
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА СТРУЧНИМ, ОДНОСНО УЖИМ СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА 

 

 

Стручне, односно уже стручне области са описима стручних послова за чије обављање се 

издаје лиценца за одговорног просторног планера, одговорног урбанисту, одговорног 

пројектанта и одговорног извођача радова: 

 

Врста 

лиценце 
ОДГОВОРНИ ПРОСТОРНИ ПЛАНЕР 

Стручна 

област 

Ужа стручна 

област 

Ознака 

лиценце 
Опис стручних послова 

Лиценце које су издате 

пре ступања на сангу 

овог правилника 

Просторно 

планирање 

- ПП 01 обављање стручних 

послова руковођења и 

израде свих просторних 

планова и докумената за 

спровођење просторних 

планова  

100 - Одговорни 

планер 

 

 

Врста 

лиценце 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

Стручна 

област 

Ужа стручна 

област 

Ознака 

лиценце 
Опис стручних послова 

Лиценце које су издате 

пре ступања на сангу 

овог правилника 

Архитектура Урбанизам УП 02 обављање стручних 

послова руковођења и 

израде свих 

урбанистичких планова 

и урбанистичко-

техничких докумената, 

просторног плана 

јединице локалне 

самоуправе и просторног 

плана подручја посебне 

намене за подручја са 

природним, културно-

историјским и 

амбијенталним 

вредностима  

200 - Одговорни 

урбаниста за 

руковођење израдом 

урбанистичких 

планова и 

урбанистичких 

пројеката 

201 - Одговорни 

урбаниста за 

руковођење израдом 

урбанистичких 

планова 

202 - Одговорни 

урбаниста за 

руковођење израдом 

урбанистичких 

планова за 

саобраћајнице 

203 - Одговорни 

урбаниста за 

руковођење израдом 

урбанистичких 

планова 

инфраструктуре 

 



 

 

Врста 

лиценце 
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

Стручна 

област 

Ужа стручна 

област 

Ознака 

лиценце 
Опис стручних послова 

Лиценце које су издате 

пре ступања на сангу 

овог правилника 

Архитектура - АП 02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката архитектуре, 

изграђене околине и 

спољног уређења, 

зграда свих категорија 

и инжењерских 

објеката, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

300 - Одговорни 

пројектант 

архитектонских 

пројеката, уређења 

слободних простора и 

унутрашњих 

инсталација водовода 

и канализације 

301 - Одговорни 

пројектант 

конструкција објеката 

високоградње 

302 - Одговорни 

пројектант 

конструкција 

архитектонских 

пројеката 

Пејзажна 

архитектура 

- ПаП 03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката пејзажне 

архитектуре и 

хортикултуре, 

изграђене околине и 

спољног уређења, за 

зграде свих категорија 

и инжењерске објекте, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

373 - Одговорни 

пројектант за 

пејзажноархитектонско 

уређење слободних 

простора 

Грађевинско 

инжењерство 

Грађевинске 

конструкције 

ГП 04-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката грађевинских 

конструкција и 

грађевинске геотехнике 

за зграде и инжењерске 

објекте и других 

грађевинских 

пројеката, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

310 - Одговорни 

пројектант 

грађевинских 

конструкција објеката 

високоградње, 

нискоградње и 

хидроградње 

316 - Одговорни 

пројектант објеката 

грађевинске 

геотехнике 

Хидротехника ГП 04-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

хидротехничких 

објеката и инсталација 

и грађевинске 

геотехнике, вршења 

стручног надзора у 

313 - Одговорни 

пројектант 

грађевинских објеката 

хидроградње 

314 - Одговорни 

пројектант 

хидротехничких 

објеката и инсталација 

водовода и 

канализације 



 

 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

Саобраћајни 

(путеви и 

железнице) и 

други 

инфраструктурн

и објекти 

ГП 04-03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката саобраћајних 

и других 

инфраструктурних 

објеката и грађевинске 

геотехнике, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

315 - Одговорни 

пројектант 

саобраћајница 

318 - Одговорни 

пројектант друмских 

саобраћајница 

Организација и 

технологија 

грађења и 

управљање 

пројектима у 

грађењу 

 

 

 

 

