCII (*.xyz) за ма сов не тач ке; sha pe (*.shp) за струк-

тур не ли ни је” или „LAS (*.las) за облак та ча ка Li DAR ске ни ра ња”)
{ЈЕДИНИЦА_МЕ РЕ_ДУЖИНЕ} 
је ди ни ца за ду жи не ко јом се из ра жа ва ју вред но сти ре зо лу ци-

је и сред ње ква драт не гре шке 
(нпр. „ме тар (m)”) 
{ПРОИЗВОД_ РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА } 
ну ме рич ка вред ност ко ја озна ча ва ве ли чи ну пик се ла (гри да) 

про из во да
(нпр. „25”)
{ПРОИЗВОД_ МH}
сред ња ква драт на гре шка ви си на 
(нпр. „± 1,60”)
{КОМЕНАР_ТАЧНОСТ}
до дат не ин фор ма ци је о ква ли те ту по да та ка ко ји де фи ни шу 

про из вод 
(нпр. „Ма сов не тач ке те ре на код шу мо ви то-пла нин ских под-

руч ја има ју гу сти ну гри да 7 m и сред њу ква драт ну гре шку од сту-
па ња ви си на од 10 m” или „Про сеч на гу сти на нео бра ђе ног обла ка 
та ча ка у на ди ру је 2,2 тач ке по ме тру ква драт ном. Li DAR ске ни-
ра ње је из вр ше но у пе ри о ду ма ње из ра же не ве ге та ци је си сте мом 
Le i ca ALS-70 са 4 по врат на сиг на ла.”)

{ПРОИЗВОД_ОДРЖАВАЊЕ} 
уче ста лост ко јом се из ме не и до пу не спро во де над про из во-

дом на кон ње го ве из ра де 
(нпр. „по по тре би”)

{РЕФЕРЕНТНИ _СИСТЕМ}
{ПРОЈЕКЦИЈА} 
на зив ко ри шће не про јек ци је ко јом се из ра жа ва ју ко ор ди на те 

по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „UTM”)
{КООРДИНАТНА _ЗОНА} 
ко ор ди нат на зо на у ко јој из ра жа ва ју ко ор ди на те по да та ка 

ко ји де фи ни шу про из вод 
(нпр. „34N (три де сет че твр та – се вер на)”)
{ГЕОДЕТСКИ_ДАТУМ} 
на зив ко ри шће ног ге о дет ског да ту ма за де фи ни са ње про-

стор ног ре фе рент ног си сте ма 
(нпр. „ETRS89”)
{РЕФЕРЕНТНА_ВЕР ТИ КАЛ НА_ПОВРШ} 
на зив ко ри шће не ре фе рент не по вр ши у од но су на ко ју се из-

ра жа ва ју ви си не по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „Ло кал ни ква зи ге о ид SQM2011”)

{ОВЕРА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из вр ши ла ове ру про из-

во да 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{НАЗИВ_И_БРОЈ_АКТА} 
на зив и број ак та ко јим је про из вод ове рен 
(нпр. „За пи сник о из вр ше ном струч ном над зо ру ра до ва на из-

ра ди ди ги тал ног мо де ла те ре на – грид 25 m; 01 број: 95-15/2011”)

{ДАТУМ} 
да тум ка да је из вр ше на ове ра про из во да
(нпр. „31. март 2011.”)

{ДИСТРИБУЦИЈА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за ди стри бу ци ју 

про из во да
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{КОНТАКТ} 
ин фор ма ци је ко је се мо гу упо тре би ти за ус по ста вља ње кон-

так та са ор га ни за ци јом од го вор ном за ди стри бу ци ју про из во да 
(елек трон ска адре са, ин тер нет стра ни ца) 

(нпр. „tik @rgz.gov rs; www.rgz.gov rs”)
{ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за ди стри бу ци ју по да та ка про из во да 
(нпр. „ASCII (* xyz) за ма сов не тач ке; sha pe (*.shp) за струк-

тур не ли ни је” или „LAS (*.las) за облак та ча ка Li DAR ске ни ра ња”)
{УСЛОВИ}
усло ви ко ји се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко ри шће-

ња про из во да
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о ви си ни так се за пру жа ње 

услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС ”, 
бр. 116/13, 5/14, 8/14 и 120/14)”)

{ОГРАНИЧЕЊА}
огра ни че ња ко ја се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко-

ри шће ња про из во да 
(нпр. „Ка да се по да ци ди ги тал ног мо де ла те ре на не ко ри сте 

за соп стве не по тре бе, већ за по тре бе умно жа ва ња и да ље ди стри-
бу ци је, из ра ду но вог про из во да или за по тре бе мар ке тин га, так са 
се утвр ђу је уго во ром по ла зе ћи од вред но сти по да та ка, утро ше ног 
вре ме на за при пре му и из да ва ње по да та ка пре ма спе ци фич ном 
зах те ву и дру гих еле ме на та ко ји ути чу на ви си ну так се. У на ве-
де ном слу ча ју, оба ве зно се на по дат ке/из ра ђен про из вод ста вља 
озна ка за за шти ће на пра ва (copyright), на во ди из вор по да та ка и ин-
тер нет адре са За во да.”)

