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КОНТРОЛНА ЛИСТА 

КЛ-002-02/01 
КОНТРОЛА У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД РАДОМ 

ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ИЗВОДЕ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ У 

ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА 

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 

 

Служба за катастар непокретности  

Бројеви предмета у Служби за КН-и 
који су предмет надзора 

 

Име и презиме инспектора  

1. ЗАХТЕВ СТРАНКЕ И ИЗЈАВА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

1.1. Да ли је геодетска организација поднела Захтев за издавање података 
Заводу, односно Служби за катастар непокретности (Служби (члан 62. став 
2. Правилника) 

   

 ДА-2 

   

 НЕ-0 

  

Начин контроле: Увид у Захтев за издавање података у предмету Службе 

Констатација инспектора: 

1.2. Да ли Захтев за упис у катастар садржи и податак о датом пуномоћју 
геодетској организацији од стране странке, којом странка даје сагласност 
геодетској организацији  да у њено име и за њене потребе преда надлежној 
Служби Захтев за упис и у прилогу истог достави елаборат геодетских 
радова? (члан 99. став 1. Правилника) 

   

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Захтев за упис промене у катастар 

Констатација инспектора: 

1.3. Да ли је геодетска организација пре почетка извођења геодетских радова 
на терену, исте пријавила РГЗ-у (надлежној организационој јединици) 
достављањем Изјаве геодетске организације о прихватању извршења 
геодетских радова на терену? (члан 18. став 1. тачка 3. Закона и члан 61. 
став 1. и  2.  Правилника) 

         

 ДА-2 

 
   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет Службе 

Констатација инспектора: 

1.4. Ако је одговор на питање број 1.3. потврдан, да ли је Изјава геодетске 
организације о прихватању извршења геодетских радова на терену 
достављена на прописаном обрасцу? (члан 61. став 1. Правилника) 

   

 ДА-2 

 
   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у изјаву геодетске организације 

Констатација инспектора: 

* Ако је одговор на питање 1.3. одречан („не“) онда и одговор на питање 1.4. мора бити одречан 

(„не“) 
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1.5.  Ако је одговор на питање бр. 1.3. потврдан, да ли Изјава геодетске 
организације о прихватању извршења геодетских радова на терену 
садржи читко попуњене све прописане податке наведене у Изјави (назив 
и адреса геодетске организације, за чије потребе се изводе геодетски 
радови, врста радова који се изводе, место извршења радова, дан 
почетка и дан завршетка радова, датум и место давања изјаве, име и 
презиме овлашћеног лица и квалификован електронски потпис)? (члан 
61. став 1. Правилника)* 

 ДА-2 

   

 Дел-1 

 

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Изјаву геодетске организације 

Констатација инспектора: 

* Ако је одговор на питање 1.3. одречан („не“) онда и одговор на питање 1.5. мора бити одречан 

(„не“) 

2. ПОДАЦИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКИХ 
РАДОВА НА ТЕРЕНУ 

2.1. Да ли је геодетска организација преузела податке премера и катастра 
неопходне за извођење геодетских радова на терену, о чему у предмету 
Службе мора постојати доказ? (члан 62. став 15. Правилника) 

      

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет Службе или увид у ДМС систем 

Констатација инспектора: 

2.2. Да ли подаци премера, који су преузети од РГЗ-а/Организационе једнице 
садрже податак о броју предмета Службе по коме су преузети? (члан 62. 
став 7. Правилника) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет Службе 

Констатација инспектора: 

2.3. Да ли геодетска организација геодетске радове на терену изводи након 
преузимања података од Завода/Службе и на основу преузетих података 
премера и катастра изводи радове на терену? (члан 18. став 1, тачка 1. 
Закона) 

 ДА-4 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у предмет Службе, увид у ЕГР-а, контрола 
извођења радова на терену  

Констатација инспектора: 

3. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 

3.1 Да ли је насловна страна Елабората израђена у складу са чланом 65. 
Правилника (Прилог 15)                                

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
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3.2. Да ли je Елаборат геод. радова оверен од стране одговорног лица и од 
стране овлашћеног лица у геодетској организацији (чл. 19. ст. 1. Закона  и 
чл. 100. ст. 1. тач. 4. Правилника) 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
 
 
 

3.3. Да ли елаборат геодетских радова садржи све прописане делове? (члан 65. 
став 2. и 3. Правилника) 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 

3.4. Да ли су сви делови елабората геодетских радова израђени у складу са 
прописима (обрасци геодетских мерења и прикупљања података, скица 
геодетских мерења, извештај о контроли постигнуте тачности – Прилог 11)? 
(члан 65.-98. Правилника) 

 ДА-4 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 

3.5. Да ли је Изјава одговорног лица ГО дата у складу са чланом 65. Правилника 
(Прилог 16)                                                

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
 
 
 

3.6. Да ли је Записник о извршеном увиђају израђен у складу са чл. 65. и 68. 
Правилника (Прилог 17) и чланом 65-69 ЗУП-а 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
 
 
 

3.7. 
 

