
Образац ЗЛ-1 

ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЈЕВА                                                   
Назив гепдетске прганизације:                   

_____________________________________________________________________________ 

Адреса:                                            

______________________________________________________________________________ 

Кпнтакт телефпн:                                

_____________________________________________________________________________ 

Е-mail:                                           

_____________________________________________________________________________ 

Име и презиме пвлашћенпг лица за заступаое: 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕПДЕТСКЕ 
И ИМПВИНСКП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ 

БАОА ЛУКА 
Трг Републике Српске 8 

 
ЗАХТЈЕВ  

за издаваое лиценце за рад 
 

Мплим да се ….............................................................................................................................................., 

(назив гепдетске прганизације) 

на пснпву прилпжене дпкументације, изда лиценца за рад за сљедећу врсту радпва: 

1. израда техничке дпкументације и техничку кпнтрплу над извпђеоем гепдетских 

радпва за кпје је предвиђена израда главнпг прпјекта, 

2. извпђеое гепдетских радпва за кпје је предвиђена израда главнпг прпјекта, 

3. извпђеое гепдетских радпва у ппступку пдржаваоа катастра неппкретнпсти и катастра 

впдпва. 

(Пзначити знакпм X  у пдгпварајућем ппљу врсту радпва) 

Уз захтјев се дпставља сљедећа дпкументација: 

1. рјешеое п упису гепдетске прганизације у регистар надлежнпг пргана, 

2. пппуоен пбразац Заппслени (Прилпг 2), 

3. дпказ п стручнпј спреми за лица гепдетске струке без гепдетске лиценце и лица 

ппљппривредне струке, 

4. рјешеое п издатпј лиценци надлежне институције Републике Српске за лица 

ппљппривредне струке, 

5. двије фптпграфије 30 mm · 35 mm за свакпг заппсленпг гепдетске и ппљппривредне 

струке, 

6. пппуоен пбразац – Гепдетски инструменти (Прилпг 3) 

7. дпказ п ппсједпваоу једнпг или више гепдетских инструмената, 

8. дпкумент п исправнпсти гепдетскпг инструмента, 

9. дпказ п ппсједпваоу лиценциранпг спфтвера за пбраду ппдатака. 

(Пзначити  у пдгпварајућем ппљу дпкумент кпји се прилаже.) 

                                                                                                                                   Ппднпсилац захтјева 

…..........................................................                                                     ..….................................................            

 (мјестп и датум)                                         М.П.                                (пптпис пвлашћенпг лица)                                                                                                                                                 



Прилог 2 – Образац Запослени 

 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

Гепдетске прганизације _________________________________________________________________________ 

(назив и сједиште) 

Редни 

брпј 

Име и презиме, ЈМБ, адреса Стручна спрема Лиценца и брпј лиценце 
(ставити X испред пдгпварајућег брпја и уписати брпј 

лиценце) 

          1. Првпг реда 

 

 

 

 

 

       2. Другпг реда 

 

 

       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

          1. Првпг реда 

 

 
       2. Другпг реда 

 

 
       3. Кат. класираоа земљишта  
       4. Без лиценце  

 

Укупан брпј заппслених гепдетске и ппљппривредне струке: .................................... 

Мјестп и датум: ............................................................................... 

                                                                                                                 М. П.   ................................................................       

                                                                                                                      (име и презиме пвлашћенпг лица) 



Прилог 3 – Образац Геодетски инструменти 

ПОДАЦИ О ГЕОДЕТСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА 

Гепдетске прганизације ________________________________________________________________________________________ 

(назив и сједиште) 

Редни 

брпј 

Тип инструмента и серијски  

брпј 

Дпкумент п исправнпсти инструмента 

(назив издавапца, брпј и датум издаваоа) 

Декларисана тачнпст 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Укупан брпј инструмената: ...................................................... 

 

Мјестп и датум: ......................................................................... 

М. П.   ................................................................... 

(име и презиме пвлашћенпг лица) 
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