При лог 7 

СА ДР ЖАЈ МЕ ТА ФАЈ ЛА  
(ме та по да ци о ДОФу)

{ПОДАЦИ_О_МЕТАПОДАЦИМА}
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за до ку мен то ва ње 

ме та по да та ка
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ДАТУМ} 
да тум кре и ра ња или ажу ри ра ња ме та по да та ка 
(нпр. „23. фе бру ар 2014.”)
{ЈЕЗИК} 
је зик ко ри шћен за до ку мен то ва ње, од но сно кре и ра ње или 

ажу ри ра ње ме та по да та ка 
(нпр. „срп ски”)

{ИДЕНТИФИКАЦИЈА} 
{ПРОЈЕКАТ} 
на зив и број про јек та у окви ру ко јег је из ра ђен про из вод 
(нпр. „Про је кат из ра де ор то фо тоа у Ре пу бли ци Ср би ји, C/N. 

05SER01/07/002”)
{НАЗИВ_ ПРОИЗВОД} 
ка рак те ри стич но, обич но је дин стве но име по ко ме је про из-

вод по знат 
(нпр. „Ди ги тал ни ор то фо то РС, ре зо лу ци је 0,40 m”)
{АУТОР} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја има аутор ска пра ва над 

про из во дом 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОЂАЧ} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из ра ди ла про из вод 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)



{ИЗВОРНИ_ПОДАЦИ} 
из вор ни по да ци за из ра ду про из во да 
(нпр. „Аеро фо то гра ме триј ски сним ци” или „Са те лит ски 

сним ци”) 
{ДАТУМ/ПЕ РИ ОД_ПОДАЦИ} 
да тум или пе ри од ка да су при ку пље ни по да ци за по тре бе из-

ра де про из во да 
(нпр. „но вем бар 2011.” или „јун 2007 – ок то бар 2010.”)
{ДАТУМ_ПРОИЗВОД} 
да тум ка да је на ве де ни про из вод из ра ђен 
(нпр. „31. де цем бар 2010.”)
{ПОДРУЧЈЕ} 
на зив или озна ка под руч ја у окви ру про јек та на ко је се про-

из вод од но си 
(нпр. „Вој во ди на_Блок 6550”)
{ПРОИЗВОД_ПОКРИВЕНОСТ}
гра ни ца под руч ја за ко ју је из ра ђен про из вод де фи ни са на нај-

за пад ни јом и нај и сточ ни јом лон ги ту дом и нај се вер ни јом и нај ју-
жни јом ла ти ту дом из ра же ним у де ци мал ним сте пе ни ма 

(нпр. „за пад на лон ги ту да: 18° 49’ (18,82°), ис точ на лон ги ту да: 
23° 00’ (23,00°), ју жна ла ти ту да: 41° 53’ (41,88°), се вер на ла ти ту да: 
46° 11’ (46,18°)”)

{ЈЕДИНИЦА _МЕ РЕ_ПОВРШИНЕ} 
је ди ни ца ме ре у којoj се ис ка зу ју по вр ши не 
(нпр. „ки ло ме тар ква драт ни (km2)”)
{ПРОИЗВОД_ПОВРШИНА} 
ну ме рич ка вред ност ко јом се из ра жа ва укуп на по вр ши на 

под руч ја за ко је је из ра ђен про из вод
(нпр. „77 500”)
{ПРОИЗВОД_БРОЈ} 
уку пан број по је ди нач них ДОФ-ова из ра ђе них за под руч је од 

ин те ре са
(нпр. „150”)
{ПРОИЗВОД_ДИМЕНЗИЈЕ} 
ди мен зи је по је ди нач ног ДОФ-а у при ро ди из ра же не у је ди ни-

ца ма ме ре за ду жи не
(нпр. „2000 x 3000 m”)
{ПРОИЗВОД_ОЗНАКЕ} 
опис озна ча ва ња по је ди нач них ДОФ-ова из ра ђе них за под-

руч је од ин те ре са 
(нпр. „У скла ду са озна ка ма ли сто ва ка ра та за раз ме ру 1 : 5 

000 у UTM про јек ци ји”)
{АПСТРАКТ_ПРОИЗВОД}
ге не рал не ин фор ма ци је о ме то ди при ку пља ња по да та ка, на-

чи ну из ра де и на ме ни из ра ђе ног про из во да 
(нпр. „ДОФ је из ра ђен на осно ву по да та ка аеро фо то гра ме-