Да ли је Скица одржавања КН/КВ израђена у складу са чланом 66. 
Правилника и чланом Правилника којим је дефинисан садржај скице за 
пријављену врсту геодетских радова (Правилник члан 72. Став 2, члан 79. 
Став 2, члан 81. Став 2, члан 84. Став 2, члан 87. Став 2, члан 89. Став 
2)(Прилог 18) 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
 
 

* Ако је правилником предвиђена израда Скице одржавања КН или КВ 

3.8. 
 

Да ли постоји Извештај о контроли постигнуте тачности положаја граничних 
тачака и да ли је урађен у складу са Прилогом 11 и чланом 65 Правилника 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у елаборат геодетских радова 

Констатација инспектора: 
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* Ако је правилником предвиђена израда Извештаја о контроли постигнуте тачности 

положаја граничних тачака  – Прилога 11  

3.9. 
 

Да ли геодетска организација поступа по Записнику о прегледу елабората  у 
складу са чланом 118. став 6. Правилника, тј. у року од 8 дана достави ЕГР 
са отлоњеним недостацима. 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у списе предмета у Служби или увидом у ДМС  

Констатација инспектора: 
 
 

* Само у случају да постоји израђен Записник о прегледу елабората  

4. ДУЖНОСТИ ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ГЕОДЕТСКОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 

4.1. Да ли геодетска организација лицу које врши преглед и пријем радова, 
ставља на увид техничку и другу документацију и омогућује несметан 
преглед радова? (члан 18. став 1. тачка 10. Закона) 

 ДА-2 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Записник о прегледу и пријему радова, 
констатација лица које врши преглед и пријем радова 

Констатација инспектора: 

4.2. Да ли геодетска организација отклања неправилности утврђене у поступку 
прегледа и пријема радова од стране Завода/Службе? (члан 18. став 1. 
тачка 4. Закона) 

 ДА-3 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Записник Службе/Завода о прегледу и пријему 
радова, констатација лица које врши преглед и пријем радова 

Констатација инспектора: 

4.3. Да ли геодетска организација води евиденцију примљених захтева 
странака у поступку одржавања катастра непокретности и катастра 
водова? (члан 18. став 2. тачка 1. Закона) и да ли су у евиденцији садржани 
сви прописани подаци? 

 ДА-2 

   

 Дел-1 

 

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Евиденцију примљених захтева 

Констатација инспектора: 

4.4. Да ли лице са геодетском лиценцом, изводи геодетске радове у складу са 
Законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима? 
(члан 19. став 2. тачка 1.  Закона) 

 ДА-4 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у ЕГР-а, увид у записнике Службе о извршеном 
прегледу ЕГР-а, контрола извођења радова на терену 

Констатација инспектора: 
 
 
 

4.5.  Да ли геодетска организација геодетске радове изводи у складу са Законом 
и другим прописима, стандардима и техничким нормативима? (члан 18. 
став 1. тачка 2. Закона)* 

 ДА-4 

   

 НЕ-0 
 

Начин контроле: Увид у Записник о извршеном увиђају , увид у ЕГР-а, увид 
у записнике Службе о извршеном прегледу ЕГР-а, контрола извођења 
радова на терену 
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Констатација инспектора: 

* Ако је одговор на питање 4.4. одречан („не“) онда и одговор на питање 4.5. мора бити одречан 

(„не“) 
 

 

 

 

 

 

 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ: ________ (од максималних 60 бодова) 

 

Табела степена ризика у зависности од утврђеног броја бодова: 

 

Степен ризика Број бодова 

 Незнатан 
 

54-60 

 Низак 
 

48-53 

 Средњи 
 

42-47 

 Висок 
 

35-41 

 Критичан 
 

0-35 

 

Констатација инспектора након спроведених контрола: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Примедбе: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
                Датум вршења инспекцијског надзора: 

 

       _________________________________ 

 

 

       Број записника о извршеном надзору: 
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Присутно лице из геодетске организације:             ___________________________________ 

______________________________________                           

                                                                                                               ИНСПЕКТОР 

______________________________________             

                                                                                        ____________________________________ 

           (име и презиме и потпис)                                                       (потпис) 

 

 

 

 


