
 

ПРОГРАМА 

за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата 

 

Основни катастарски и геодетски дефиниции 

Агенцијата за катастар на недвижности – надлежности  

Геодетско катастарски информационен систем (ГКИС) 

 Регистар на просторни единици  

 Графички регистар на улици и куќни боеви 

 Графички регистар на градежно земјиште 

 Користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од ГКИС 

Основни геодетски работи 

Премер на недвижности 

Геодетски работи за посебни намени 

Топографски карти и картографски производи 

Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи 

Катастар на недвижности - КН 

Видови, правни основи и исправи за запишување на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижностите 

Катастар на инфраструктурни објекти 

Одржување на катастарот на недвижности 

Национална инфраструктура на просторни податоци 

Катастар на земјиште - КЗ 

Пописен катастар - ПК 

Видови на сопственост и стварни права 



Катастарска култура и класа на објектите 

Катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти 

Дигитализација на катастарските планови 

Овластување за овластен геодет и лиценца за врфшење на геодетски работи 

Стандарди и правила за просторно и урбанистичко планирање 

Урбанистички планови, извод од урбанистички план и услови за градба 

Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост 

Постапување по бесправно изградени објекти 

Експропријација, деекспропријација и денационализација 

Уредување на земјоделско земјиште 

Општа управна постапка во функција на катастарот на недвижности и катастарските податоци 

Видови на договорен залог 

Геодетско снимање на теренот 

Положбено и висинско исколчување на инженерски објекти 

Оскултација на објекти 

Геодетски работи при проектирање, изградба, контрола, надзор и одржување на инженерски 
објекти 

Проектирање, поставување, мерење и пресметување на наменски геодетски мрежи  

Оптимизација на геодетските мрежи 
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