На основу члана 129. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
47/03 и 34/06),
Министар за капиталне инвестиције доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ,
ПРОЈЕКТАНТА, ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ОДГОВОРНОГ
ПЛАНЕРА
" Сл. гласник РС", бр. 116/04 од 22.10.2004, 69/06 од 18.08.2006.
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и поступак за издавање и одузимање лиценце за
одговорног урбанисту, пројектанта и извођача радова, као и за одговорног планера.
Члан 2.
Лиценцу за одговорног урбанисту, пројектанта и извођача радова, као и за одговорног
планера (у даљем тексту: лиценца) издаје и одузима, у складу са Законом о планирању и
изградњи (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, Инжењерска комора Србије.
Члан 3.
Писмени захтев за издавање лиценце подноси се Инжењерској комори Србије (у даљем
тексту: Комора).
Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) име и презиме;
2) име једног од родитеља;
3) лични број;
4) дан, месец и годину рођења;
5) место рођења, ошитину, покрајину, републику, државу;
6) пребивалиште и адресу стана.
Члан 4.
Уз захтев за издавање лиценце прилаже се:
1) фотокопија личне карте;
2) копија дипломе о високој односно вишој стручној спреми;
3) копија уверења о положеном стручном испиту;
4) доказ о стручним резултатама (референц листа);
5) препорука најмање два лица којима је издата одговарајућа лиценца, или препорука
Коморе на предлог надлежног органа матичне секције;
6) доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда предузећа, односно
другог правног лица о радном искуству на одговарајућим пословима).
Уз захтев за издавање лиценце за одговорног извођача радова не прилаже се препорука из
става 1. тачка 5) овог члана.
Члан 5.
Лице које је у иностранству стекло високо односно више стручно образовање, поред
документације из члана 4. овог правилника, уз захтев за издавање лиценце прилаже и оверену
копију дипломе нострификоване у складу са законом.
Члан 6.
У поступку оцене испуњености услова за издавање лиценце, у складу са Законом и овим
правилником, Комора утврђује:
1) да ли је подносилац захтева држављанин државне заједнице СЦГ;
2) да ли подносилац захтева има пребивалиште на територији Републике Србије;

3) да ли је подносилац захтева стекао високу односно вишу стручну спрему одговарајуће
струке, односно смера;
4) да ли је подносилац захтева положио одговарајући стручни испит, односно да ли му је
признато право вршења одређених послова у складу са законом и правилником;
5) да ли има стручне резултате;
6) да ли подносилац захтева има најмање две одговарајуће препоруке од лица којима је
издата лиценца или од Коморе;
7) да ли подносилац захтева има потребно радно искуство у струци.
Члан 7.
Степен и врста стручне спреме, струке, односно смера, стручни резултати и радно искуство
који су потребни за издавање одговарајуће лиценце, утврђују се на основу података из члана
4. тач. 2), 3), 4), 5) и 6) овог правллника.
На захтев Коморе, подноси се на увид и друга документација којом се потврђује тачност
података из чл. 3, 4. и 5. овог правилника.
Члан 8.
Лиценца се издаје на предлог матичне секције Коморе или на предлог комисије коју по
потреби образује орган Коморе надлежан за издавање лиценце.
Број чланова, начин рада, састав и друга питања од значаја за рад комисије, одређују се
актом о образовању комисије.
Врсте лиценци утврђују се у складу са Законом, овим правилником и статутом Коморе.
Одлука о издавању лиценце доноси се у року од 30 дана од дана подношења уредног
захтева.
Члан 9.
Ако орган Коморе надлежан за издавање лиценце не поступа у складу са одредбама закона
и овог правилника, надлежно министарство, које врши надзор над извршавањем одредаба
Закона и прописа донетих на основу овог закона, може покренути питање одговорности лица
које руководи Комором.
Члан 10.
