
 
 
 
 
 

 
ЗАХТЕВ ЗА МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА У 

ИНЖЕЊЕРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ 
   

Булевар војводе Мишића бр. 37 
11000 Б е о г р а д 

 
 
Предмет: Захтев за мировање чланства у Комори 
 
 

У складу са чланом 13. Статута Инжењерске коморе Србије ("Службени гласник 
РС", бр. 36/2019), подносим захтев за мировање чланства у Комори. 

 
1. Подаци подносиоца захтева 

 
1.1 Име (име родитеља) и презиме  

1.2 Место пребивалишта  

1.3 Адреса (улица и кућни број)  

1.4 Поштански број   

1.5 Контакт телефон  

1.6 E-mail  

 
2. Подаци о запослењу 

 
2.1 Назив и место послодавца  

2.2 Адреса   

 
3. Подаци о издатим лиценцама  

 
3.1 Матична секција1  

3.3 Број лиценце/и  

 
 
 
 
 
 
 



4. Разлози за мировање чланства2 (означити разлог који је основ за мировање)

1. одређен притвор, изречена мера безбедности односно заштитна мера, осим
мере безбедности забране вршења позива, делатности и дужности и заштитне
мере забране вршења одређене делатности;

2. у случају правноснажне осуде на казну затвора, осим због кривичног дела
извршеног у вези са вршењем професионалне делатности и дужности;

3. избор односно именовање на јавну функцију;
4. запослење у органу државне управе или јединици локалне самоуправе;
5. због одласка у иностранство;
6. због одласка на специјализацију;
7. услед теже болести;
8. услед породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради

посебне неге детета;
9. други оправдани разлог ______________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(навести разлог) 

5. Очекивани датум почетка мировања чланства:

6. Прилози (обавезно приложити пратећу документацију којом се доказује
постојање разлога за мировање) 

Захтев за мировање чланства у Комори се шаље на адресу: 

Инжењерска комора Србије 
Булевар војводе Мишића бр. 37 
11000 Београд 

Или путем електронске поште на e-mail секретара Матичне секције којој припадате. 

У ____________, __.__.____. 
године  

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

______________________________ 
потпис или електронски потпис 

1 Архитеката, инжењера грађевинске струке, инжењера електро струке, инжењера машинске струке, 
инжењера осталих техничких струка, просторних планера 
2  Мировање из тачки 1-4. члан Коморе може остварити за период за који му је одређен притвор, 
изречена мера безбедности односно заштитна мера, осим мере безбедности забране вршења позива, 
делатности и дужности и заштитне мере забране вршења одређене делатности, за период на који је 



правноснажно осуђен на казну затвора, осим због кривичног дела извршеног у вези са вршењем 
професионалне делатности и дужности, за период за који је изабран или именован на јавну функцију 
односно запослен у органу државне управе или јединици локалне самоуправе. 
Мировање из разлога наведених у тачкама 5-8. члан Коморе може остварити на период не дужи од 2 
године. 
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