
КОНТРОЛНА ЛИСТА 3 
КОНТРОЛЕ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД РАДОМ 

ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ИЗРАЂУЈЕ ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 28.08.2020. године 

Назив геодетске организације:  

Место и адреса геодетске 
организације: 

 

Број решења РГЗ-а којим је 
издата лиценца за рад: 

 

Место вршења надзора:  
Име и презиме инспектора:  

 

1. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1.1. Да ли геодетска организација поседује лиценцу Републичког геодетског 
завода (Завода) за израду техничке документације? (члан 17. став 1.  
Закона о државном премеру и катастру (Закона))* 

   

 ДА 

   

 НЕ 

  

Начин контроле: Увид у решење Завода којим се издаје лиценца за рад 
геодетској организацији , увид у регистар лиценци Завода 

Констатација инспектора: 

*Одговори на питање бр. 1.1. се не бодује. Геодетска организација која израђује техничку 

документацију, а за коју 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. 

1.2. Да ли геодетска организација поседује Уговор са инвеститором за израду 
техничке документације за конкретно радилиште? (члан 25. став 2. и 3. 
Закона) 

   

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у АПР, увид у јавни регистар АПР 

Констатација инспектора: 

1.3. Да ли је геодетска организација појединачним актом одредила запосленог 
за одговорног пројектанта техничке документације? (члан 4. Правилника о 
техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику 
радова) 

         

 ДА-2 

 
   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у појединачни акт геодетске организације 

Констатација инспектора: 

1.4. Да ли је геодетска организација пријавила Заводу/Служби за катастар 
непокретности (Служби) израду техничке документације? (члан 18. став 1. 
тачка 3. Закона) 

   

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет службе 

Констатација инспектора: 

1.5. Да ли геодетска организација израду техничке документације врши на 
основу података преузетих од Завода/Службе? (члан 18. став 1. тачка 1. 
Закона) 

 ДА-6 

 

   НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у техничку документацију и у предмет 

Констатација инспектора: 
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1.6.  Да ли геодетска организација врши израду техничке документације у 
складу са Законом, другим прописима, стандардима и техничким 
нормативима? (члан 18. став 1. тачка 2. Закона) 

  ДА-6 

 

   НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у техничку документацију и извештај стручне и 
техничке контроле пројекта 

Констатација инспектора: 

2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2.1. Да ли је идејни пројекат, који се израђује по захтеву инвеститора, израђен 
на основу пројектног задатка овереног од стране инвеститора? (члан 24. 
став 2. Закона) 

   ДА-2 

   

 НЕ-0 

   
 

Начин контроле: Увид у пројектни задатак, идејни пројекат и извештај 
стручне контроле идејног пројекта 

Констатација инспектора: 

2.2. Да ли је извршена стручна контрола идејног пројекта од стране ревизионе 
комисије коју образује Завод? (члан 10. и 11. Правилника о техничкој 
документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова) 

      

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у идејни пројекат и извештај стручне контроле 

Констатација инспектора: 

3. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ 

3.1. Да ли је главни пројекат израђен на основу пројектног задатка овереног од 
стране инвеститора? (члан 25. став 2. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у пројектни задатак, главни пројекат и извештај 
техничке контроле главног пројекта 

Констатација инспектора: 

3.2. Да ли је извршена техничка контрола главног пројекта? (члан 27. став 3. и 
4. Закона и члан 15. и 16. Правилника о техничкој документацији за 
извођење геодетских радова и дневнику радова) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у главни пројекат и извештај техничке контроле 
главног пројекта 

Констатација инспектора: 

3.3. Да ли је субјект који је извршио техничку контролу главног пројекта извршио 
потврду исправности главног пројекта? (члан 17. Правилника о техничкој 
документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид главни пројекат 

Констатација инспектора: 

3.4. Да ли је одговорни пројектант техничке документације оверио главни 
пројекат својим потписом и печатом геодетске лиценце 1. реда? (члан 18. 
Правилника о техничкој документацији за извођење геодетских радова и 
дневнику радова) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у главни пројекат 