триј ског сни ма ња ре зо лу ци је 0,40 m ре а ли зо ва ног по вр шин ским, 
аеро фо то гра ме триј ским сен зо ри ма Ul tra CamX и Ul tra Cam Xp са 
стан дард ним пре кло пом сни ма ка (60%/30%), за це ло куп ну те-
ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. Из ра да ДОФ је ре а ли зо ва на у окви-
ру софт вер ског окру же ња Pi xel Fac tory. Сред ња ква драт на гре шка 
по ло жај них ко ор ди на та ДОФ-а је ≤ 0,80 m. ДОФ је при мар но из-
ра ђен за по тре бе др жав них ин сти ту ци ја ко ји ма су про стор ни по-
да ци од ин те ре са за по тре бе еви ден ти ра ња и пра ће ња про ме на у 
про це су одр жа ва ња про стор них ре ги ста ра, за по тре бе про стор ног 
пла ни ра ња, као и ре а ли за ци ју дру гих ак тив но сти од др жав ног ин-
те ре са.”) 

{КАТЕГОРИЈА}
ка те го ри ја про из во да (ви си не; ге о ди сци пли нар не ин фор ма-

ци је; фо тот гра ме триј ски сним ци; ор то фо то; основ не кар те; 
пла ни ра ње, ка та стар; ве штач ке кон струк ци је; ин фра струк ту ра, 
ко му ни ка ци ја) 

(нпр. „ор то фо то”)
{КЉУЧНЕ_РЕЧИ}
обич но ко ри шће не ре чи или из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју за 

опис про из во да 
(нпр. „ор то фо то”, „true ор то фо то”, „ор то сним ци”, „ДОФ”, 

„мо за ик”)

{КВАЛИТЕТ} 
{ПРОИЗВОД_ УСАГЛАШЕНОСТ}
на зи ви до ку ме на та, про пи са или спе ци фи ка ци ја по ко ји ма је 

про из вод из ра ђен 
(нпр. „Тех нич ка спе ци фи ка ци ја – Про је кат из ра де ди ги тал ног 

ор то фо тоа Ре пу бли ке Ср би је, 25. јун 2006.”) 

{ПРОИЗВОД_ ТИП }
вр ста ДОФ-а 
(нпр. „ор то фо то” или „true-ор то фо то”) 
{СПЕКТРАЛНА_РЕЗОЛУЦИЈА} 
спек трал на ре зо лу ци ја ДОФ-а 
(нпр. „пан хро мат ски” или „RGB” и сл.) 
{РАДИОМЕТРИЈСКА_РЕЗОЛУЦИЈА} 
број би та по ка на лу бо је ДОФ-а 
(нпр. „8 би та/ка нал”)
{ЈЕДИНИЦА_МЕ РЕ_ДУЖИНЕ} 
је ди ни ца за ду жи не ко јом се из ра жа ва ју вред но сти про стор-

не ре зо лу ци је ДОФ-а
(нпр. „ме тар (m)”) 
{ПРОСТОРНА_РЕЗОЛУЦИЈА}
ну ме рич ка вред ност ко ја озна ча ва ди мен зи је пик се ла ДОФ-а 

на те ре ну 
(нпр. „0,40”) 
{ПРОИЗВОД_ФОРМАТ} 
фор мат рас тер ског фај ла у ко ме се чу ва са др жај ди ги тал не 

сли ке 
(нпр. „TIFF”) 
{КОМПРЕСИЈА} 
(нпр. „не ком при мо ван”)
{ПРОИЗВОД_МЕ} 
сред ња ква драт на гре шка Е по ло жај не ко ор ди на те ДОФ-а 
(нпр. „0,42 m”) 
{ПРОИЗВОД_МN} 
сред ња ква драт на гре шка N по ло жај не ко ор ди на те ДОФ-а 
(нпр. „0,35 m”) 
{КОМЕНАР_ ТАЧНОСТ}
до дат не ин фор ма ци је о ква ли те ту по да та ка ко ји де фи ни шу 

про из вод 
(нпр. „Кон тро ла тач но сти по ло жај них ко ор ди на та ДОФ-а је 

ре а ли зо ва на на осно ву 15 кон трол них та ча ка од ре ђе них са тро-
стру ко ве ћом тач но шћу од зах те ва не тач но сти по ло жај них ко ор ди-
на та ДОФ-а и рав но мер но рас по ре ђе них у окви ру под руч ја из ра де 
ДОФ-а.”)

