
 

 
         ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ПРОСТОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, АРХИТЕКТУ УРБАНИСТУ, ИНЖЕЊЕРА, 

АРХИТЕКТУ,  ПЕЈЗАЖНОГ АРХИТЕКТУ И ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Лицима која су до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 9/2020), односно до 12. фебруара 
2020. године положила стручни испит за одређену стручну, односно ужу стручну 
област, издаће се лиценца према условима за издавање лиценце за просторног 
планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и 
извођача радова који су важили до дана ступања на снагу овог закона.  

 
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОСТОРНОГ ПЛАНЕРА  

 
Лиценцу за просторног планера може добити лице које испуњава следеће услове: 

- има стечено високо образовање из одговарајуе стручне области на академским, 
односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ; 

- има најмање пет година одговарајућег стручног искуства стеченог на изради 
докумената просторног планирања; 

- има стручне резултате остварене на изради, односно сарадњи на изради 
најмање два просторна плана; 

- има положен стручни испит из стручне области просторно планирање. 
 

ЛИЦЕНЦА ЗА УРБАНИСТУ И АРХИТЕКТУ УРБАНИСТУ 
 
Лиценцу за урбанисту и архитекту урбанисту може добити лице које испуњава следеће 
услове: 

- има стечено високо образовање из одговарајуе стручне области на академским, 
односно струковним  студијама обима од најмање 300 ЕСПБ; 

- има најмање пет година одговарајућег стручног искуства стеченог на изради 
докумената урбанистичког планирања; 

- има стручне резултате остварене на изради, односно сарадњи на изради 
најмање два урбанистичка плана; 

- има положен стручни испит из уже стручне области урбанизам. 
 
 

ЛИЦЕНЦА ЗА ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКТУ И ПЕЈЗАЖНОГ АРХИТЕКТУ 
 
Лиценцу за инжењера, архитекту и пејзажног архитекту може добити лице које 
испуњава следеће услове: 

- има стечено високо образовање из припадајуће стручне области на академским, 

 

 



 

односно струковним  студијама обима од најмање 300 ЕСПБ; 
- има најмање три године одговарајућег стручног искуства на изради техничке 

документације из одговарајуће стручне, односно уже стручне области; 
- има стручне резултате остварене на руковођењу и изради или сарадњи на 

изради најмање два пројекта; 
- у случају да лице има стечено образовање из уже стручне области која је друга 

у односу на лиценцу за коју се подноси захтев, под одговарајућим стручним 
резултатима сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради или 
сарадњи на изради најмање пет пројекта, из одговарајуће стручне, односно уже 
стручне области; 

- добије препоруку најмање два лица са лиценцом одговорног пројектанта из 
одговарајуће стручне, односно уже стручне области; 

- има положен стручни испит из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области. 
 

ЛИЦЕНЦА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА 
 

Лиценцу за архитекту, односно лиценцу за инжењера за обављање стручних послова 
израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда могу 
добити лица која испуњавају следеће услове: 

- имају стечено одговарајуће образовање из стручне области архитектура, 
односно стручних области грађевинско, електротехничко и машинско 
инжењерство на академским, односно струковним студијама обима од најмање 
300 ЕСПБ; 

- имају најмање три године одговарајућег стручног искуства на изради елабората 
енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда; 

- имају стручне резултате из стручне области енергетска ефикасност остварене 
на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два елабората 
енергетске ефикасности који су прилог техничкој документацији и енергетске 
сертификације зграда; 

- имају положен стручни испит из стручне области енергетска ефикасност зграда. 
 

ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 
Лиценцу за извођача радова може добити лице које испуњава следеће услове: 

- има стечено високо образовање из припадајуће стручне области на академским, 
односно струковним  студијама обима од најмање 300 ЕСПБ; 

- има најмање три године одговарајућег стручног искуства на грађењу објеката, 
односно извођењу радова, из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области; 

- има стручне резултате остварене на грађењу објеката, односно извођењу 
радова на најмање два објекта, из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области; 

- у случају да лице има стечено образовање из уже стручне области која је друга 
у односу на лиценцу за коју се подноси захтев, под одговарајућим стручним 
резултатима сматрају се резултати остварени на грађењу објеката, односно 
извођењу радова на најмање пет објекaта, из одговарајуће стручне, односно 
уже стручне области; 
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- има положен стручни испит из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области. 

 
Лиценцу за извођача радова може добити и лице које испуњава следеће услове: 

- има стечено одговарајуће високо образовање из припадајуће стручне области 
на академским, односно струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ; 

- има најмање пет година одговарајућег стручног искуства на грађењу објеката, 
односно извођењу радова, из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области; 

- има стручне резултате остварене на грађењу објеката, односно извођењу 
радова на најмање два објекта, из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области; 

- у случају да лице има стечено образовање из уже стручне области која је друга 
у односу на лиценцу за коју се подноси захтев, под одговарајућим стручним 
резултатима сматрају се резултати остварени на грађењу објеката, односно 
извођењу радова на најмање пет објекaта, из одговарајуће стручне, односно 
уже стручне области; 

- има положен стручни испит из одговарајуће стручне, односно уже стручне 
области.  

 