ГП 04-04 самостално обављање 

стручних послова 

израде пројеката  

организације и 

технологије грађења и 

управљања пројектима 

у грађењу, послова 

израде пројеката 

грађевинских 

конструкција објеката 

за које грађевинску 

дозволу издаје 

јединица локалне 

самоуправе, спратности 

По+П+4+Пк чија 

укупна површина не 

прелази 2.000 m² бруто 

површине, објеката са 

мање сложеним 

грађевинским 

конструкцијама 

(распона до 12 метара), 

локалних и 

некатегорисаних 

путева и улица, 

унутрашњих 

инсталација водовода и 

канализације, извођење 

појединих грађевинско-

занатских и 

инсталатерских радова 

и радова на 

унутрашњем уређењу 

објеката и уређењу 

терена, као и 

грађевинске 

геотехнике, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

311 - Одговорни 

пројектант 

грађевинских 

конструкција објеката 

високоградње 

312 - Одговорни 

пројектант 

грађевинских 

конструкција објеката 

нискоградње 

317 - Одговорни 

пројектант 

грађевинских 

конструкција и 

архитектонских 

пројеката 

Електро- 

техничко  

инжењерство 

 

Електроенергетс

ке инсталације и 

електромоторни 

погон 

ЕП 05-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

електроенергетских 

инсталација ниског и 

средњег напона, 

350 - Одговорни 

пројектант 

електроенергетских 

инсталација ниског и 

средњег напона 

352 - Одговорни 

пројектант управљања 

електромоторним 



 

 

управљања 

електромоторним 

погонима – аутоматика, 

мерења и регулација и 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

погонима - аутоматика, 

мерења и регулација 

 

Производња и 

пренос 

електричне 

енергије 

ЕП 05-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

електроенергетских 

инсталација високог и 

средњег напона – 

разводна постројења и 

пренос електричне 

енергије и опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

351 - Одговорни 

пројектант 

електроенергетских 

инсталација високог и 

средњег напона - 

разводна постројења и 

пренос електричне 

енергије 

 

Електроника и 

телекомуникаци

је 

ЕП 05-03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

електронике, 

телекомуникационих и 

сигналних инсталација 

и опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

353 - Одговорни 

пројектант 

телекомуникационих 

мрежа и система 

 

Машинско 

инжењерство 

 

Термотехника, 

термоенергетика 

и процесна 

техника 

МП 06-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

машинских 

инсталација 

(термотехника, 

термоенергетика, 

процесна и гасна 

техника), опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат и 

система управљања 

машинских постројења, 

за зграде свих 

категорија и 

инжењерске објекте, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

330 - Одговорни 

пројектант 

термотехнике, 

термоенергетике, 

процесне и гасне 

технике 

336 - Одговорни 

пројектант система 

управљања машинских 

постројења - 

аутоматика, мерења и 

управљања 

 



 

 

Хидротехника МП 06-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката машинских 

инсталација објеката 

водоснабдевања и 

индустријских вода, 

хидротехнике и 

хидроенергетике и 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат и система 

управљања машинских 

постројења, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

332 - Одговорни 

пројектант машинских 

инсталација објеката 

водоснабдевања и 

индустријских вода, 

хидротехнике и 

хидроенергетике 

336 - Одговорни 

пројектант система 

управљања машинских 

постројења - 

аутоматика, мерења и 

управљања 

Транспортна 

средства, 

складишта и 

машинске 

технологије 

МП 06-03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката транспортних 

средстава, складишта и 

машинских 

конструкција, 

технологије и опреме 

која утиче на основне 

захтеве за објекат, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

333 - Одговорни 

пројектант 

транспортних 

средстава, складишта и 

машинских 

конструкција и 

технологије 

 

Саобраћајно 

инжењерство 

Друмски 

саобраћај 

(интегрални и 

унутрашњи 

саобраћај) 

СП 07-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката друмског 

саобраћаја и 

саобраћајне 

сигнализације 

(интегрални и 

унутрашњи саобраћај), 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

370 - Одговорни 

пројектант саобраћаја 

и саобраћајне 

сигнализације 

 

 

Железнички 

саобраћај 

СП 07-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката железничког 

саобраћаја и 

транспорта, вршења 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа 

368 - Одговорни 

пројектант 

железничког 

саобраћаја и 

транспорта 

 

Речно-поморски 

саобраћај 

СП 07-03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

366 - Одговорни 

пројектант водног 

саобраћаја и 

транспорта 



 

