
 
 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ  
ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДНИХ МЕЛИОРАЦИЈА 

 
 

Стручна оспособљеност за рад на пословима израде техничке документације, техничке 
контроле техничке документације и грађења објеката проверава се стручним испитом. 
Стручни испит се полаже на начин прописан Правилником о условима, програму и начину 
полагања стручног испита у области просторноог и урбанистичког планирања израде 
техничке документације и грађења (Сл. Гласник РС број 4/2010) и састоји се од: 
- општег дела; 
- посебног дела. 
 
Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму. 
Посебан део стручног испита обухвата: 
1. Писмени део испита:  
- израда писменог стручног рада, односно пројекта; 
2. Усмени део испита: 
- одбрана стручног рада; 
- провера познавања закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа 
из области из којих кандидат полаже стручни испит. 
 

ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА 
 

Општи део стручног испита обухвата следеће градиво: 
 
1. Друштвено и економско уређење:  
2. Радни односи 
3. Управни поступак 
 
Правни извори за општи део стручног испита: 
 
1. Устав Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 83/2006); 
2. Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05 и 54/09); 
3. Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ бр. 33/97 и 31/01, Сл. гласник РС бр. 
30/10); 

 
ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА 
 
1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 
 
1.1. ИЗРАДА СТРУЧНОГ РАДА - ПРОЈЕКТА 
Стручни испит се може полагати из једне од следећих области: 
- одводњавања; 
- наводњавања 
- рекултивације земљишта; 
- хемијских мелиорација; 
- мелиорације ливада и пашњака; 
- заштита земљитшта од ерозија. 



Кандидат или предузеће (установа) у којој је надидат запослен предлажу назив једне или 
више тема (пројекта), од којих ће Комисија прихватити једну, или же упутити кандидата да 
измени или допуни наслов предложене теме (пројекта). 
Стручни рад кандидат ради самостално, односно под надзором испивитвача – ментора, 
чија је стручност и специјалност из области за коју се ради пројекат. 
Уколико кандидат није у могућности да у утврђеном року уради свој писмени стручни рад, 
може тражити од Комисије, писменим путем, продужење рока (тј. полагање испита у 
наредном испитном року са истом темом, уз прилагање документације о спречености 
(болест, дружи службени пут, специјализација, породични разлози и сл.). 
Стручни рад је кандидат дужан да уради самостално. Текст и графички прилози се морају 
урадити на начин уобичајен за пројектовање, и без ознака – меморандума предузећа. Рад 
мора бити укоричен (или стављен у фасциклу са механизмом).  
Рад се предаје ментору у два примерка, а један примерак је кандидат дужан да 
понесе са собом на испит. 
Писмени стручни рад (пројекат) треба да садржи следеће делове: 
 
1. Општу документацију: 
- насловну страну са пуним називом стручног рада, име, презиме и потпис кандидата; 
- изјаву о самосталној изради рада; 
- решење Комисије којим је одобрено полагање испита; 
- сасржај. 
 
2. Технички извештај: 
а) природни услови подручја: 
- локација, топографија и величина; 
- климатски услови; 
- хидролошки и хидрогеолошки услови; 
- мелиоративна проблематика са предлогом решења. 
б) технично решење: 
- пројектовани критеријуми и примењена методологија у раду; 
- опис техничког решења; 
- хидраулички и хидролошки прорачуни; 
- технички услови извођења система; 
- одржавање система; 
- предмер радова. 
в) прилози: 
- карте земљишта; 
- ситуација техничког решења; 
- подужни и попречни профили; 
- скице пројективаних објеката. 
 

2. УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 
 
2.1. ОДБРАНА СТРУЧНОГ РАДА 
Одбрана стручног рада врши се усмено, пред Комисијом и обухвата образложење 
концепције пројеката, са приказом добијених резултата, прорачун капацитета објекта и 
осталих параметара. 
Након презентације пројектних решења, кандидат даје одговоре на питања која му 
постављају ментор и чланови Комисије ради провере самосталности у изради пројеката, 
познавања методолобије израде пројектне документације. 
 



 
2.2. ПОЗНАВАЊЕ ЗАКОНА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, НОРМАТИВА СТАНДАРДА И 
ДРУГИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗ КОЈЕ КАНДИДАТ ПОЛАЖЕ СТРУЧНИ ИСПИТ 
Проверу познавања законских прописа врши иста Комисија, након одбране стручног рада. 
Овај предмет се полаже усмено. Кандидат мора да зна смисао и суштину чланова 
законских прописа који су предвиђени програмом, и оних примењених приликом израде 
стручног рада – пројекта. 
 
Програмом овог предмета предвеђена је провера знања из следећих прописа: 

1. Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009 и 81/2009); 
2. Закон о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС бр. 49/92 и Закон о 

изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту Сл. Гласник РС бр. 
41/2009); 

3. Закон о водама (Сл. Гласник РС бр. 46/91); 
4. Правилник о садржини документације која се подноси у поступку за добијање 

водопривредне сагласности и водопривредне дозволе (Сл. Гласник СРС бр. 3/78) 
5. Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 

евиденције о њима (Сл. лист СФРЈ бр. 34/79); 
6. Статут Републичког фонда за заштиту, коришћење, унапређивање и уређење 

пољопривредног земљишта Србије (Сл. Гласник РС бр. 5/93); 
7. Остали прописи које је кандидат користио при изради свог стручног рада. 