{ПРОИЗВОД_ОДРЖАВАЊЕ} 
уче ста лост ко јом се из ме не и до пу не спро во де над про из во-

дом на кон ње го ве из ра де 
(нпр. „по по тре би” или „У скла ду са За ко ном о др жав ном 

пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 
65/13)”)

{РЕФЕРЕНТНИ _СИСТЕМ}
{ПРОЈЕКЦИЈА} 
на зив ко ри шће не про јек ци је ко јом се из ра жа ва ју ко ор ди на те 

по да та ка
(нпр. „UTM”)
{КООРДИНАТНА _ЗОНА} 
ко ор ди нат на зо на у ко јој се из ра жа ва ју ко ор ди на те по да та ка
(нпр. „34N (три де сет че твр та – се вер на)”)
{ГЕОДЕТСКИ_ДАТУМ} 
на зив ко ри шће ног ге о дет ског да ту ма за де фи ни са ње про-

стор ног ре фе рент ног си сте ма 
(нпр. „ETRS89”)
{КОМЕНТАР_ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАЊЕ} 
до дат не ин фор ма ци је о пра те ћем фај лу ко ји са др жи по дат-

ке о по ло жа ју и ори јен та ци ји ди ги тал них сни ма ка 
(нпр. „По да ци о ге о ре фе рен ци ра њу ДОФ-а су са др жа ни у 

пра те ћем TFW фај лу”) 

{ОВЕРА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из вр ши ла ове ру про из-

во да 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{НАЗИВ_И_БРОЈ_АКТА} 
на зив и број ак та ко јим је про из вод ове рен 
(нпр. „За пи сник о из вр ше ном струч ном над зо ру ра до ва на из-

ра ди ди ги тал ног ор то фо тоа – Ре пу бли ка Ср би ја ре зо лу ци ја 0,40 m; 
01 број: 92-15/2014”)



{ДАТУМ} 
да тум ка да је из вр ше на ове ра про из во да
(нпр. „31. ок то бар 2014.”)

{ДИСТРИБУЦИЈА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за ди стри бу ци ју 

про из во да
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{КОНТАКТ} 
ин фор ма ци је ко је се мо гу упо тре би ти за ус по ста вља ње кон-

так та са ор га ни за ци јом од го вор ном за ди стри бу ци ју про из во да 
(елек трон ска адре са, ин тер нет стра ни ца) 

(нпр. „tik @rgz.gov rs; www rgz.gov rs”)
{ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за ди стри бу ци ју по да та ка про из во да 
(нпр. „TIFF (*.tif) за са др жај ди ги тал не сли ке”)
{УСЛОВИ}
усло ви ко ји се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко ри шће-

ња про из во да
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о ви си ни так се за пру жа ње 

услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 116/13, 5/14, 8/14 и 120/14 )”)

{ОГРАНИЧЕЊА}
огра ни че ња ко ја се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко-

ри шће ња про из во да 
(нпр. „Ка да се ди ги тал ни ор то фо то не ко ри сти за соп стве не 

по тре бе, већ за по тре бе умно жа ва ња и да ље ди стри бу ци је, из ра-
ду но вог про из во да или за по тре бе мар ке тин га, так са се утвр ђу је 
уго во ром по ла зе ћи од вред но сти по да та ка, утро ше ног вре ме на за 
при пре му и из да ва ње по да та ка пре ма спе ци фич ном зах те ву и дру-
гих еле ме на та ко ји ути чу на ви си ну так се. У на ве де ном слу ча ју, 
оба ве зно се на по дат ке/из ра ђен про из вод ста вља озна ка за за шти-
ће на пра ва (copyright), на во ди из вор по да та ка и ин тер нет адре са 
За во да.”)

При лог 8 

СА ДР ЖАЈ МЕ ТА ФАЈ ЛА  
(ме та по да ци о ОТМу, од но сно кар то граф ској ба зи)

{ПОДАЦИ_О_МЕТАПОДАЦИМА}
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за до ку мен то ва ње 

ме та по да та ка
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ДАТУМ} 
да тум кре и ра ња или ажу ри ра ња ме та по да та ка 
(нпр. „23. фе бру ар 2014.”)
{ЈЕЗИК} 
је зик ко ри шћен за до ку мен то ва ње, од но сно кре и ра ње или 

ажу ри ра ње ме та по да та ка 
(нпр. „срп ски”)

{ИДЕНТИФИКАЦИЈА} 
{ПРОЈЕКАТ} 
на зив и број про јек та у окви ру ко јег је из ра ђен про из вод 
(нпр. „Из ра да ОДК за град ско под руч је Ја го ди не”)
{НАЗИВ_ ПРОИЗВОД} 
ка рак те ри стич но, обич но је дин стве но име по ко ме је про из-

вод по знат 
(нпр. „ОТМ за град ско под руч је Ја го ди не_ те мат ска це ли на 

Хи дро гра фи ја”)
{АУТОР} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја има аутор ска пра ва над 

про из во дом 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОЂАЧ} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из ра ди ла про из вод 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)

{ИЗВОРНИ_ПОДАЦИ} 
из вор ни по да ци за из ра ду про из во да
(нпр. „То по граф ски пре мер аеро фо то гра ме триј ском ме то дом 