 

пројеката водног 

саобраћаја и 

транспорта, вршења 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа 

 

Ваздушни 

саобраћај 

СП 07-04 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката ваздушног 

саобраћаја и 

транспорта, вршења 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа 

367 - Одговорни 

пројектант ваздушног 

саобраћаја и 

транспорта 

 

Телекомуникаци

они саобраћај 

СП 07-05 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

телекомуникационог 

саобраћаја и мрежа, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

369 - Одговорни 

пројектант 

телекомуникационог 

саобраћаја и мрежа 

 

Логистика СП 07-06 самостално обављање 

стручних послова 

израде пројеката и 

студија планирања, 

организације, 

управљања, 

обликовања, 

вредновања и 

оправданости 

логистичких система и 

процеса, вршења 

стручног надзора у 

току извођења, као и 

техничког прегледа 

365 - Одговорни 

пројектант логистике 

Геодетско 

инжењерство 

- ГеП 08-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката геодетских 

мерења и обележавања 

земљишта, као и зграда 

свих категорија и 

инжењерских објеката 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

372 - Одговорни 

пројектант геодетских 

пројеката 

Технолошко и 

металуршко 

инжењерство 

Технологије и 

технолошки 

процеси 

ТП 09-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката технологије, 

технолошких процеса и 

371 - Одговорни 

пројектант 

технолошких процеса 

 



 

 

постројења и опреме 

која утиче на основне 

захтеве за објекат, за 

зграде и инжењерске 

објекте, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

Металургија МТП 09-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката  

металуршких процеса и 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

385 - Одговорни 

пројектант 

металуршких процеса 

 

Геолошко 

инжењерство 

Геотехника ГтП 10-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

геотехничких и 

инжењерскогеолошких 

пројеката и подлога, те 

геотехничких 

истраживања, вршења 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа 

391 - Одговорни 

пројектант на изради 

геотехничких и 

инжењерскогеолошких 

подлога 

 

Хидрогеологија ГтП 10-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

хидрогеолошких 

објеката и подлога, 

вршења стручног 

надзора у току 

извођења радова, као и 

техничког прегледа 

392 - Одговорни 

пројектант 

хидрогеолошких 

подлога и објеката 

 

Геофизика ГтП 10-03 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката геофизичких 

подлога и испитивања, 

вршења стручног 

надзора у току 

извођења радова, као и 

техничког прегледа 

393 - Одговорни 

пројектант за израду 

геофизичких подлога и 

пројектовање 

геофизичких 

испитивања 

Шумарство и 

пољопривреда 

Заштита од 

ерозије и 

мелиорације 

шумских и 

пољопривредни

х површина 

ШП 11-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката објеката за 

уређење бујица и 

заштиту од ерозија и 

мелиорације шумских и 

375 - Одговорни 

пројектант објеката за 

уређење бујица и 

заштиту од ерозије и 

мелиорација шумских 

и пољопривредних 

површина 

 



 

 

пољопривредних 

површина, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа 

Хидромелиорац

иони системи у 

пољопривреди и 

прехрамбено- 

технолошки 

процеси  

ПоП 11-02 самостално обављање 

стручних послова 

израде, односно 

техничке контроле 

пројеката 

хидромелиорационих 

система у 

пољопривреди и 

пројеката прехрамбено-

технолошких процеса, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

376 - Одговорни 

пројектант 

пољопривредних 

пројеката 

хидромелиорационих 

система 

377 - Одговорни 

пројектант 

прехрамбено - 

технолошких процеса 

Енергетска 

ефикасност 

зграда 

- ЕЕ 12-01 самостално обављање 

стручних послова 

израде елабората 

енергетске 

ефикасности који су 

прилог техничкој 

документацији, вршења 

енергетских прегледа 

зграда и учешћа у 

енергетској 

сертификацији зграда 

381 – Одговорни 

инжењер за енергетску 

ефикасност зграда  

 