Констатација инспектора: 

Страна 2/4 



 

4. ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

4.1. Да ли геодетска организација поседује лиценцу Завода за извођење 
геодетских радова према техничкој документацији? (члан 17. Закона)* 
(Код конзорцијума више геодетских организација носилац Конзорцијума мора поседовати 
лиценцу Завода за извођење геодетских радова према техничкој документацији) 

 ДА 

   

 НЕ 
 

Начин контроле: Увид у решење Завода којим се издаје лиценца за рад 
геодетској организацији, увид у регистар лиценци Завода 

Констатација инспектора: 

*Одговори на питање бр. 4.1. се не бодује. Геодетска организација која изводи геодетске радове према 

техничкој документацији, а за коју 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. 

4.2. Да ли геодетска организација поседује овлашћење за снимање из ваздуха, 
уколико обавља те радове?  (члан 17. став 7. Закона)* 

 ДА 

   

 НЕ 
 

Начин контроле: Увид у овлашћење за снимање издато од Завода 

Констатација инспектора:  

*Одговори на питање бр. 4.2. се не бодује. Геодетска организација која врши снимање из ваздуха, а за коју 

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. 

4.3. Да ли геодетска организација поседује Уговор са инвеститором за 
извођење геодетских радова према техничкој документацији? (члан 25. 
став 2. и 3. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Уговор 

Констатација инспектора: 

4.4. Да ли је геодетска организација пријавила Заводу/Служби извођење 
геодетских радова према техничкој документацији? (члан 18. став 1. тачка 
3. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет Службе. 

Констатација инспектора: 

4.5. Да ли геодетска организација извођење геодетских радова према техничкој 
документацији врши на основу података преузетих из геодетско-
катастарског информационог система? (члан 18. став 1. тачка 1. Закона) 

 ДА-6 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у техничку документацију, предмет Службе по коме 
су подаци преузети, дневник радова, записнике стручног надзора и 
елаборат премера 

Констатација инспектора: 

4.6. Да ли геодетска организација води дневник геодетских радова сходно 
обавези из члана 28. став 3. тачка 2. Закона  а у складу са одредбама члана 
26.-30. Правилника о техничкој документацији за извођење геодетских 
радова и дневнику радова? 

 ДА-2 

 

 Дел.-1 

 

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у дневник радова 

Констатација инспектора: 

4.7. Да ли геодетска организација, лицу које врши стручни надзор, ставља на 
увид техничку и другу документацију и омогућује несметано вршење 
надзора? (члан 18. став 1. тачка 10. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Констатација лица које врши стручни надзор 

Констатација инспектора: 
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4.8. Да ли геодетска организација, отклања неправилности утврђене у поступку 
вршења стручног надзора? (члан 18. став 1. тачка 4. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Констатација лица које врши стручни надзор, увид у 
записнике стручног надзора 

Констатација инспектора: 

4.9. Да ли геодетска организација, изводи геодетске радове према техничкој 
документацији и у складу са прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета? (члан 28. став 3. тачка 1. Закона). 

 ДА-6 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у техничку документацију, дневник радова, 
записнике стручног надзора и елаборат премера и контрола радова. 

Констатација инспектора: 

 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ: ________ (од максималних 52 бода) 

Табела степена ризика у зависности од утврђеног броја бодова: 

Степен ризика Број бодова 

 Незнатан 
 

48-52 

 Низак 
 

43-47 

 Средњи 
 

38-42 

 Висок 
 

33-37 

 Критичан 
 

0-32 

 

Констатација инспектора након спроведених контрола: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Примедбе: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
                Датум вршења инспекцијског надзора: 

 

       _________________________________ 

 

 

       Број записника о извршеном надзору: 

 

Присутно лице из геодетске организације:             ___________________________________ 

______________________________________                           

                                                                                                               ИНСПЕКТОР 

______________________________________             

                                                                                        ____________________________________ 

           (име и презиме и потпис)                                                       (потпис) 
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