сни ма ња”) 
{ДАТУМ/ПЕ РИ ОД_ПОДАЦИ} 
да тум или пе ри од ка да су при ку пље ни по да ци за по тре бе из-

ра де про из во да 
(нпр. „но вем бар 2011.” или „јун 2007 – ок то бар 2010.”)
{ДАТУМ_ПРОИЗВОД} 
да тум ка да је на ве де ни про из вод из ра ђен 
(нпр. „20. мај 2012.”)
{ПОДРУЧЈЕ} 
на зив или озна ка под руч ја у окви ру про јек та на ко је се про-

из вод од но си 
(нпр. „Град ско под руч је Ја го ди не”)
{ПРОИЗВОД_ПОКРИВЕНОСТ}
гра ни ца под руч ја за ко ју је из ра ђен про из вод де фи ни са на нај-

за пад ни јом и нај и сточ ни јом лон ги ту дом и нај се вер ни јом и нај ју-
жни јом ла ти ту дом из ра же ним у де ци мал ним сте пе ни ма 

(нпр. „за пад на лон ги ту да: 18° 49’ (18,82°), ис точ на лон ги ту да: 
23° 00’ (23,00°), ју жна ла ти ту да: 41° 53’ (41,88°), се вер на ла ти ту да: 
46° 11’ (46,18°)”) 

{ЈЕДИНИЦА _МЕ РЕ_ПОВРШИНЕ} 
је ди ни ца ме ре у којoj се ис ка зу ју по вр ши не 
(нпр. „ки ло ме тар ква драт ни (km2)”)
{ПРОИЗВОД_ПОВРШИНА} 
ну ме рич ка вред ност ко јом се из ра жа ва укуп на по вр ши на 

под руч ја за ко је је из ра ђен про из вод
(нпр. „48”)
{АПСТРАКТ_ПРОИЗВОД}
ге не рал не ин фор ма ци је о ме то ди при ку пља ња по да та ка, на-

чи ну из ра де и на ме ни из ра ђе ног про из во да 
(нпр. „ОТМ пред ста вља скуп по да та ка ко га чи не то по граф-

ски по да ци у век тор ском об ли ку при ку пље ни у скла ду са од го ва-
ра ју ћим мо де лом по да та ка; по да ци ОТМ-а при ку пља ју се кар ти ра-
њем из сте ре о мо де ла, те рен ском де ши фра ци јом и ве ри фи ка ци јом 
и пре у зи ма њем из по сто је ћих из во ра”) 

{КАТЕГОРИЈА}
ка те го ри ја про из во да (ви си не; ге о ди сци пли нар не ин фор ма-

ци је; фо то гра ме триј ски сним ци; ор то фо то; основ не кар те; пла-
ни ра ње, ка та стар; ве штач ке кон струк ци је; ин фра струк ту ра, 
ко му ни ка ци ја) 

(нпр. „век тор ски то по граф ски по да ци”)
{КЉУЧНЕ_РЕЧИ}
обич но ко ри шће не ре чи или из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју за 

опис про из во да 
(нпр. „век тор ски то по граф ски по да ци”, „ОТМ”, „хи дро гра-

фи ја”)

{КВАЛИТЕТ} 
{ПРОИЗВОД_ УСАГЛАШЕНОСТ}
на зи ви до ку ме на та, про пи са или спе ци фи ка ци ја по ко ји ма је 

про из вод из ра ђен 
(нпр. „Спек ци фи ка ци ја са др жа ја ОТМ-а, Глав ни про је кат за 

из ра ду ОДК за под руч је гра да Ја го ди не”) 
{ПРОИЗВОД_ ТИП }
тип по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „век тор”)
{ПОДАЦИ_ ФОР МАТ }
фор мат упо тре бљен за чу ва ње по да та ка про из во да
(нпр. „ge o da ta ba se (*.gdb), sha pe (*.shp)”)
{ЈЕДИНИЦА_МЕ РЕ_ДУЖИНЕ} 
је ди ни ца за ду жи не ко јом се из ра жа ва ју вред но сти ре зо лу ци-

је и сред ње ква драт не гре шке
(нпр. „ме тар (m)”)
{ПРОИЗВОД_ РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА/РАЗМЕРА} 
ну ме рич ка це ло број на вред ност име ни о ца раз ме ре са ко јом 

су ускла ђе ни ни во де таљ но сти и тач ност по да та ка про из во да
(нпр. „5000”)
{ПРОИЗВОД_МЕ}
сред ња ква драт на гре шка Е по ло жај не ко ор ди на те
(нпр. „±1 m”)
{ПРОИЗВОД_МN}
сред ња ква драт на гре шка N по ло жај не ко ор ди на те 
(нпр. „±1 m”)



