
 
 

                  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
СEKTОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Инспектор за надзор над правним 
субјектом који се бави издавањем 

картографских публикација 
Број: 

Датум: 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА КП01 
 
 

Идентификациони подаци надзираног правног субјекта 
Назив правног субјекта 
(пословно име/име и презиме) 

 

Адреса (седишта/становања)  

Општина - Град  

Матични број/ЈМБГ  

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Заступник/овлашћено лице  

Контакт (телефон, факс, e-mail)  

 
Подаци о картографској публикацији 

Назив картографске 
публикације 

 

Носилац ауторског права  

Година издања  

Тираж  

 
Прописи који се примењују у спровођењу инспекцијског надзора 

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС", бр. 36/2015) 
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 
15/2015 – одлука УС и 96/2015) 
Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 
29/2016 – одлука УС) 
Закон о издавању публикација („Сл. гласник РС", бр. 37/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 
135/2004 и 101/2005 – др. закон) 
Правилник о издавању картографских публикација („Службени гласник РС", број 36/2011) 



 

Картографске публикације 
1. Да ли издајете картографске публикације?  да не 
2. Да ли увозите картографске публикације? 

• Питања 1. и 2. се не бодују да не 

 

Решење о сагласности за издавање и стављање у промет картографске публикације 
3. Да ли поседујете решење о сагласности за издавање и 

стављање у промет картографске публикације? 
• Одговор на ово питање се не бодује 

Правни субјекат који се бави издавањем картографских 
публикација за којег је одговор на ово питање одричан 
(„не“), сматра се нерегистрованим субјектом и надзор се 
врши у складу са одредбама члана 33. Закона о 
инспекцијском надзору 

да не 

 

Елементи картографске публикације 
4. Да ли картографска публикација има аутора?  да 2 не 0 
5. Да ли је име аутора означено на картографској 

публикацији? да 1 не 0 
6. Да ли картографска публикација има уредника? да 2 не 0 
7. Да ли уредник има одговарајућу стручну спрему? да 2 не 0 
8. Да ли је име уредника означено на картографској 

публикацији? да 1 не 0 
9. Да ли картографска публикација има рецензента? да 2 не 0 
10. Да ли рецензент има одговарајућу стручну спрему? да 2 не 0 
11. Да ли је име рецензента означено на картографској 

публикацији? да 1 не 0 
12. Да ли је на картографској публикацији означен назив и 

седиште издавача? да 2 не 0 
13. Да ли је на картографској публикацији означено место и 

година издавања картографске публикације? да 2 не 0 
14. Да ли је на картографској публикацији означен наслов? да 2 не 0 
15. Да ли је на картографској публикацији означено које је 

издање по реду? да 2 не 0 
16. Да ли је на картографској публикацији означен 

мађународни стандардни број?  да 2 не 0 
17. Да ли је на картографској публикацији означен С (copyright) 

са именом носиоца ауторског права и годином првог 
издања?  

да 2 не 0 

18. Да ли је на картографској публикацији означен број 
примерака публикације (тираж)?  да 2 не 0 

19. Да ли је на картографској публикацији означена размера? да 4 не 0 
20. Да ли је на картографској публикацији означено у којој је 

пројекцији израђена? да 4 не 0 
21. Да ли је на картографској публикацији означена територија 

представљања? да 4 не 0 
22. Да ли картографска публикација има ликовне елементе? да 3 не 0 
23. Да ли картографска публикација садржи категоризацију 

картографских елемената? да 4 не 0 
24. Да ли су за картографску публикацију сачињени да 4 не 0 



 

критеријуми картографског генералисања? 
25. Да ли картографска публикација има картографски кључ 

условних знакова? да 4 не 0 
26. Да ли су на картографској публикацији поштована правила 

исписивања географских имена, скраћеница и др.? да 3 не 0 
27. Да ли је на картографској публикацији адекватно приказано 

подручје од посебног значаја за одбрану земље? да 3 не 0 
28. Да ли правни субјект има доказ о начину стицања 

картографског извора? да 4 не 0 
29. Да ли су на картографској публикацији означени 

картографски извори са носиоцима ауторског права?  да 2  не 0 
30. Да ли је на картографској публикацији означен број и датум 

решења о издавању сагласности за издавање и стављање 
у промет картографске публикације са називом органа који 
је то решење донео? 

 да 2  не 0 

 
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 
 

Могући број бодова 
 

 
68 

 
Утврђени број бодова  _______________ 

 
 

степен ризика 
 

распон бодова 
 

незнатан 
 

61 - 68 
 

низак 
 

51 - 60 
 

средњи 
 

31 - 50 
 

висок 
 

21 - 30 
 

критичан 
 

0 - 20 
 
Степен ризика у односу на остварени број бодова је _____________. 

 
 
НАПОМЕНА:  Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи 
са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините 
садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног 
субјекта у повољнији положај. 

 
 

  ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                            Инспектор за надзор 
 над правним субјектом који се бави издавањем          

картографских публикација 
 

 
    ___________________            _____________________________________ 


