
КВАЛИТЕТКВАЛИТЕТ СКИЦАСКИЦА ИИ ОПИСАОПИСА ГРАНИЦАГРАНИЦА

ПОПИСНИХПОПИСНИХ КРУГОВАКРУГОВА

ЗАЗА ПРОБНИПРОБНИ ПОПИСПОПИС
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• Узорак пре ревизије 211 
пописних кругова

• Након завршене
ревизије 255 пописних
кругова

• Скраћени узорак 50 
пописних кругова

www.stat.gov.rs vesna_djordjevic@stat.gov.rs
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ОценаОцена квалитетаквалитета 255 255 скицаскица ПКПК

попо завршенојзавршеној ревизијиревизији

52.9135ДОБРЕ - Скице са

употребом дигиталног

катастарског плана и

ортофото снимцима

2029ДЕЉЕНИ КРУГОВИ

32.182БОЉЕ - Скице са

употребом катастарских

планова и

дигитализованих граница

у ACAD програму (dwg)

14.938ЛОШЕ - Скениране

старе скице руком

дорађене (jpg, tif)

%Број

скица

Скице пописних

кругова

www.stat.gov.rs vesna_djordjevic@stat.gov.rs
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ПрегледПреглед оценеоцене квалитетаквалитета скицаскица пописнихпописних круговакругова попо

подручнимподручним одељењимаодељењима

888Зрењанин

119111Суботица

118338Сремска

Митровица

961218Панчево

321319119Нови Сад

17161215Крагујевац

1111110Ужице

96319Смедерево

98118Ваљево

1495311Шабац

182115216Ниш

22796218Краљево

1266111Лесковац

962118Зајечар

632621161151Београд

255135823829211Р Србија

добребољелоше

Укупно ПК после

ревизије

Оцена квалитета скица ПКБрој

дељених

ПК

Укупно ПК

пре ревизије

Подручно

одељење
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ОртофотоОртофото скицаскица

•• СликовитСликовит садржајсадржај
просторапростора пописногпописног кругакруга

•• ЛакшеЛакше сналажењесналажење
пописивачапописивача

•• АжурностАжурност ортофотоортофото скицескице

–– ЕвропскаЕвропска препорукапрепорука
периодокапериодока снимањаснимања нана
5 5 годинагодина

–– ГрадовеГрадове саса
интензивноминтензивном
изградњомизградњом нана
годишњемгодишњем нивоунивоу

–– ЗаЗа сеоскасеоска подручјаподручја гдегде
неманема интензивнеинтензивне
изградњеизградње могумогу старијистарији
снимциснимци одод 5 5 годинагодина

•• РазмераРазмера заза целуцелу РР..СрбијуСрбију
одод 1:1000 1:1000 додо 1:50001:5000
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ОРТОФОТООРТОФОТО СКИЦЕСКИЦЕ

Статистичког круга Пописног круга
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НедостациНедостаци графичкеграфичке документациједокументације

((обрасциобрасци ии скицескице))

• Неусаглашеност описа и скица

• Неажурне улице и кућни бројеви

• Лоша размера

• Оптерећеност скица са сувишним

детаљима са катастарских подлога
(парцеле, бројеви, изохипсе…)

• Лоша резолуција ортофото скица

• Неусаглашеност мреже јединица РПЈ са
ортофото снимком

• Нестандардно заглавље
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•• НеусклађеностНеусклађеност кућнихкућних бројевабројева изиз описаописа саса скицомскицом
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РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ 
 

Образац КСК-4П/2009 

  
Програм статистичких истраживања 

″Службени гласник РС″ бр.117/2008 
 

              
 
              

 
ПОДАЦИ О ПОПИСНОМ КРУГУ 

 
1. Матични број статистичког круга 7 0 1 0 2 1 4  

  
2. Редни број пописног круга у оквиру статистичког 2 8  

  
3. Месна заједница - назив Братство-Јединство  

  
4. Матични број месне заједнице 7 0 3 8 2 6  

  
5. Број домаћинстава у пописном кругу 1 0 0  

  
6. Датум попуњавања обрасца 1 1 0 9 2 0 0 9  

  
  

7. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОПИСНОГ КРУГА  
  

   
 Овај пописни круг поћиње од раскрснице улица Пазовачки Пут и улице Васе 

Лазаревића, где се иде 20 метара полу лево и улази у улицу Војни Пут, са десне стране 
налази се стовариште грађевинског материјала а иза њега је Новосадски ауто пут. 
Уласком у улицу Војни Пут од броја 299 са леве стране све до краја те улице, 
обухватајући све њене бројеве са леве стране а затим прелази на све објекте са десне 
стране. На изласку из те улице скреће се десно па прва улица десно истог назива од 
броја 345 са десне стране до краја слепе улице па потом све куће са леве стране. 
Пошто у кругу постоји још једна слепа улице тј. сокаче истог назива, улазак (пролаз) је 
са ауто пута између кућног броја 332А и броја 334 власника Шукрије, које обухвата па 
скреће се првом улицом десно где обухвата све објекте са десне и леве стране до 
краја сокачета.       

 

 

   
   
   
   

   
   
   
   
 Обухвата улице и кућне бројеве: 

 
Војни Пут: 299, 300, 301,301A, 302, 302A, 303, 305, 307, 304, 306, 307, 307A, 308, 309, 310, 310/2, 311, 312,  313, 315, 
315B, 316, 317, 317A, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 325A, 326, 326A, 327, 328, 329, 330, 331, 331A, 332, 332A, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339A, 339B, 340, 341, 341A, 342, 342A, 343, 344, 344A, 344A/1, 345, 345A, 346, 346A, 
346/1, 347, 348, 349, 350, 351, 351A, 351B, 352, 353, 354, 355, 355A, 356, 357, 358. 

 

   
                 :  
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
                                                                                                                                             Опис саставио   
   

                                                                                                                          Драгица Лацковић_________________  
                                                                                                                                                     (потпис)  

 

АжурирањеАжурирање спроведеноспроведено нана теренутерену
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ГраницаГраница насељанасеља јеје одређенаодређена

статистичкимстатистичким круговимакруговима

Насеље Белуће обухвата: - 1 статистички круг

- 2 пописна круга

Скица статистичког круга Скица пописног круга
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ШирењеШирење насељанасеља нана атаратар суседногсуседног насељанасеља

НасељеНасеље ВеликаВелика КрснаКрсна сесе ширишири нана СКСК--ПКПК насељанасеља БелућеБелуће. . НијеНије реалнореално

дада становницистановници припадајуприпадају насељунасељу БелућеБелуће већвећ насељунасељу ВеликаВелика КрснаКрсна. . УзУз

анализуанализу јединицајединица РПЈРПЈ нана локалномлокалном нивоунивоу требатреба покренутипокренути

иницијативуиницијативу заза променупромену границегранице насељанасеља..

Насеље Белуће Део који је интегрисан у насеље

Велика Крсна
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РПЈРПЈ градскеградске општинеопштине МладеновацМладеновац саса

дигитализованомдигитализованом границомграницом ПКПК

центар насеља Белуће

Границе:

Насеље – плава боја

СК – зелена боја

ПК – црвена боја

центар насеља

Велика Крсна
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•• УУ токутоку јеје израдаизрада УпутстваУпутства заза ревизијуревизију докуменатадокумената статистичкихстатистичких ии
пописнихпописних круговакругова заза ПописПопис становништвастановништва уу 2011. 2011. годинигодини, , којимкојим ћеће
сесе побољшатипобољшати методолошкаметодолошка решењарешења ии отклонитиотклонити недостацинедостаци изиз
ПробногПробног пописапописа ((РЗСРЗС--РГЗРГЗ).  ).  

