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АКТ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА
У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТОМ КОЈИ СЕ БАВИ
ИЗДАВАЊЕМ И СТАВЉАЊЕМ У ПРОМЕТ
КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Одредбама члана 10. став 1. тачка 21. Закона о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“, број 72/2009,18/2010, 65/2013, 15/2015-одлука УС и 96/2015, 47/2017, 113/2017,
27/2018, 41/2018 и 9/2020) утврђено је да у оквиру свог делокруга Републички геодетски
завод обавља и послове инспекцијског надзора над радом правног субјекта који се бави
издавањем и стављањем у промет картографских публикација.
Сходно одредбама члана 1. Закона о издавању публикација („Службени гласник РС“, број
37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005 – др. закон) прописано је да у публикације
спадају и географска карта и план насељеног места, као и да сходно одредбама члана 6.
наведеног закона, на свакој публикацији морају бити означени: име аутора, имена других
сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је
публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив
и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, место и година штампања
изворног издања када је реч о новом издању, број примерака публикације, ISBN број, а на
периодичним публикацијама ISSN број и ознака C (copyright) с именом носиоца ауторског права
и годином првог објављивања, и име лица које је дало стручно мишљење.
Сходно одредбама члана 2. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник
РС“, број 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016-одлука УС и 66/2019) ауторска дела су и
картографска дела (географске и топографске карте), и као таква представљају предмет
инспекцијског надзора.
Сходно одредбама члана 156. Закона о државном премеру и катастру и члана 2.
Правилника о издавању картографских публикација („Службени гласник РС“, број 38/2018),
картографске публикације су: основна државна карта, дигитални ортофото, дигитални модел
терена, снимци из ваздуха, географске, топографске, прегледне, тематске, неме и друге карте,
планови територије Републике Србије или њеног дела, топографски планови и скице, атласи,
глобуси, вежбанке, албуми и каталози карата свих врста и издања, прегледни листови карата
и планова, дигитални подаци и базе података о простору и друге публикације са
картографским садржајем израђене на начин и под условима из овог правилника које су
умножене ради издавања у смислу закона којим се уређује област издавања публикација.
Картографска дела која не садрже математичке елементе (пројекцију, координатну
мрежу, размеру, оквир, геодетску основу, и др.) и приказ граница држава не сматрају се
картографским публикацијама и као таква нису предмет инспекцијског надзора.

Картографске публикације, у смислу наведених прописа, издају се и могу се ставити у
промет уз претходно прибављену сагласност Републичког геодетског завода. Наведена
сагласност се прибавља за свако ново издање картографске публикације.
Поступак за добијање сагласности за издавање и стављање у промет картографских
публикација, покреће се подношењем захтева Републичком геодетском заводу.
Ако правни субјект издаје и стави у промет картографску публикацију, без претходно
прибављене сагласности Републичког геодетског завода, кажњава се прекршајном новчаном
казном, у износу од 100.000,00 до 500.000,00 динара за правно лице и прекршајном новчаном
казном, у износу од 25.000,00 до 50.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу.
Висина таксе за издавање и стављање у промет картографске публикације прописана је
одредбама Закона о републичким административним таксама, тарифни број 215з („Службени
гласник РС“, број 90/2019-3)
У поступку инспекцијског надзора, непосредно се примењују одредбе Закона о
државном премеру и катастру. На питања инспекцијског надзора која нису уређена наведеним
законом, непосредно се пимењују одредбе Закона о инспекцијском надзору.
Сва додатна објашњења у вези поступка надзора и издавања сагласности за издавање и
стављање у промет картографких публикација можете добити постављањем питања на
електронску адресу Републичког геодетског завода: kp@rgz.gov.rs.
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