Суб екти во НИПП

Метаподатоците се фундаментална
компонента на НИПП и ги информираат
корисниците за карактеристиките на
просторните податоци

Правна регулатива
Закон
за
нациoналната
инфраструктура
на
просторните податоци на Република Северна
Македони а,
Уредба за стандардите на метаподатоците,

1) Министерство за правда;
2) Министерство за одбрана;
3) Министерство за внатрешни работи;
4) Министерство за економи а;
5) Министерство за зем оделство,
шумарство и водостопанство;
6) Министерство за локална самоуправа;
7) Министерство за култура;
8) Министерство за транспорт и врски;
9) Министерство за животна средина и
просторно планирање;
10) Министерство за информатичко
општество и администраци а;
11) Секретари ат за спроведување на
Рамковниот договор;
12) Државен завод за статистика;
13) Агенци а за катастар на недвижности;
14) Агенци а за планирање на просторот;
15) Централен регистар на Република
Македони а;
16) Центар за управување со кризи;
17) Град Скоп е;
18) Стопанска комора на Република
Македони а;
19) Со уз на стопански комори на Република
Македони а и
20) Геолошки завод на Република
Македони а.

Меѓународни стандарди (INSPIRE, ISO 19115, ISO 19119).

Одговорности/надлежности за
метаподатоци
- Агенци ата за катастар на недвижности е надлежна за
воспоставување, одржување и обезбедување на авен
пристап до геопорталот за НИПП, одржување на услуги за
метаподатоци, регистар на метаподатоци и обуки поврзани
со нив.
- Суб ектите во НИПП кои создаваат, односно поседуваат
податоци се обврзани да ги создаваат, одржуваат и
ажурираат метаподатоците за збирките на просторни
податоци и услуги.

НАЦИОНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА НА
ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ

Агенци а за катастар на недвижности
Одделение за НИПП
Трифун Хаџи анев 4, 1000 Скоп е
http://nipp.katastar.gov.mk/

МЕТАПОДАТОК
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДАТОКОТ

“Метаподатоци“ се информации кои ги
опишуваат збирките на просторни податоци и
услуги со просторните податоци и
овозможуваат нивно откривање,
инвентаризаци а и употреба.
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Креирање метаподатоци

Метаподатоци на НИПП геопортал

Метаподатоците може да се креираат и ажурираат
преку алатка - метадата едитор, поставена на
НИПП геопорталот. Алатката е достапна за сите
суб екти
членки
на
НИПП.
Креираните
метаподатоци се во .xml формат и се креираат
според ISO 19115 и ISO 19119 стандардите.

Креираните
метаподатоци
се
достапни
на
геопорталот на НИПП (http://nipp.katastar.gov.mk/) и
може да се пребаруваат врз основа на: клучен збор,
тип, тема итн.
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Графички преглед со соодветни атрибутни
податоци на збирката на просторни податоци

Цена

Наме
на

Чување метаподатоци
Метаподатоците даваат одговор на
прашањата:

КОЈ го креирал податокот?
Метаподатоци
се податоци
ШТО е содржината на податокот?
кои гиКОГА
опишуваат
другите
е креиран податокот?
КАДЕ
се наоѓа во просторот?
податоци.
КАКО е изработен?
ЗОШТО е изработен?
ЧИЈ е податокот?
КОЛКУ чини податокот?

Mетаподатоците
се
чуваат
во
Каталог
на
метаподатоци.
То
претставува механизам за чување и
пристапување до метаподатоците и
овозможува нивно пребарување.

Метаподатоците овозможуваат
лесно пребарување и пронаоѓање податоци,
класифицирање и организирање на податоци,
интероперабилност и интегрирање податоци,
информаци а дали податокот одговара на
потребите на корисникот

Метаподатокот може да се прегледува во форма
разбирлива за корисникот и во . xml формат.

Метаподатоците се бесплатни
Податоците и услугите може да се
купуваат online од геопорталот преку
модулот за е-продавница.