Издата лиценца може се због несавесног обављања послова решењем одузети и то:
1) ако се накнадном провером утврди да је лиценца издата на основу неистинитих података;
2) ако лице, коме је издата лиценца, буде осуђено на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци за кривично дело против службене дужности или из користољубља, или
за дело учињено обављањем послова за које му је издата лиценца;
3) ако је лицу, коме је издата лиценца, изречена мера безбедности забране вршења
одређених послова за које му је издата лиценца;
4) ако се утврди да је лице повредило ауторска права у вршењу послова за које му је издата
лиценца;
5) ако лице, коме је издата одговарајућа лиценца, достави понуду за обављање послова или
уговори обављање послова испод минималних критеријума утврђених посебним актом Коморе;
6) ако се утврди да лице, у вршењу послова за које му је издата лиценца, поступа на
противправан, неморалан и недостојан начин (примање мита, давање мита, примање и давање
провизије, корупција, фалсификат и сл.).
Члан 11.
Издата лиценца може се, због нестручног обављања послова решењем одузети, и то:
1) ако се утврди да лице, коме је издата лиценца, није израдило у складу са законом и
општим планским документима просторни или урбанистички план;
2) ако се утврди да лице, коме је издата лиценца, није израдило у складу са просторним,
односно урбанистичким планом, законом и прописима донетим на основу закона, акт о
урбанистичким условима, односно извод из урбанистичког плана, односно урбанистички
пројекат;
3) ако се утврди да идејни пројекат на основу кога је издато одобрење за изградњу, лице
коме је издата лиценца није израдило у складу са урбанистичким планом, односно актом о
урбанистичким условима, односно изводом из урбанистичког плана;

4) ако се утврди да главни пројекат на основу кога се објекат гради, лице коме је издата
лиценца није израдило у складу са одобрењем за изградњу;
5) ако се утврди да је лице, коме је издата лиценца, израдило идејни или главни пројекат,
односно потписало извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта и исправност
главног пројекта потврдило на самом пројекту, односно потписало извештај о извршеној
стручној контроли генералног или идејног пројекта, супротно закону и прописима донетим на
основу закона, техничким стандардима и нормативима;
6) ако се утврди да лице коме је издата лиценца, а које руководи грађењем објекта, гради
објекат без одобрења за изградњу и пријаве почетка извођења радова, односно без главног
пројекта на основу кога је издата потврда о почетку извођења радова;
7) ако се утврди да лице коме је издата лиценца, а које руководи грађењем објекта, не
гради објекат према одобрењу за изградњу, односно главном пројекту потврђеном у складу са
Законом (одступање од пројекта у погледу квалитета, габарита, или техничке сигурности
објекта);
8) ако се утврди да лице, коме је издата лиценца, у вршењу стручног надзора поступа
супротно Закону и прописима донетим на основу закона;
9) ако се утврди да лице коме је издата лиценца, не води грађевински дневник или да није
обезбедило књигу инспекције;
10) ако се утврди да лице коме је издата лиценца није применило важеће прописе и услове
којима се обезбеђује заштита животне средине, заштита живота и здравља људи, заштита од
пожара као и заштита природе и културно-историјских добара;
11) ако се утврди да је лице, коме је издата лиценца, потписало стручно мишљење које није
засновано на доказима и правилима струке, односно које је супротно закону и прописима
донетим на основу закона;
12) ако се утврди да лице коме је издата одговарајућа лиценца, као одговорно лице обавља
послове за које не поседује лиценцу, а за чије обављање је прописана лиценца;
13) ако се утврди да је лице, коме је издата лиценца, нетачно или супротно закону пренело
на терен податке из урбанистичких и друглх планова и пројеката;
14) ако се утврди да лице које врши инспекцијски надзор, односно лице које ради на
пословима издавања одобрења за изградњу, а коме је издата'лиценца, као и лице које
учествује у вршењу техничког прегледа, поступа супротно закону, односно прописима донетим
на основу закона.
Члан 12.
Издата лиценца може се одузети за период од шест месеци до пет година.
Решење о одузимању лиценце доноси орган Коморе надлежан за издавање лиценце на
основу одлуке Суда части којом је изречена мера за повреду професионалнлх стандарда и
норматива.
Решење из става 2. рвог члана, поред података прописаних законом, садржи и констатацију
да лице коме је одузета лиценца по истеку утврђеног рока може поднети захтев за издавање
нове лиценце под условима и у поступку прописаним овим правилником.
Члан 13.
Свако заинтересовано лице може поднети образложену иницијативу за покретање поступка
за одузимање лиценце.
Решење из члана 12. овог правилника доноси се у року од 30 дана од дана доношења
коначне одлуке Суда части о одузимању лиценце.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

