ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦИ У СКЛАДУ СА НОВИМ
ПРАВИЛНИКОМ О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ
И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, КАО И ЛИЦЕНЦАМА ЗА
ОДГОВОРНА ЛИЦА И РЕГИСТРУ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА
И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА
У складу са чланом 108. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, број 83/2018), односно самосталним чланом 108.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19 – др. Закон), личне лиценце које су издате у складу са претходно важећим
прописима, односно лиценце које је изадала Инжењерска комора Србије, остају на
снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у случајевима предвиђеним
законом и подзаконским актима донетим на основу закона.
Истим чланом је такође прописано да ће се сматрати да су даном ступања на снагу
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (6. новембра 2018.
године), сва лица која имају важеће лиценце, које је до тог дана издала Инжењерска
комора Србије, уписана у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера.
Дана 27. јула 2019. године ступио је на снагу Правилник о полагању стручног
испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке
документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени
гласник РС”, број 51/2019), којим је прописано да се лиценце за инжењере, архитекте и
просторне планере издају у складу са описима стручних послова датих у Прилогу 2
Правилника, односно лиценце се више не издају на начин како је то било утврђено
Одлуком о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије.
У Прилогу 2 Правилника утврђене су нове лиценце према описима стручних
послова у оквиру појединачних стручних, односно ужих стручних области, уз навођење
лиценци које су издате према претходно важећим прописима, а које припадају одређеном
обухвату стручних послова у складу са припадајућом стручном, односно ужом стручном
облашћу.
У наставку је табела са приказом оних лиценци које је изадала Инжењерска
комора Србије а које не одговарају стручним областима за које се стиче
одговарајуће образовање и полаже одговарајући стручни испит у складу са
Правилником (видети Прилог 2 – Лиценце), као и лиценце чији су описи стручних
послова обједињени у нове одговарајуће лиценце на начин како је претходно описано:
Врста
лиценце
Стручна
област
Архитектура

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Ужа стручна
област
Урбанизам

Лиценце које су издаване
пре ступања на сангу
овог правилника
201 - Одговорни
урбаниста за руковођење
израдом урбанистичких
планова

Образложење
Лиценце 201, 202, 203 се више не
издају, јер лиценцу одговорног
урбанисте може да стекне само
архитекта-урбаниста, односно лице

202 - Одговорни
урбаниста за руковођење
израдом урбанистичких
планова за саобраћајнице
203 - Одговорни
урбаниста за руковођење
израдом урбанистичких
планова инфраструктуре

Врста
лиценце

које је стекло образовање из стручне
области архитектура, односно уже
стручне области урбанизам.
Инжењери саобраћаја, геодезије,
грађевинарства и др. учествују у
изради урбанистичких планова из
делокруга своје стручне области, али
не могу бити одговорна лица са
лиценцом за руковођење израдом
урбанистичких планова.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Стручна
област

Ужа стручна
област

Архитектура

-

Грађевинско
инжењерство

Грађевинске
конструкције

Хидротехника

Саобраћајни
(путеви и
железнице) и
други
инфраструктурн
и објекти
Организација и
технологија
грађења и
управљање
пројектима у
грађењу

Лиценце које су издаване
пре ступања на сангу
овог правилника
301 - Одговорни
пројектант конструкција
објеката високоградње
302 - Одговорни
пројектант конструкција
архитектонских
пројеката
310 - Одговорни
пројектант грађевинских
конструкција објеката
високоградње,
нискоградње и
хидроградње
316 - Одговорни
пројектант објеката
грађевинске геотехнике
313 - Одговорни
пројектант грађевинских
објеката хидроградње
314 - Одговорни
пројектант
хидротехничких објеката
и инсталација водовода и
канализације
315 - Одговорни
пројектант саобраћајница
318 - Одговорни
пројектант друмских
саобраћајница
311 - Одговорни
пројектант грађевинских
конструкција објеката
високоградње
312 - Одговорни
пројектант грађевинских
конструкција објеката
нискоградње