Врста 

лиценце 
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

Стручна 

област 

Ужа стручна 

област 

Ознака 

лиценце 
Опис стручних послова 

Лиценце које су издате 

пре ступања на сангу 

овог правилника 

Архитектура - АИ 02-01 обављање послова 

руковођења грађењем 

зграда свих категорија, 

односно извођењем 

радова, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

400 - Одговорни 

извођач радова 

објеката високоградње 

и унутрашњих 

инсталација водовода 

и канализације 

401 - Одговорни 

извођач радова 

архитектонско-

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско-занатских 

радова на објектима 

високоградње 

Пејзажна 

архитектура 

- ПаИ 03-01 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова спољног, 

односно пејзажно-

архитектонског 

уређења слободних 

простора, за зграде 

свих категорија и 

инжењерске објекте, 

вршење стручног 

надзора на изградњи 

474 - Одговорни 

извођач радова на 

пејзажном уређењу 

слободних простора 

 



 

 

објеката пејзажне 

архитектуре и 

хортикултуре, као и 

техничког прегледа   

Грађевинско 

инжењерство 

Грађевинске 

конструкције 

ГИ 04-01.1 обављање послова 

руковођења грађењем 

зграда свих категорија 

и инжењерских 

објеката, односно 

извођењем радова  

грађевинских 

конструкција, 

инсталација и 

грађевинско-занатских 

радова, као и 

грађевинске 

геотехнике, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

410 - Одговорни 

извођач радова 

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско - 

занатских радова на 

објектима 

високоградње, 

нискоградње и 

хидроградње. 

 

ГИ 04-01.2 обављање послова 

руковођења грађењем 

зграда свих категорија 

и инжењерских 

објеката за које 

грађевинску дозволу 

издаје јединица 

локалне самоуправе, 

спратности 

По+П+4+Пк чија 

укупна површина не 

прелази 2.000 m² бруто 

површине, објеката са 

мање сложеним 

грађевинским 

конструкцијама 

(распона до 12 метара), 

локалних и 

некатегорисаних 

путева и улица, 

унутрашњих 

инсталација водовода и 

канализације, извођење 

појединих грађевинско-

занатских и 

инсталатерских радова 

и радова на 

унутрашњем уређењу 

објеката и уређењу 

терена, као и 

грађевинске 

геотехнике, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

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 

 

Хидротехника ГИ 04-02.1 обављање послова 

руковођења грађењем 

хидротехничких 

објеката и инсталација 

водовода и 

канализације, односно 

извођењем радова  

413 - Одговорни 

извођач радова 

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско-занатских 

радова на објектима 

хидроградње 



 

 

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско-занатских 

радова на објектима 

хидроградње, као и 

грађевинске 

геотехнике, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

414 - Одговорни 

извођач радова 

хидротехничких 

објеката и инсталација 

водовода и 

канализације 

Саобраћајни 

(путеви и 

железнице) и 

други 

инфраструктурн

и објекти 

ГИ 04-03.1 обављање послова 

руковођења грађењем, 

односно извођењем 

радова на саобраћајним 

и другим 

инфраструктурним 

објектима, као и израда 

теренских и 

лабораторијских 

испитивања за потребе 

израде геотехничких 

елабората 

саобраћајница, 

побољшање тла код 

изградње објеката 

саобраћајне 

инфраструктуре, 

извођење различитих 

типова геотехничких 

анкера, ињекционих и 

других геотехничких 

радова, потпорних 

зидова и санација 

клизишта и других 

облика нестабилности 

терена, као и других 

радова грађевинске 

геотехнике, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

412 - Одговорни 

извођач радова 

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско - 

занатских радова на 

објектима нискоградње 

415 - Одговорни 

извођач радова 

саобраћајница 

418 - Одговорни 

извођач радова 

друмских 

саобраћајница 

 

Организација и 

технологија 

грађења и 

управљање 

пројектима у 

грађењу 

 

ГИ 04-04.1 обављање послова 

руковођења грађењем, 

односно извођењем 

радова грађевинских 

конструкција и 

грађевинско - 

занатских радова на 

зградама и 

инжењерским 

објектима, као и 

грађевинске 

геотехнике, вршење 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа   

411 - Одговорни 

извођач радова 

грађевинских 

конструкција и 

грађевинско - 

занатских радова на 

објектима 

високоградње 

 

Електро- 

техничко  

инжењерство 

 

Електроенергетс

ке инсталације и 

електромоторни 

погон 

ЕИ 05-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова 

електроенергетских 

инсталација ниског и 

средњег напона, 

450 - Одговорни 

извођач радова 

електроенергетских 

инсталација ниског и 

средњег напона 

 