{ПРОИЗВОД_ МH}
сред ња ква драт на гре шка ви си на 
(нпр. „±1,5”)
{КОМЕНТАР_ТАЧНОСТ}
до дат не ин фор ма ци је о ква ли те ту по да та ка ко ји де фи ни шу 

про из вод
(нпр. „/”)
{ПРОИЗВОД_ОДРЖАВАЊЕ} 
уче ста лост ко јом се из ме не и до пу не спро во де над про из во-

дом на кон ње го ве из ра де 
(нпр. „По по тре би”)

{РЕФЕРЕНТНИ _СИСТЕМ}
{ПРОЈЕКЦИЈА} 
на зив ко ри шће не про јек ци је ко јом се из ра жа ва ју ко ор ди на те 

по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „UTM”)
{КООРДИНАТНА _ЗОНА} 
ко ор ди нат на зо на у ко јој из ра жа ва ју ко ор ди на те по да та ка 

ко ји де фи ни шу про из вод 
(нпр. „34N (три де сет че твр та – се вер на)”)
{ГЕОДЕТСКИ_ДАТУМ} 
на зив ко ри шће ног ге о дет ског да ту ма за де фи ни са ње про-

стор ног ре фе рент ног си сте ма 
(нпр. „ETRS89”)
{РЕФЕРЕНТНА_ВЕР ТИ КАЛ НА_ПОВРШ} 
на зив ко ри шће не ре фе рент не по вр ши у од но су на ко ју се из-

ра жа ва ју ви си не по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „ква зи ге о ид”)

{ДИСТРИБУЦИЈА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за ди стри бу ци ју 

про из во да
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{КОНТАКТ} 
ин фор ма ци је ко је се мо гу упо тре би ти за ус по ста вља ње кон-

так та са ор га ни за ци јом од го вор ном за ди стри бу ци ју про из во да 
(елек трон ска адре са, ин тер нет стра ни ца) 

(нпр. „tik @rgz.gov rs; www rgz.gov rs”)
{ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за ди стри бу ци ју по да та ка про из во да 
(нпр. „ge o da ta ba se (*.gdb), sha pe (*.shp)”)
{УСЛОВИ}
усло ви ко ји се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко ри шће-

ња про из во да
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о ви си ни так се за пру жа ње 

услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 116/13, 5/14, 8/14 и 120/14)”)

{ОГРАНИЧЕЊА}
огра ни че ња ко ја се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко-

ри шће ња про из во да 
(нпр. „Ка да се ОТМ не ко ри сти за соп стве не по тре бе, већ за 

по тре бе умно жа ва ња и да ље ди стри бу ци је, из ра ду но вог про из во-
да или за по тре бе мар ке тин га, так са се утвр ђу је уго во ром по ла зе ћи 
од вред но сти по да та ка, утро ше ног вре ме на за при пре му и из да ва-
ње по да та ка пре ма спе ци фич ном зах те ву и дру гих еле ме на та ко ји 
ути чу на ви си ну так се. У на ве де ном слу ча ју, оба ве зно се на по дат-
ке/из ра ђен про из вод ста вља озна ка за за шти ће на пра ва (copyright), 
на во ди из вор по да та ка и ин тер нет адре са За во да.”)

При лог 9 

СА ДР ЖАЈ МЕ ТА ФАЈ ЛА  
(ме та по да ци о ДК, од но сно те мат ској или пре глед ној кар ти)

{ПОДАЦИ_О_МЕТАПОДАЦИМА}
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за до ку мен то ва ње 

ме та по да та ка
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)

{ДАТУМ} 
да тум кре и ра ња или ажу ри ра ња ме та по да та ка 
(нпр. „23. фе бру ар 2014.”)
{ЈЕЗИК} 
је зик ко ри шћен за до ку мен то ва ње, од но сно кре и ра ње или 

ажу ри ра ње ме та по да та ка 
(нпр. „срп ски”)

{ИДЕНТИФИКАЦИЈА} 
{ПРОЈЕКАТ} 
на зив и број про јек та у окви ру ко јег је из ра ђен про из вод 
(нпр. „Из ра да ОДК за град ско под руч је Ја го ди не, C/N. 

