
КОНТРОЛНА ЛИСТА  

КЛ-001-02/01 
ОПШТА КОНТРОЛА У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 

РАДОМ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Датум усвајања на седници Координационе комисије:27.03.2020. година 

Назив геодетске организације  

Место и адреса геодетске 
организације 

 

Број решења РГЗ којим је издата 
лиценца за рад 

 

Место вршења надзора  

Име и презиме инспектора  

1. ДОКУМЕНТА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

1.1. Да ли геодетска организација поседује лиценцу за рад издату од 
Републичког геодетског завода (Завода)? (члан 13. став 1. и 2. Закона о 
државном премеру и катастру (Закона))* 

   

 ДА 

   

 НЕ 

  

Начин контроле: Увид у лиценцу за рад, увид у Регистар лиценци Завода 

Констатација инспектора: 

1.2. Да ли је геодетска организација регистрована код надлежног органа 
Републике Србије (Агенција за привредне регистре – АПР) за извођење 
геодетских радова? (члан 13. став 3. тачка 1. Закона)?* 

   

 ДА 

   

 НЕ 
 

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

Констатација инспектора: 

*Одговори на питања под тачкама 1.1. и 1.2. се не бодују. Геодетска организација за коју су одговори 

на питања под тачкама 1.1. и 1.2. одречни („не“), сматра се нерегистрованим субјектом и надзор се 
врши у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору. 

1.3. Да ли геодетска организација има законом прописан број запослених 
геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама или запослених 
геодетске струке којима се не издаје лиценца у складу са Законом? (члан 
13. став 3. тачка 2. Закона) 

         

 ДА-2 

 
   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у решење о издавању лиценце, податке 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, обрасце 
пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање, уговоре о раду, 
легитимације 

Констатација инспектора: 

1.4. Да ли су тренутно запослена/ангажована лица геодетске и пољопривредне 
струке у геодетској организацији истовремено и лица која су наведена у 
решењу о издавању лиценце за рад геодетској организацији? (члан 13. 
став 3. тачка 2. Закона) 

   

 ДА-2 

 
   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у решење о издавању лиценце, податке 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, обрасце 
пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање, уговоре о раду, 
легитимације 

Констатација инспектора: 
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1.5.  Да ли лица геодетске и пољопривредне струке, која учествују у обављању 
послова за које геодетска организација има лиценцу за рад поседују 
легитимацију за идентификацију у тој геодетској организацији сходно члану 
16. став 1. Закона?* 

  ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у легитимације запослених и ангажованих лица 

Констатација инспектора: 

1.6. Ако је одговор на питање 1.5. потврдан, да ли лица којима је издата 
легитимација користе легитимацију у складу са чланом 16. став 2. Закона?* 

   ДА-2 

   

 НЕ-0 

   
 

Начин контроле: Контрола на терену, увид у легитимацију, увид у Изјаву 
ГО-е, изјава странке, изјава лица којима је издата легитимација 

Констатација инспектора: 

*Ако је одговор на питање број 1.5. одричан („не“), одговор на питање 1.6. је такође одричан („не“) 

2. РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

2.1. Да ли геодетска организација поседује радне просторије? (члан 13. став 3. 
тачка 3. Закона) 

      

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у радне просторије и доказ о поседовању простора 

Констатација инспектора: 

3. МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА 

3.1. Да ли геодетска организација поседује одговарајуће мерне инструменте и 
опрему? (члан 13. став 3. тачка 3. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у инструменте и опрему, увид у доказ о поседовању 
инструмента 

Констатација инспектора: 

3.2. Да ли геодетска организација поседује одговарајући документ о 
исправности геодетског инструмента којим изводи геодетске радове? (члан 
36. став 1. Правилника) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у документ о исправности геодетског инструмента 

Констатација инспектора: 

4. ДУЖНОСТИ ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

4.1. Да ли је геодетска организација у року од 3 дана од дана настанка разлога 
спречености за рад, обавестила Завод о спречености за извођење радова 
у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова која траје 
дуже од једног месеца? (члан 18. став 2. тачка 3. Закона)?* 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у писарницу Завода/Службе за катастар 
непокретности 

Констатација инспектора: 

* Ако геодетска организација није имала наведену спреченост за рад, у поље „Констатација 

инспектора“ уноси се та чињеница, а одговор на постављено питање је потврдан („да“) 
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4.2. Да ли је геодетска организација пријавила Заводу промене од значаја за њен 
рад у року од 15 дана од дана настанка промене (промена назива, седишта, 
адресе пословног простора ван седишта, правне форме, запослених и 
ангажованих лица геодетске и пољопривредне струке)? (члан 18. став 1. 
тачка 5. Закона)?* 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у адресу седишта/пословног простора на лицу места, 
увид у : АПР, писарницу Завода, предмет ГО-е код регистрације у Заводу, 
решење о издавању лиценце, податке Централног регистра обавезног 
социујалног осигурања, обрасце пријаве/одјаве на обавезно социјално 
осигурање, уговоре о раду, уговоре о ангажовању, легитимације. 

Констатација инспектора: 

* Ако геодетска организација није имала промене у односу на издато решење Завода, у поље 

„Констатација инспектора“ уноси се та чињеница, а одговор на постављено питање је 
потврдан („да“) 

4.3. Да ли је геодетска организација истакла распоред радног времена и времена 
предвиђеног за рад са странкама)?  (члан 18. став 1. тачка 7. Закона)?* 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у истакнуто радно време 

Констатација инспектора:  

4.4. Ако је одговор на питање 4.3. потврдан, да ли се геодетска организација 
придржава истакнутог радног времена и времена предвиђеног за рад са 
странкама? (члан 18. став 1. тачка 7. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Контрола од стране лица које врши инспекцијски надзор, 
изјава странака, изјава надзираног субјекта 

Констатација инспектора: 

* Ако је одговор на питање 4.3. одричан („не“), одговор на питање 4.4. је такође одричан („не“) 

4.5. Да ли геодетска организација у поступку одржавања катастра непокретности 
прихвата захтев странке за обављање геодетских радова на територији 
јединице локалне самоуправе где има седиште или пословни простор ван 
седишта? (члан 18. став 2. тачка 2. Закона)? 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмете Службе за катастар непокретности, 
изјава странака, изјава надзираног субјекта 

Констатација инспектора: 

4.6. Да ли геодетска организација лицу које врши инспекцијски надзор над радом 
геодетскe организацијe 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 инспекцијски надзор 

Констатација инспектора: 

4.7. Да ли геодетска организација отклања неправилности утврђене у поступку 
вршења инспекцијског надзора? (члан 18. став 1. тачка 4. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Констатација лица које врши инспекцијски надзор 

Констатација инспектора: 
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УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ: ________ (од максималних 28 бодова) 

 

Табела степена ризика у зависности од утврђеног броја бодова: 

 

Степен ризика Број бодова 

 Незнатан 
 

26-28 

 Низак 
 

23-25 

 Средњи 
 

20-22 

 Висок 
 

17-19 

 Критичан 
 

0-16 

 

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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