Образложење
Лиценце 301 и 302 се више не издају,
јер део стручних послови из обухвата
тих лиценци припада стручној
области грађевинско инжењерство.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 310 и 316 су обједињени у
једну лиценцу из стручне области
грађевинско инжењерство, односно
уже стручне области грађевинске
конструкције.
Напомена: стручни послови
грађевинске геотехнике су придодати
и другим лиценцама из области
грађевинског инжењерства (вид.
Прилог 2 Правилника)
Стручни послови обухваћени
лиценцама 313 и 314 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
грађевинско инжењерство, односно
уже стручне области хидротехника.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 315 и 318 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
грађевинско инжењерство, односно
уже стручне области собраћајни и
други инфраструктурни објекти.
Стручни послови обухваћени
лиценцама 311 и 312 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
грађевинско инжењерство, односно
уже стручне области организација и
технологија грађења.

Електротехничко
инжењерство

Електроенергетс
ке инсталације и
електромоторни
погон

Машинско
инжењерство

Термотехника,
термоенергетика
и процесна
техника

Хидротехника

Шумарство и
пољопривреда

Хидромелиорац
иони системи у
пољопривреди и
прехрамбенотехнолошки
процеси

Врста
лиценце

Лиценца 317 се више не издаје, јер
део стручних послова из обухвата те
лиценце припада стручној области
архитектура.
Стручни послови обухваћени
лиценцама 350 и 352 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
електротехничко инжењерство,
односно уже стручне области
електроенергетске инсталације и
електромоторни погон.

Стручни послови обухваћени
лиценцом 336 из делокруга
управљања машинских постројења за
ужу стручну област термотехника,
термоенергетика и процесна
техника су придодати стручним
пословима лиценце 330.

Стручни послови обухваћени
лиценцом 336 из делокруга
управљања машинских постројења за
ужу стручну област хидротехника су
придодати стручним пословима
лиценце 332.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 376 и 377 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
шумарство и пољопривреда, а
обављање одређених стручних
послова из области шумарства или
пољопревреде се доказује
одговарајућим стручним референцама.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА1

Стручна
област
Архитектура

317 - Одговорни
пројектант грађевинских
конструкција и
архитектонских
пројеката
350 - Одговорни
пројектант
електроенергетских
инсталација ниског и
средњег напона
352 - Одговорни
пројектант управљања
електромоторним
погонима - аутоматика,
мерења и регулација
330 - Одговорни
пројектант
термотехнике,
термоенергетике,
процесне и гасне технике
336 - Одговорни
пројектант система
управљања машинских
постројења - аутоматика,
мерења и управљања
332 - Одговорни
пројектант машинских
инсталација објеката
водоснабдевања и
индустријских вода,
хидротехнике и
хидроенергетике
336 - Одговорни
пројектант система
управљања машинских
постројења - аутоматика,
мерења и управљања
376 - Одговорни
пројектант
пољопривредних
пројеката
хидромелиорационих
система
377 - Одговорни
пројектант прехрамбено
- технолошких процеса

Ужа стручна
област
-

Лиценце које су издате
пре ступања на сангу
овог правилника
400 - Одговорни извођач
радова објеката

Образложење
Лиценце 401 и 402 се више не издају,
јер део стручних послова из обухвата

Напомена: Према члану 151. Закона о планирању и изградњи, лиценцу одговорног извођача радова
стиче лице са одговарајућим образовањем на нивоу еквивалентном академским студијама односно
струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ и на нивоу еквивалентном академским студијама
односно струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ.
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Грађевинско
инжењерство