 

 

управљања 

електромоторним 

погонима – аутоматика, 

мерења и регулација и 

уградње опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

техничког прегледа   

ЕИ 05-01.2 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова 

електроенергетских 

инсталација ниског и 

средњег напона и 

уградње опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, за 

незахтевне и мање 

захтевне објекте, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

техничког прегледа   

750 - Одговорни 

извођач, са 

специјалистичким 

струковним студијама, 

електроенергетских 

радова ниског напона у 

зградама (објектима) 

850 - Одговорни 

извођач 

електроенергетских 

радова ниског напона у 

зградама (објектима) 

 

Производња и 

пренос 

електричне 

енергије 

ЕИ 05-02.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова 

електроенергетских 

инсталација средњег и 

високог напона- 

разводних постројења и 

преноса електричне 

енергије, управљања 

електромоторним 

погонима – аутоматика, 

мерења и регулација и 

уградње опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

техничког прегледа   

451 - Одговорни 

извођач радова 

електроенергетских 

инсталација високог и 

средњег напона - 

разводна постројења и 

пренос електричне 

енергије 

 

Електроника и 

телекомуникаци

је 

ЕИ 05-03.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова електронике, 

телекомуникационих и 

сигналних инсталација 

и опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, вршење 

стручног надзора у 

току извођења, као и 

техничког прегледа   

453 - Одговорни 

извођач радова 

телекомуникационих 

мрежа и система 

 ЕИ 05-03.2 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова 

телекомуникационих и 

сигналних инсталација 

и уградње опреме која 

853 - Одговорни 

извођач 

телекомуникационих 

радова у зградама 

(објектима)  



 

 

утиче на основне 

захтеве за објекат, за 

незахтевне и мање 

захтевне објекте, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

техничког прегледа   

753 - Одговорни 

извођач, са 

специјалистичким 

струковним студијама, 

телекомуникационих 

радова у зградама 

(објектима) 

Машинско 

инжењерство 

 

Термотехника, 

термоенергетика 

и процесна 

техника 

МИ 06-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова машинских 

инсталација 

(термотехника, 

термоенергетика, 

процесна и гасна 

техника), уградње 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, и система за 

управљање машинских 

постројења- 

аутоматика, мерења и 

управљања, за зграде 

свих категорија и 

инжењерске објекте, 

вршење стручног 

надзора у току  

извођења, као и 

техничког прегледа   

430 - Одговорни 

извођач радова 

термотехнике, 

термоенергетике, 

процесне и гасне 

технике 

436 - Одговорни 

извођач радова 

система управљања 

машинских постројења 

- аутоматика, мерења и 

управљања 

 

МИ 06-01.2 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова управљања 

машинских 

инсталација и уградње 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, за незахтевне и 

мање захтевне објекте, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

техничког прегледа   

730 - Одговорни 

извођач радова, са 

специјалистичким 

струковним студијама, 

машинске опреме и 

инсталација 

830 - Одговорни 

извођач машинских 

инсталација 

Хидротехника МИ 06-02.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова машинских 

инсталација објеката 

водоснабдевања и 

индустријских вода, 

хидротехнике и 

хидроенергетике и 

уградње опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, као 

и система управљања 

машинских постројења, 

вршење стручног 

надзора у току  

извођења, као и 

техничког прегледа   

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 

 

Транспортна 

средства, 

складишта и 

МИ 06-03.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова машинских 

434 - Одговорни 

извођач радова 

транспортних 



 

 

машинске 

технологије 

конструкција и 

технологија, 

транспортних 

средстава и складишта 

и уградње опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, за 

зграде свих категорија 

и инжењерске објекте,  

вршење стручног 

надзора у току  

извођења, као и 

технички преглед   

средстава, складишта и 

машинских 

конструкција и 

технологија 

 

Саобраћајно 

инжењерство 

Друмски 

саобраћај 

(интегрални и 

унутрашњи 

саобраћај) 

СИ 07-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова регулисања и 

управљања саобраћајем 

и саобраћајне 

сигнализације за све 

врсте путева и уличне 

мреже, вршење 

стручног надзора у 

току извођења, као и 

техничког прегледа   

470 - Одговорни 

извођач радова 

саобраћајне 

сигнализације 

 

 

