
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  
Број: 1141/1-5 
29.05.2009.год. 
Кнеза Милоша 9. 
Б е о г р а д 
                  
          На основу члана 131. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи ( „Сл. 
Гласник РС“ бр. 47/03) и члана 10. став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. тачка 21. 
Статута Инжењерске коморе Србије (“Службени гласник РС”, бр.88/05 и 16/09), 
Управни одбор Инжењерске коморе Србије, на 1. конститутивној седници одржаној 
29.05.2009.године, донео је 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о условима и поступку за утврђивање 

усклађености лиценци које издају друге земље са правилима 
Инжењерске коморе Србије 

 
Члан 1. 

 
      
       

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о условима и поступку за утврђивање 
усклађености лиценци које издају друге земље са правилима Инжењерске 
коморе Србије, број: 254/03-4-12 од 25.11.2003.године, члан 1. став 1. мења се 
и гласи: 
 
                                                   
„Овом одлуком утврђују се услови и поступак за утврђивање усклађености 
лиценци које издају друге земље са правилима Инжењерске коморе Србије (у 
даљем тексту: Комора), под условом реципроцитета.“ 
 
                                   
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Ова одлука се не примењује у случају да између друге Инжењерске коморе и 
ове Коморе закључен споразум о међусобном признавању издатих лиценци.“ 
 
                                                   Члан 2. 
 
Члан 3. мења се и  гласи: 

 
„Лице које је заинтересовано да му се утврди усклађеност лиценце, односно 
еквивалентне јавне исправе која му је издала друга земља, дужно је да положи 
део стручног испита на српском језику који се састоји од  општег дела  пред 
надлежном комисијом у Републици Србији.“ 

 
 

 



Члан 3. 
 
     У члану 4. став 3. иза тачке 4. додаје се нова тачка 5. која гласи: 

„5. доказ о постојању реципроцитета.“ 
Досадашње тачке од 5 – 8 постају тачке од 6 – 9. 
 
У ставу 4. број: „4“ замењује се бројем: „5“, а бројеви: „6 – 8“ замењују се 
бројевима: „7 – 9“. 
 

 
                                                            Члан 4. 

 
У члану 7. тачка 1. износ: „18.000,00 динара“ замењује се износом: „150.000,00 
динара“. 
 

                                                        Члан 5. 
 

У члану 8. став 2. износ: „1.000,00 динара“ замењује се износом: „2.000,00 
динара“. 

 
Члан 6. 

 
     Имаоци лиценци издатих до дана ступања на снагу ове одлуке, остварују      
     право из лиценци до дана истека трајања лиценце. 

 
 

Члан 7. 
 

Ова одлука се објављује на огласној табли Коморе, након прибављања 
сагласности Министарства животне средине и просторног планирања 
Републике Србије. 
 

 
Члан 8. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Коморе. 
 
 
 

 
          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                    ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

        Проф.др Драгослав Шумарац дипл.грађ.инж с.р. 
 

 