05SER01/07/002”)
{НАЗИВ_ ПРОИЗВОД} 
ка рак те ри стич но, обич но је дин стве но име по ко ме је про из-

вод по знат 
(нпр. „ОДК раз ме ре 1 : 5 000”)
{АУТОР} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја има аутор ска пра ва над 

про из во дом 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОЂАЧ} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из ра ди ла про из вод 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{ИЗВОРНИ_ПОДАЦИ} 
из вор ни по да ци за из ра ду про из во да
(нпр. „То по граф ски пре мер аеро фо то гра ме триј ском ме то дом 

сни ма ња”) 
{ДАТУМ/ПЕ РИ ОД_ПОДАЦИ} 
да тум или пе ри од ка да су при ку пље ни по да ци за по тре бе из-

ра де про из во да 
(нпр. „но вем бар 2011.” или „јун 2007 – ок то бар 2010.”)
{ДАТУМ_ПРОИЗВОД} 
да тум ка да је на ве де ни про из вод из ра ђен 
(нпр. „20. мај 2012.”)
{ПОДРУЧЈЕ} 
на зив или озна ка под руч ја у окви ру про јек та на ко је се про-

из вод од но си 
(нпр. „ЈА ГО ДИ НА-37” или „5-37-E11-N14”)
{ПРОИЗВОД_ПОКРИВЕНОСТ}
гра ни ца под руч ја за ко ју је из ра ђен про из вод де фи ни са на нај-

за пад ни јом и нај и сточ ни јом лон ги ту дом и нај се вер ни јом и нај ју-
жни јом ла ти ту дом из ра же ним у де ци мал ним сте пе ни ма 

(нпр. „за пад на лон ги ту да: 18° 49’ (18,82°), ис точ на лон ги ту да: 
23° 00’ (23,00°), ју жна ла ти ту да: 41° 53’ (41,88°), се вер на ла ти ту да: 
46° 11’ (46,18°)”) 

{ЈЕДИНИЦА _МЕ РЕ_ПОВРШИНЕ} 
је ди ни ца ме ре у којoj се ис ка зу ју по вр ши не 
(нпр. „ки ло ме тар ква драт ни (km2)”)
{ПРОИЗВОД_ПОВРШИНА} 
ну ме рич ка вред ност ко јом се из ра жа ва укуп на по вр ши на 

под руч ја за ко је је из ра ђен про из вод
(нпр. „48”)
{ПРОИЗВОД_БРОЈ} 
уку пан број по је ди нач них ли сто ва кар те из ра ђе них за под-

руч је од ин те ре са
(нпр. „8”)
{ПРОИЗВОД_ДИМЕНЗИЈЕ} 
ди мен зи је пој ди нач ног ли ста кар те у при ро ди из ра же не у 

јед ни ни ца ма за ду жи не
(нпр. „2000 x 3000 m”)
{ПРОИЗВОД_ОЗНАКЕ} 
опис озна ча ва ња по је ди нач них ли сто ва др жав не кар те из ра-

ђе них за под руч је од ин те ре са 
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о по де ли на ли сто ве ка ра-

та и пла на ва у др жав ној про јек ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
8/12 и 95/12)”)

{АПСТРАКТ_ПРОИЗВОД}
ге не рал не ин фор ма ци је о ме то ди при ку пља ња по да та ка, на-

чи ну из ра де и на ме ни из ра ђе ног про из во да 
(нпр. „по да ци ОДК при ку пља ју се кар ти ра њем из сте ре о мо-

де ла, те рен ском де ши фра ци јом и ве ри фи ка ци јом и пре у зи ма њем 
из по сто је ћих из во ра”) 



{КАТЕГОРИЈА}
ка те го ри ја про из во да (ви си не; ге о ди сци пли нар не ин фор ма-

ци је; фо то гра ме триј ски сним ци; ор то фо то; основ не кар те; пла-
ни ра ње, ка та стар; ве штач ке кон струк ци је; ин фра струк ту ра, 
ко му ни ка ци ја) 

(нпр. „основ не кар те”)
{КЉУЧНЕ_РЕЧИ}
обич но ко ри шће не ре чи или из ра зи ко ји се упо тре бља ва ју за 

опис про из во да 
(нпр. „Основ на др жав на кар та”)

{КВАЛИТЕТ} 
{ПРОИЗВОД_ УСАГЛАШЕНОСТ}
на зи ви до ку ме на та, про пи са или спе ци фи ка ци ја по ко ји ма је 

про из вод из ра ђен 
(нпр. „Кар то граф ски кључ за др жав не кар те, Глав ни про је кат 

за из ра ду ОДК за под руч је гра да Ја го ди не”) 
{ПРОИЗВОД_ ТИП}
тип по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „век тор, ра стер”)
{ПОДАЦИ_ ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за чу ва ње по да та ка про из во да
(нпр. „*.gdb, *.ai, *.tif”)
{ЈЕДИНИЦА_МЕ РЕ_ДУЖИНЕ} 
је ди ни ца за ду жи не ко јом се из ра жа ва ју вред но сти ре зо лу ци-

је и сред ње ква драт не гре шке
(нпр. „ме тар (m)”)
{ПРОИЗВОД_ РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА/РАЗМЕРА} 
ну ме рич ка це ло број на вред ност име ни о ца раз ме ре са ко јом 