СИ 07-01.2 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова регулисања и 

управљања саобраћајем 

и саобраћајне 

сигнализације, за 

градске путне и уличне 

мреже и стационарног 

саобраћаја, вршење 

стручног надзора у 

току извођења, као и 

техничког прегледа   

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 

 

Железнички 

саобраћај 

СИ 07-02.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова регулисања и 

управљања 

железничког саобраћаја 

и транспорта, радова 

железничке 

инфраструктуре и 

сигнализације, вршење 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа   

468 - Одговорни 

извођач железничког 

саобраћаја и 

транспорта 

Телекомуникаци

они саобраћај 

СИ 07-03.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова регулисања и 

управљања 

телекомуникационог 

саобраћаја, вршење 

стручног надзора у 

току извођења радова, 

као и техничког 

прегледа   

469 - Одговорни 

извођач радова у 

системима 

телекомуникационог 

саобраћаја и мрежа 

 

Геодетско 

инжењерство 

- ГеИ 08-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова геодетских 

471 - Одговорни 

извођач геодетских 

радова 



 

 

радова  за  земљиште и 

зграде свих категорија 

и инжењерске објекте  

 

ГеИ 08-01.2 обављање послова 

руковођења извођењем 

геодетских радова за 

земљиште и незахтевне 

и мање захтевне 

објекте 

771 - Одговорни 

извођач, са 

специјалистичким 

струковним студијама, 

геодетских радова на 

објектима 

високоградње и 

нискоградње 

871 - Одговорни 

извођач геодетских 

радова на објектима 

високоградње и 

нискоградње 

Технолошко и 

металуршко 

инжењерство 

Хемијска 

технологија и 

процесно 

инжењерство 

ТИ 09-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова радова 

технологија  и 

технолошких процеса и 

постројења и уградње 

опреме која утиче на 

основне захтеве за 

објекат, за зграде свих 

категорија и 

инжењерске објекте, 

вршење стручног 

надзора у току 

извођења, као и 

технички преглед   

475 - Одговорни 

извођач радова на 

изградњи технолошких 

постројења 

 

Металургија МТИ 09-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова металуршких 

процеса и опреме која 

утиче на основне 

захтеве за објекат, 

вршење стручног 

надзора, као и 

техничког прегледа   

485 - Одговорни 

извођач радова на 

изградњи металуршких 

постројења 

 

Геолошко 

инжењерство 

Геотехника ГTИ 10-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

геотехничких и 

инжењерскогеолошких

радова, вршење 

стручног надзора, као и 

техничког прегледа   

491 - Одговорни 

извођач радова на 

изради геотехничких 

подлога 

 

Хидрогеологија ГTИ 10-02.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

хидрогеолошких 

радова, вршење 

стручног надзора, као и 

техничког прегледа   

492 - Одговорни 

извођач радова на 

изради 

хидрогеолошких 

подлога 

 

Геофизика ГTИ 10-03.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

геофизичких радова, 

вршење стручног 

надзора, као и 

техничког прегледа   

493 - Одговорни 

извођач радова за 

геофизичка 

испитивања 

Шумарство и 

пољопривреда 

Заштита од 

ерозије и 

ШИ 11-01.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

473 - Одговорни 

извођач радова на 



 

 

мелиорације 

шумских и 

пољопривредни

х површина 

радова на извођењу 

објеката за уређење 

бујица и заштиту од 

ерозија и мелиорације 

шумских и 

пољопривредних 

површина, вршења 

стручног надзора у 

току грађења, као и 

техничког прегледа  

изградњи објеката за 

уређење бујица и за 

заштиту од ерозије као 

и на мелиорацији 

шумског и 

пољопривредног 

земљишта 

Хидромелиорац

иони системи у 

пољопривреди и 

прехрамбено- 

технолошки 

процеси  

ПoИ 11-02.1 обављање послова 

руковођења извођењем 

радова на постављању 

хидромелиорационих 

система у 

пољопривреди и 

извођењем радова 

прехрамбено-

технолошких процеса, 

вршења стручног 

надзора у току грађења, 

као и техничког 

прегледа 

476 - Одговорни 

извођач радова на 

изградњи 

пољопривредних и 

хидромелиорационих 

система 

477 - Одговорни 

извођач радова на 

изградњи прехрамбено 

- технолошких 

постројења 

 

 

 

 