Грађевинске
конструкције

Хидротехника

Електротехничко
инжењерство

Електроенергетс
ке инсталације и
електромоторни
погон

Електроника и
телекомуникаци
је

високоградње и
унутрашњих инсталација
водовода и канализације
401 - Одговорни извођач
радова архитектонскограђевинских
конструкција и
грађевинско-занатских
радова на објектима
високоградње
419 - Одговорни извођач
радова - менаџер у
градитељству
700 - Одговорни извођач,
са специјалистичким
струковним студијама,
грађевинских радова на
објектима високоградње
712 - Одговорни извођач,
са специјалистичким
струковним студијама,
грађевинских радова на
објектима нискоградње
800 - Одговорни извођач
грађевинских радова на
објектима високоградње
812 - Одговорни извођач
грађевинских радова на
објектима нискоградње
413 - Одговорни извођач
радова грађевинских
конструкција и
грађевинско-занатских
радова на објектима
хидроградње
414 - Одговорни извођач
радова хидротехничких
објеката и инсталација
водовода и канализације
750 - Одговорни извођач,
са специјалистичким
струковним студијама,
електроенергетских
радова ниског напона у
зградама (објектима)
850 - Одговорни извођач
електроенергетских
радова ниског напона у
зградама (објектима)
853 - Одговорни извођач
телекомуникационих
радова у зградама
(објектима)
753 - Одговорни извођач,
са специјалистичким
струковним студијама,
телекомуникационих
радова у зградама
(објектима)

тих лиценци припада стручној
области грађевинско инжењерство.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 419, 700, 712, 800 и 812 су
обједињену у једну нову лиценцу из
стручне области грађевинско
инжењерство, односно уже стручне
области грађевинске конструкције.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 413 и 414 су обједињени у
једну лиценцу из стручне области
грађевинско инжењерство, односно
уже стручне области хидротехника.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 750 и 850 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
електротехничко инжењерство,
односно уже стручне области
електроенергетске инсталације и
електромоторни погон.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 753 и 853 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
електротехничко инжењерство,
односно уже стручне области
електроника и телекомуникације.

Машинско
инжењерство

Термотехника,
термоенергетика
и процесна
техника

Хидротехника

Саобраћајно
инжењерство

Друмски
саобраћај
(интегрални и
унутрашњи
саобраћај)

Геодетско
инжењерство

-

Шумарство и
пољопривреда

Хидромелиорац
иони системи у
пољопривреди и
прехрамбенотехнолошки
процеси

430 - Одговорни извођач
радова термотехнике,
термоенергетике,
процесне и гасне технике
436 - Одговорни извођач
радова система
управљања машинских
постројења - аутоматика,
мерења и управљања
730 - Одговорни извођач
радова, са
специјалистичким
струковним студијама,
машинске опреме и
инсталација
830 - Одговорни извођач
машинских инсталација
432 - Одговорни извођач
радова машинских
инсталација објеката
водоснабдевања и
индустријских вода,
хидротехнике и
хидроенергетике
436 - Одговорни извођач
радова система
управљања машинских
постројења - аутоматика,
мерења и управљања

Стручни послови обухваћени
лиценцом 436 из делокруга
управљања машинских постројења за
ужу стручну област термотехника,
термоенергетика и процесна
техника су придодати стручним
пословима лиценце 430.

770 - Одговорни извођач
радова, са
специјалистичким
струковним студијама,
саобраћаја у друмском и
градском саобраћају
870 - Одговорни извођач
радова - струковни
инжењер саобраћаја у
друмском и градском
саобраћају
771 - Одговорни извођач,
са специјалистичким
струковним студијама,
геодетских радова на
објектима високоградње
и нискоградње
871 - Одговорни извођач
геодетских радова на
објектима високоградње
и нискоградње
476 - Одговорни извођач
радова на изградњи
пољопривредних и
хидромелиорационих
система
477 - Одговорни извођач
радова на изградњи
прехрамбено технолошких постројења

Стручни послови обухваћени
лиценцама 770 и 870 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
саобраћајно инжењерство, односно
уже стручне области друмски
саобрачај.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 730 и 830 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
машинско инжењерство, односно уже
стручне области термотехника,
термоенергетика и процесна
техника.
Стручни послови обухваћени
лиценцом 436 из делокруга
управљања машинских постројења за
ужу стручну област хидротехника су
придодати стручним пословима
лиценце 432.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 771 и 871 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
геодетско инжењерство.

Стручни послови обухваћени
лиценцама 476 и 477 су обједињену у
једну лиценцу из стручне области
шумарство и пољопривреда, а
обављање одређених стручних
послова из области шумарства или
пољопревреде се доказује
одговарајућим стручним референцама.

