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РЕГУЛИСАНЕ ПРОФЕСИЈЕ  И

ПРОФЕСИОНАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ



РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

• усклађивање секторског прописа са ЕУ Директивом о 

признавању професионалних квалификација у оквиру 

Преговарачког поглавља 3 - Право пословног 

настањивања и слобода пружања услуга, према НПАА

• утврђивање професионалних квалификација (које се 

стичу одговарајућим образовањем и додатним стручним

оспособљавањем и усавршавањем) као услова за 

приступ и обављање професија у области планирања и 

изградње – регулисање професија

• поједностављење и уједначавање услова за издавање 

лиценци за регулисане професије и стицање права на 

обављање стручних послова у области планирања и 

изградње



ЗАКОН О 

ПЛАНИРАЊУ 

И ИЗГРАДЊИ

Директива о признавању 

професионалних квалификација -

2005/36/ЕУ, измена 2013/55/ЕУ

Закон о регулисаним професијама и 

признавању професионалних квалификација 

(„Сл. гласник РС”, број 66/2019) (хоризонтални 

закон којим је преузета Директива) –

у примени након уласка у ЕУ

Закон о професијама од посебног интереса за 

Републику Србију и условима за њихово 

обављање  („Сл. гласник РС”, број 73/2018) –

у примени до уласка Србије у ЕУ

Усклађивање Закона о планирању и изградњи

Листа регулисаних 

професија – усваја 

Влада на предлог 

надлежних 

министарстава

Листа професија од 

посебног интереса 

– усваја Влада на 

предлог надлежних 

министарстава

Професије које су 

регулисане ЗПИ-ом:

▪ инжењер

- грађевинарства

- електротехнике

- машинства 

- технологије 

- саобрађаја

- геодезије

- геологије

- металургије

- шумарства

- пољопривреде

• архитекта

• архитекта урбаниста 

• пејзажни архитекта 

• просторни планер



РЕГУЛИСАНЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Професије – ЗПИ, у бројкама, према издатим лиценцама*:

Инжењера:

- грађевинарства – 10.088

- машинства – 4.612

- електротехнике – 5.617

- остале техничке струке (саобраћаја, технологије, металургије, геодезије, 

геологије, шумарства, пољопривреде) – 2.576

Архитеката – 6.069, од тога 1.031 – архитеката урбаниста 

Пејзажних архитеката – 174

Просторних планера – 119

* укупан број издатих лиценци по струкама од 2003. до 2020. год. (МГСИ+ИКС)

регулисана професија – професионална делатност или скуп делатности код којих је приступ и 

обављање, односно начин обављања делатности, на основу прописа (закона и подзаконских 

аката) непосредно или посредно условљен поседовањем одређених професионалних 

квалификација, као и професионална делатност или скуп професионалних делатности којима се 

баве чланови стручних организација са професионалним називом.

професионална квалификација – обухвата формалну квалификацију и додатно стручно 

оспособљавање и усавршавање које се обавља током или након стицања формалне 

квалификације, а доказује се дипломом или другом јавном исправом издатом у складу са законом.



Лиценцирани инжењер

- грађевинарства

- електротехнике

- машинства

- саобраћаја

- геодезије

- технологије

- металургије

- геологије

- шумарства

- пољопривреде

Лиценцирани архитекта

Лиценцирани архитекта урбаниста

Лиценцирани пејзажни архитекта

Напомена: лиценца за просторног планера и 

урбанисту (као и извођача радова) се издаје 

решењем министра за различите професије, 

те овде одређени професионални називи 

нису утврђени (изузетно, архитекта 

урбаниста стиче професионални назив, јер 

формално образовање архитеката укључује 

и урбанизам, као ужу стручну област 

архитектуре). 

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗИВИ / ЛИЦЕНЦИРАНА ЛИЦА

професионални назив – јесте назив који свом носиоцу даје право на 

обављање стручних послова утврђених законом и прописима донетим 

на основу закона, чије обављање, односно начин обављања је 

условљено поседовањем одређених професионалних квалификација.

Професионални називи према ЗПИ

Стручни послови просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке 

документације, вршења стручног надзора,

грађења које обављају лиценцирана лица у 

оквиру стручних, односно ужих стручних 

области (задаци струке), ближе ће бити 

прописани подзаконским актом.



Одговорна лица за обављање стручних послова

• у односу на претходно законско решење, задржани су називи – одговорни планер, 

одговорни урбаниста, одговорни пројектант и одговорни извођач радова, али су у 

новим изменама и допунама ови називи утврђени као «својства» у којима 

лиценцирана лица, односно лица са одређеним професионалним називом могу да 

обављају стручне послове руковођења израдом планских докумената/техничке 

документације и грађењем објеката, односно извођењем радова.

