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РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
БЕОГРАД 

Булевар војводе Мишића 39 

 

ЗАХТЕВ 
за издавање лиценце за рад 

 
Молим да се ................................................................................................................................. 

       назив, седиште и матични број геодетске организације 

                      .................................................................................................................................. 
                                     адресе издвојених места која су регистрована у Агенцији за привредне регистре  

 

на основу приложене документације, изда лиценца за рад за следећу врсту геодетских 

радова: 

израда техничке документације и стручни надзор над извођењем 
геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта 
извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта 
извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и 
одржавању катастра водова 
израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не 
израђује главни пројекат 
израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког 
планирања 
реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког 
планирања 

(означити знаком √ у одговарајућем пољу врсту геодетских радова) 

 
Уз захтев се доставља следећа документација: 

решење о упису геодетске организације у регистар надлежног органа  

попуњен образац ЗАПОСЛЕНИ (Прилог 2) 
доказ о стручној спреми, за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица 
пољопривредне струке 

доказ о положеном државном стручном испиту, за лица геодетске струке, када се геодетска 

организација региструје у складу са чл. 17. став 5. Закона и лица пољопривредне струке 

решење о издатој лиценци Инжењерске коморе Србије, за лица пољопривредне струке 

уверење о радном искуству од најмање три године на пословима катастарског класирања, 
бонитирања и комасационе процене земљишта, за лица пољопривредне струке 

фотокопија радне књижице, за сваког  запосленог геодетске и пољопривредне струке 

потврда о поднетој пријава на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог 

геодетске и пољопривредне струке 

штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопија личне карте, за 
коју није могуће одштампати податаке користећи читач личних карата, за сваког 
запосленог геодетске и пољопривредне струке 

две фотографија 30x35мм, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке 

попуњен образац ГЕОДЕТСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Прилог 3) 

доказ о поседовању једног или више геодетских инструмената 

доказ о исправности геодетског инструмента. 
(означити знаком √ у одговарајућем пољу документ који се доставља) 

 

                                                                                        Подносилац захтева: 

 

 ...............................                                М.П.     ................................................................ 
    (Место и датум)                                                                      (име и  презиме овлашћеног лица)                                       

                                        

Контакт телефон: 