су ускла ђе ни ни во де таљ но сти и тач ност по да та ка про из во да
(нпр. „5000”)
{ПРОИЗВОД_МЕ}
сред ња ква драт на гре шка Е по ло жај не ко ор ди на те
(нпр. „±1 m”)
{ПРОИЗВОД_МN}
сред ња ква драт на гре шка N по ло жај не ко ор ди на те
(нпр. „±1 m”)
{ПРОИЗВОД_ МH}
сред ња ква драт на гре шка ви си на 
(нпр. „±1,5”)
{КОМЕНТАР_ТАЧНОСТ}
до дат не ин фор ма ци је о ква ли те ту по да та ка ко ји де фи ни шу 

про из вод
(нпр. „/”)
{ПРОИЗВОД_ОДРЖАВАЊЕ} 
уче ста лост ко јом се из ме не и до пу не спро во де над про из во-

дом на кон ње го ве из ра де
(нпр. „По по тре би” или „У скла ду са За ко ном о др жав ном 

пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 
65/13)”) или „У скла ду са сред њо роч ним про гра мом ра до ва”)

{РЕФЕРЕНТНИ _СИСТЕМ}
{ПРОЈЕКЦИЈА} 
на зив ко ри шће не про јек ци је ко јом се из ра жа ва ју ко ор ди на те 

по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „UTM”)
{КООРДИНАТНА _ЗОНА} 
ко ор ди нат на зо на у ко јој из ра жа ва ју ко ор ди на те по да та ка 

ко ји де фи ни шу про из вод 
(нпр. „34N (три де сет че твр та – се вер на)”)

{ГЕОДЕТСКИ_ДАТУМ} 
на зив ко ри шће ног ге о дет ског да ту ма за де фи ни са ње про-

стор ног ре фе рент ног си сте ма
(нпр. „ETRS89”)
{РЕФЕРЕНТНА_ВЕР ТИ КАЛ НА_ПОВРШ} 
на зив ко ри шће не ре фе рент не по вр ши у од но су на ко ју се из-

ра жа ва ју ви си не по да та ка ко ји де фи ни шу про из вод
(нпр. „ква зи ге о ид”)
{КОМЕНТАР_ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАЊЕ} 
до дат не ин фор ма ци је о пра те ћем фај лу ко ји са др жи по дат-

ке о ге о ре фе рен ци ра њу др жав не кар те 
(нпр. „По да ци о ге о ре фе рен ци ра њу ОДК са др жа ни су у пра-

те ћем TFW фај лу”) 

{ОВЕРА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је ко ја је из вр ши ла ове ру про из-

во да 
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{НАЗИВ_И_БРОЈ_АКТА} 
на зив и број ак та ко јим је про из вод ове рен 
(нпр. „За пи сник о из вр ше ном струч ном над зо ру за ОДК 1 : 5 

000; 03 број: 950-15/2014”)
{ДАТУМ} 
да тум ка да је из вр ше на ове ра про из во да
(нпр. „20. март 2014.”)

{ДИСТРИБУЦИЈА} 
{ОРГАНИЗАЦИЈА} 
на зив и се ди ште ор га ни за ци је од го вор не за ди стри бу ци ју 

про из во да
(нпр. „Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 

39, Бе о град”)
{КОНТАКТ} 
ин фор ма ци је ко је се мо гу упо тре би ти за ус по ста вља ње кон-

так та са ор га ни за ци јом од го вор ном за ди стри бу ци ју про из во да 
(елек трон ска адре са, ин тер нет стра ни ца) 

(нпр. „tik @rgz.gov rs; www.rgz.gov rs”)
{ФОРМАТ}
фор мат упо тре бљен за ди стри бу ци ју по да та ка про из во да 
(нпр. „TIFF”)
{УСЛОВИ}
усло ви ко ји се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко ри шће-

ња про из во да
(нпр. „У скла ду са Пра вил ни ком о ви си ни так се за пру жа ње 

услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 116/13, 5/14, 8/14 и 120/14 ”)

{ОГРАНИЧЕЊА}
огра ни че ња ко ја се при ме њу ју при ли ком ди стри бу ци је и ко-

ри шће ња про из во да 
(нпр. „Ка да се ОДК не ко ри сти за соп стве не по тре бе, већ за 

по тре бе умно жа ва ња и да ље ди стри бу ци је, из ра ду но вог про из-
во да или за по тре бе мар ке тин га, так са се утвр ђу је уго во ром по-
ла зе ћи од вред но сти по да та ка, утро ше ног вре ме на за при пре му и 
из да ва ње по да та ка пре ма спе ци фич ном зах те ву и дру гих еле ме на-
та ко ји ути чу на ви си ну так се. У на ве де ном слу ча ју, оба ве зно се 
на по дат ке/из ра ђен про из вод ста вља озна ка за за шти ће на пра ва 
(copyright), на во ди из вор по да та ка и ин тер нет адре са За во да.”)