• Стечена права: лица којима су у складу са претходно важећим прописима издате 

лиценце за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и 

одговорног извођача радова имају право на обављање стручних послова као 

лиценцирана лица, односно право на употребу професионалних назива у 

складу са новим законом, а у оквиру стручних области за које имају стечено 

одговарајуће образовање и која су сходно томе уписана у регистар.

ЛИЦЕНЦЕ ЗА

одговорног планера (просторни планер, архитекта, 

инж. грађ, инж. саоб, инж. геод. и др)

одговорног урбанисту (просторни планер, 

архитекта, инж. грађ, инж. саоб, инж. геод. и др)

одговорног пројектанта (све струке, осим пр.план.)

одговорног извођача радова (све струке, осим 

пр.план.)

Пре измена ЗПИ После измена ЗПИ

лиценцирано лице, односно лице са 

професионалним називом може обављати стручне 

послове у својству:

• одговорног планера (лиценцирани просторни 

планер, лиценцирани урбаниста, лиценцирани 

архитекта урбаниста)

• одговорног урбанисте (лиценцирани урбаниста, 

лиценцирани архитекта урбаниста)

• одговорног пројектанта (лиценцирани инжењер, 

лиценцирани архитекта, лиценцирани пејзажни 

архитекта)

• одговорног извођача радова (лиценцирани 

инжењер, лиценцирани архитекта, лиценцирани 

пејзажни архитекта)



Главни урбаниста

Главни урбаниста може бити:

- лиценцирани архитекта, односно лиценцирани архитекта
урбаниста

- најмање десет година радног искуства у стручној области
архитектура, односно ужој стручној области урбанизам



Лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издавала је ИКС од 2003. године

МГСИ је због застоја у вршењу поверених послова од стране ИКС-а током два период од 

по 6 месеци вршило надзор над радом ИКС-а и преузимало послове издавања лиценци:

1. период: од 1. 8. 2016. до 13. 2. 2017. године  - издато 825 лиценци под надзором МГСИ-а

2. период: од 1. 8. 2016. до 2. 12. 2016. године - издата 451 лиценца под надзором МГСИ-а

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама ЗПИ, 6. новембра 2018. године, издавање 

лиценци је у надлежности МГСИ.

Од преузимања надлежности издавања личних лиценци до 31.12.2019. године, 

МГСИ је издало 1.190 личних лиценци, и то за:

инжењере:

- грађевинарства – 471

- машинства – 118

- електротехнике – 296

- остале техничке струке (саобраћаја, технологије, металургије, геодезије, геологије, 

шумарства, пољопривреде) – 74

архитекте – 196, од тога 13 за архитекате урбанисте 

пејзажне архитекате – 14

просторне планере – 8

Издавање лиценци



Услови за стицање професионалних квалификација – лиценци

• одговарајуће образовање – академске или 

струковне студије обима од 300 ЕСПБ из 

одређене стручне области

• најмање 3 године стручног искуства и 

остварени стручни резултати из одговарајуће 

стручне, односно уже стручне области

• положен стручни испит из одговарајуће 

стручне, односно уже стручне области

Поступак утврђивања испуњености услова за стицање лиценце 

стручна комисија за 

утврђивање 

испуњености услова и 

полагање стручног 

испита

формира се 

решењем 

министра за сваку 

стручну област

ЈЕДАН 

ПОСТУПАК:

полагање 

стручног испита 

и утврђивање 

услова за 

лиценцу

решење о издавању лиценце за 

просторног планера, урбанисту, 

архитекту урбанисту, инжењера,

архитекту, пејзажног архитекту и 

извођача радова

на основу решења се по 

службеној дужности врши упис 

у Регистар лиценцираних 

инжењера, архитеката и 

просторних планера

формално 

образовање

стручно 

оспособљавање 

и усавршавање п
р
о
ф

е
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и
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Полагање стручног испита, издавање и одузимање лиценци, као и вођење 

регистра лиценцираних лица ближе ће бити утврђени подзаконским актом.

Лиценца



ПРАВО НА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

лиценца 

(решење 

министра) 

упис у 

регистар

достављена полиса 

осигурања од 

проф.одговорности

право на обављање

стручних послова и 

употребу

професионалног 

назива у својству 

одговорног лица

стиче се 

професионални 

назив

активан 

статус

полиса осигурања од 

проф.одговорности 

није достављена

статус 

није

активан



уписује се:

1) на лични захтев;

2) недостављањем важеће 

полисе осигурања од 

професионалне одговорности;

3) неиспуњавањем услова за 

продужење лиценце;

4) суспендовањем лиценце;

5) на основу других разлога 

прописаних законом.

