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Циљ предмета 
Стицање теоријских и практичних знања и  вештина неопходних за пројектовање и реализацију радова код експропријације и 
комасације. 
Исход предмета  
Овладавање теоријским и практичним знањима и вештинама неопходним за самостално пројектовање и реализацију 
геодетских радова у експропријацији. Овладавање теоријским и практичним знањима и вештинама неопходним за самостално 
пројектовање и реализацију геодетских радова у комасације.
Садржај предмета 
Теоријска наставаи практична настава 

 Просторни и урбанистички планови 
 Експропријација, појам и дефиниција 
 Нормативни и институционални оквир експропријације, врсте експропријације 
 Искуства примене института експропријације у Србији и појединим развијеним земљама 
 Утврђивање јавног интереса за спровођење експропријације 
 Издавање катастарских планова и израда катастарско топографских подлога за потребе главног 

пројекта 
 Главни пројекат, експроприациони појас 
 Израда пројекта обележавања ескпропиационог појаса на терену 
 Садржина пројекта обележавања, реализација пројекта обележавања 
 Снимање новог стања на терену 
 Израда елабората за спровођење промена у надлежној СКН РГЗ-а 
 Процедура спровођења промена насталих експропријацијом у бази података катастра непокретности 
 Жалбени поступак, управни спор 
 Уређење земљишне територије комасацијом  
 Историјски преглед комасације 
 Преглед актуелног стања, уређења земљишне територије комасацијом у Србији 
 Савремено уређење земљишне територије комасацијом 
 Савремено уређење земљишне територије комасацијом 
 Анализа података у бази катастра непокретности на комасационом подручју 
 Геодетски радови неопходни за пројектовање у комасацији 
 Садржај и израда идејног и главног пројекта комасације 
 Анализа геодетских, саобраћајних, водопривредних и еколошких аспеката комасације 
 Примена оптимизације при уређењу земљишне територије комасацијом 
 Расподела комасационе масе, формирање комасационих табли и парцела 
 Завршни геодетски радови у комасацији 
 Значај коришћења комасационог премера при оснивању катастра непокретности 
 Обезбеђење квалитета геодетских радова у експропријацији и комасацији 
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Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе:  /                          ПИР:           /  
Методе извођења наставе 
Предавања:  Теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета.  
Вежбе:  Стицање практичних знања из области експропријације и комасације. 
Други облици наставе:                   / 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 
рачунске вежбе  усмени испт 40 
тест 25 ..........   
самостални рад 25   
 


