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Циљ предмета  
Оспособљавање студента за израду стандардних пројеката геодетских радова у области државног 
премера, као и израда пројеката израде и одржавања катастра непокретности. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да на основу стечених знања могу израђивати стандардне пројекте 
геодетских радова у државном премеру, као и да могу израђивати пројекте оснивања и одржавања 
катастра непокретности на нивоу једне катастраске општине уз максималну примену стечених 
практичних знања и вештина. 
Садржај предмета 
Практична настава  
 
Самостална израда једног од следећих пројеката: 
 

1. Пројеката геодетских радова код обнове катастарског премера, премера водова, катаста 
непокретности и водова за конкретно подручје, примењујући различите методе геодетских 
мерења и моделе обнове државног премера.  

2. Пројекат геодетских радова код израде дигиталног топографског и катастарског плана за 
конкретно подручје.  

3. Пројекат оснивања катастра непокретности за конкретну катастарску општину. 
4. Пројекат одржавања катастра непокретности за конкретну катастарску општину. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 

 
Вежбе: 

 
Други облици 

наставе: 3 
Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Припрема пројектног задатка, консултавције, инструкције и обука студената код израде пројекта. 
Консултације и ментоски рад у рачунарски лабораторијама и кабинту. Презентација израђених 
пројеката са анализом извршених геодетких радова и прикупљених података; 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 50 усмени испт 40
тест  ..........   
Практичне теренске вежбе    
 