ПРАВО НА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

статус 

није

активан

(из Нацрта правилника о стручном испиту, лиценцама и регистру)

Статус „није активан” уписује се и:

- лицу које је уписано у регистар за обављање стручних послова

израде техничке документације, у случају када је лице запослено или радно

ангажовано у органу државне управе или локалне самоуправе, привредном

друштву, другом правном лицу или предузетничкој радњи која је овлашћена

да утврди неки од услова на основу кога се израђује техничка

документација, као и

- лицу које врши надзор над применом одредаба закона и лицу које је

функционер, у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба

интереса.



Упоредни приказ издавања лиценци пре и након измена и допуна Закона о планирању и изгрдањи

ПРЕ ИЗМЕНА

образовање

300 ЕСПБ

стручни 

испит

утврђивање 

испуњености 

услова за 

издавање 

лиценце

упис у 

регистар

право на 

обављање 

стручних 

послова
2 године

стручног искуства

+ додатно

стручно 

искуство

по коначности 

решења

Услови 

- укупно стручног искуства:

3 године за одговорног пројектанта 

и одговорног извођача радова 

5 година за одговорног планера и 

одговорног урбанисту

- две одговарајуће референце

- две препоруке за лиценцу 

одговорног пројектанта или ИКС-а

Услов за упис у регистар

важећа полиса осигурања 

од проф.одговорности

захтев 

ПОСЛЕ ИЗМЕНА

образовање

300 ЕСПБ
стручни испит лиценца

упис у 

регистар

право на 

обављање 

стручних 

послова

3 године

стручног искуства

по службеној 

дужности

Услов за активан статус

важећа полиса осигурања 

од проф.одговорности

захтев 

Услови за полагање ст.испита 

3 године за све професије/послове

- одговарајући стручни резултати 

(референце)

решење 

активан 

статус

решење

лиценца 

уверење о 

положеном 

стручном 
испиту



УСЛОВИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

1. Од дана издавања решења – лиценце, лицима која имају уписан активан статус у 

регистру, проверава се испуњеност услова за продужење лиценци на три године.

2. Лицима којима је издата лиценца у складу са претходно важећим законом, извршиће се 

провера важења лиценце (осим у случају када је у регистар уписан статус „није активан”), 

по истеку три године од дана ступања на снагу правилника којим ће бити уређено 

стручно усавршавање и услови за издавање, продужење и одузимање лиценце. 

Ближи услови за продужење лиценци биће утврђени подзаконским актима.

Континуирано (стручно) усавршавање

Лиценцирана лица су дужна да током обављања послова, за које им је издата лиценца и 

извршен упис у регистар, континуирано усавршавају своје знање и вештине (стручно 

усавршавање), у циљу стицања услова за продужење права на обављање стручних послова.

Ближи услови за стручно усавршавање (критеријуми за утврђивање програма) и издавање 

акредитације за спровођење стручног усавршавања биће утврђени подзаконским актима.

Директива о признавању 

проф.квалификација 

наводи да је, с обзиром 

на брзину технолошких 

промена и научног 

развоја, континуирано / 

целоживотно учење од 

посебне важности за 

регулисане професије, 

па стога државе треба да 

изнађу начин да њихови 

стручњаци буду 

укључени у програме 

стручног усавршавања и 

редовно прате најновија 

достигнућа у подручју 

науке и технике. 

Стручно усавршавање организује и спроводи Инжењерска комора Србије 

или друго правно лице, струковна организација или удружење, које испуни 

услове за обављање стручног усавршавања (акредитација).

Лиценцирана лица су дужна да доставе министарству доказ о обављеном стручном 

усавршавању који издаје носилац стручног усавршавања у сврху вођења евиденције о 

стручном усавршавању у регистру лиценцираних лица.

Акредитација обухвата проверу испуњености административних и 

техничких услова и адекватности програма стручног усавршавања. 

Испуњеност услова за акредитацију проверава комисија, на чији предлог 

министар доноси решење о издавању акредитације на сваке две године.



Аспекти усклађивања са ЕУ Директивом

• утврђивање регулисаних профисија у области планирања и 

изградње

• утврђивање професионалних назива за регулисане 

професије и права употребе професионалних назива при 

обављању стручних послова

• регулисање професије «архитекта» (и «архитекта 

урбаниста») као једне од 7 професија које су према Директиви 

(и Закону о регулисаним професијама) у систему аутоматског 

признавања проф.квалификација, и које сходно томе имају 

прописане услове за оспособљавање и критеријуме за 

програме формалног образовања

• утврђивање услова за обављање стручних послова за страна 

физичка лица – признавање страних професионалних 

квалификација, као и за страна правна лица, до / након 

присупања Србије ЕУ

• упис у евиденцију (регистар) издатих лиценци за страна 

физичка и правна лица коју води надлежно тело (МГСИ)

Ближи услови за издавање лиценце за страна физичка лица и упис у евиденцију 

страних лица који обављају стручне послове биће утврђени подзаконским актом.



Право на обављање стручних послова за страна физичка и правна лица

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА СТРАНИХ ФИЗИЧКА ