
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  
Бр. 254/03-4-12 
25. 11. 2003. године  
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" 
број 47/03) и члана 10 став 1 тачка 3 и члана 19 став 1 тачка 7 Статута Инжењерске 
коморе Србије, Управни одбор Инжењерске коморе Србије, на седници одржаној 25. 11. 
2003. године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 

 
о условима и поступку за утврђивање усклађености лиценци које издају друге земље са 
правилима Инжењерске коморе Србије  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се услови и поступак за утврђивање усклађености лиценци које 
издају друге земље са правилима Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту: Комора), 
уколико између друге Инжењерске коморе и ове Коморе није закључен споразум о 
међусобном признавању издатих лиценци. 
 
Под лиценцом у смислу става 1 овог члана подразумева се лиценца друге Инжењерске 
коморе и свака друга јавна исправа издата од стране Инжењерских комора, или 
надлежних органа државне управе матичних земаља на основу којих је стечено право на 
руковођење израдом просторних и урбанистичких планова, руковођење израдом техничке 
документације и руковођење изградњом објеката.  

 
Члан 2. 

 
Комора утврђује усклађеност лиценци које су издале друге Инжењерске коморе 
дипломираним просторним планерима и дипломираним инжењерима архитектонске, 
грађевинске, машинске, електротехничке, саобраћајне и друге техничке струке којима 
Комора издаје лиценце за одговорне планере, одговорне урбанисте, одговорне 
пројектанте и одговорне изводаче радова. 
 
Под условима из става 1 овог члана, Комора утврђује усклађеност лиценци и лицима која 
су чланови других Инжењерских комора, којима су лиценце, односно одговарајућа 
овлашћења издали надлежни органи државне управе, уколико су прописима тих земаља 
за издавање лиценци, односно одговарајућих овлашћења искључиво овлашћени органи 
државне управе. 
 
Под условима из става 1 овог члана, Комора утврђује усклађеност лиценци и лицима која 
нису чланови других Инжењерских комора, уколико у тим земљама нису организоване 
Инжењерске коморе, којима су лиценце, односно одговарајућа овлашћења издали 



одговарајући органи државне управе, уколико су прописима тих земаља за издавање 
лиценци, односно одговарајућих овлашћења искључиво овлашћени органи државне 
управе. 
 
Утврђивање усклађености лиценци из става 1, 2 и 3 овог члана врши се лицима која нису 
држављани Републике Србије. 

 
Члан 3. 

 
Лице које је заинтересовано да му се утврди усклађеност лиценце, односно еквивалентне 
јавне исправе коју му је издала друга земља, дужно је да положи део стручног испита 
пред надлежном комисијом у Републици Србији. 
 
Под делом стручног испита из става 1 овог члана подразумева се познавање 
одговарајућих техничких прописа Републике Србије.  

 
Члан 4. 

 
Лице које је заинтересовано да му се утврди усклађеност лиценце, односно еквивалентне 
јавне исправе коју му је издала друга земља, подноси писани захтев Управном одбору 
Коморе. 
 
Писани захтев подноси се на прописаном обрасцу.  
 
Уз захтев за утврђивање усклађености лиценце подноси се:  

1. диплома о високој стручној спреми;  
2. уверење о положеним испитима;  
3. доказ о чланству у другој Инжењерској комори, уколико је у земљи чији је 

држављанин подносилац захтева организована Инжењерска комора;  
4. Статут Инжењерске коморе, чији је члан подносилац захтева, односно извод из 

закона на основу којег је издата лиценца, односно одговарајуће овлашћење;  
5. доказ о положеном стручном испиту;  
6. лиценца, односно овлашћење, односно други доказ о стицању права на 

руковођење израдом просторних и урбанистичких планова, руковођење израдом 
техничке документације и руковођење изградњом објеката;  

7. детаљна референц листа;  
8. доказ о уплати накнаде за утврђивање усклађености лиценце.  

Исправе из става 3 тачке 1 - 4 и 6 - 8 овог члана достављају се у овереном препису 
оригинала и овереном препису на српском језику. 
Накнада за утврђивање усклађености лиценце износи 4.000,00 динара. 

 
Члан 5. 

 
Управни одбор Коморе донеће одлуку о усклађености лиценце коју је издала друга 
Инжењерска комора, односно о усклађености друге јавне исправе из члана 2 ове Одлуке 
са лиценцом ове Коморе, уколико подносилац захтева испуњава услове за издавање 
лиценце утврђене Законом, Статутом Коморе и одлукама Управног одбора Коморе. 



 
Одлука из става 1 овог члана доноси се на предлог Извршног одбора одговарајуће 
матичне секције. 

 
 

Члан 6. 
 

На основу одлуке Управног одбора о усклађености лиценце, односно друге јавне исправе, 
издаје се одговарајуца лиценца Коморе на период од годину дана од дана издавања 
лиценце. 

 
Члан 7. 

 
Лице којем је издата лиценца у складу са овом Одлуком обавезно је да изврши уплату:  

1. накнаде за издавање лиценце у износу од 18.000,00 динара годишње  
2. накнаде за израду печата у износу од 900,00 динара за израду печата на дрвеном 

носачу, односно накнаде у износу од 1650,00 динара за израду печата на 
аутоматском носачу.  

 
Члан 8. 

 
Лице којем је издата лиценца у складу са овом Одлуком, уколико жели да му се продужи 
важност издате лиценце, подноси писани захтев за продужавање важности лиценце.  

 
У случају из става 1 овог члана, важност издате лиценце продужава се за наредних 
годину дана, уколико подносилац захтева поред накнаде из члана 6 став 1 тачка 1 ове 
Одлуке уплати износ од 1.000,00 динара на име накнаде трошкова за издавање нове 
лиценце. 

 
Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
  

Председник Инжењерске коморе Србије 
Проф. др Милош Лазовић, дипл. грађ. инж., с.р. 