•• СС обзиромобзиром дада сесе прелазипрелази саса класичнекласичне––аналогнеаналогне методеметоде израдеизраде
скицаскица нана савременесавремене технологијетехнологије, , УпутствоУпутство ћеће садржатисадржати стандардестандарде
заза::

–– ЗаглављеЗаглавље ((елементеелементе РПЈРПЈ))

–– израдуизраду електронскихелектронских скицаскица ии ортофотоортофото скицаскица ((посебнопосебно заза сеоскасеоска
ии урбанаурбана подручјаподручја))

–– форматформат штампештампе уу зависностизависности одод обликаоблика ии величиневеличине пописнихпописних
круговакругова, , прилагођенеприлагођене новимновим технологијаматехнологијама
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РЕВИЗИЈАРЕВИЗИЈА СКСК--ПКПК УУ ТОКУТОКУ

• Републички геодетски завод интензивирао
послове на:

• Адресном регистру

• Скенирању и дигитализацији пописних
кругова унутар статистичких кругова на
основу података катастарских планова
(дигиталних или геореференцираних
скенираних радних оригинала катастарских
планова).  
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ПословиПослови наконнакон дигитализациједигитализације ПКПК

• Усаглашавање са ортофото снимцима

• Кориговање граница (објекти)

• Подела ПК преко 120 домаћинстава

• Излазак на терен

• Процена броја домаћинстава

• Израда ревидираних скица

• Сукцесивна контрола завршеног материјала

• Коначна штампа

ИНТЕЗИВНАИНТЕЗИВНА СРАДЊАСРАДЊА СТАТИСТИЧКИХСТАТИСТИЧКИХ

ПОДРУЧНИХПОДРУЧНИХ ОДЕЉЕЊАОДЕЉЕЊА САСА ОПШТИНСКИМОПШТИНСКИМ

СЛУЖБАМАСЛУЖБАМА ЗАЗА КАТАСТАРКАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИНЕПОКРЕТНОСТИ
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•• ПредлогПредлог дада пописивачпописивач нана контролникуконтролнику
заокружизаокружи 1 1 одод двадва понуђенапонуђена одговораодговора оо
идентификацијиидентификацији ПКПК ((11 -- безбез тешкоћатешкоћа илиили 2 2 
-- узуз помоћпомоћ познаваоцапознаваоца теренатерена))

– Пресек стања квалитета скица и описа из Пописа
2011

– Омогућује увид и анализу графичке
документације

– Отклањање недостатака у даљем раду
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•• ПРОЈЕКАТПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНЕОСНОВНЕ ДРЖАВНЕДРЖАВНЕ

КАРТЕКАРТЕ РР СРБИЈЕСРБИЈЕ ПОЧИЊЕПОЧИЊЕ УУ ЈАНУАРУЈАНУАРУ 2010 2010 

ГОДИНЕГОДИНЕ ИИ ТРАЈЕТРАЈЕ 2 2 ГОДИНЕГОДИНЕ

• ОСНОВНОМ ДРЖАВНОМ КАРТОМ ПОКРИВЕНО 42% 

ТЕРИТОРИЈЕ

• КАРТОГРАФСКИ ПОДАЦИ У АНАЛОГНОЈ ФОРМИ ЗАСТАРЕЛИ

•• ПРВИПРВИ КОРАККОРАК КАКА ПОТПУНОЈПОТПУНОЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈИДИГИТАЛИЗАЦИЈИ

СВИХСВИХ ТОПОГРАФСКОТОПОГРАФСКО--КАРТОГРАФСКИХКАРТОГРАФСКИХ

ПОДАТАКАПОДАТАКА ИИ ФОРМИРАЊУФОРМИРАЊУ БАЗЕБАЗЕ ПОДАТАКАПОДАТАКА
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ХВАЛАХВАЛА НАНА

ПАЖЊИПАЖЊИ


