
 
 
 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ 
У РЕГИСТАР ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА И РЕГИСТАР 

ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИЗВОЂАЧА  
  

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
   

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

 
Предмет: Захтев за издавање уверења о подацима уписаним у регистар 
 
 

У складу са чланом 37. Правилника 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) 
подносим захтев за издавање уверења о подацима уписаним у Регистар.  
 
Подаци о подносиоцу захтева: 
1.1 Име (име родитеља) и презиме  

1.2 Звање (из дипломе)  

1.3 Место пребивалишта  

 
Подаци о издатој лиценци: 
2.1 Врста лиценце1  

2.2 Назив стручне области  

2.3 Назив уже стручне области  

2.4 Број лиценце  

2.5 Датум издавања лиценце  

2.6 Број решења о издавању 
лиценце2 

 

 
Подаци о адреси за слање уверења: 
3.1 Адреса становања (улица и 

кућни број) 
 

3.2 Поштански број и место  

3.3 E-mail (уколико желите да 
Уверење добијете и ел. путем) 

 



3.4 Адреса предузећа у коме је 
лице запослено ( уколико 
желите да Уверење добијете 
на адресу предузећа) 

 

 
 
 
У ____________, ____.____.____. године  
     

 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  
 

_____________________________________
_ 

 
Напомена:  

• Уверење о подацима уписаним у Регистар издаје се на лични зхтев. 
• Захтев за издавање уверења о подацима уписаним у регистар мора бити 

потписан ад стране имаоца лиценце. 
• Уколико лице које подноси захтев за издавање уверења поседује више лиценци, 

подноси појединачно захтев за сваку лиценцу за коју тражи издавање уверења. 
• Уверење о подацима уписаним у Регистар издаје се за сваку лиценцу посебно. 
• Уплата накнаде за издавање уверења о подацима уписаним у регистар врши се 

појединачно за сваку лиценцу, са позивом на број лиценце. 
• У рубрици која се односи на  адресу за слање уверења, подносиоц захтева се 

опредељује да ли жели да му се Уверење доставља путем поште на кућну 
адресу (тачка 3.1) или на адресу предузећа у коме је запослено (тачка 3.4). 
  

 
Инструкција за уплату накнаде за издавање уверења о подацима уписаним у 

регистар 
 
 
Начин попуњавања уплатнице 
сврха уплате: Издавање уверења о подацима уписаним у регистар 
прималац: Инжењерска комора Србије 
износ: 1.000,00 динара 
рачун примаоца: 160-40916-33 
број модела: (оставити непопуњено) 
позив на број (одобрење): 02-број лиценце 
 

Захтев за издавање уверења 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. 
 
 

1 Одговорни просторни планер, одговорни урбаниста, одговорни пројектант, одговорни извођач радова, 
одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда 
2 Број решења се наводи уколико је лиценцу решењем издало Министарство након 6. новембра 2018. 
године 
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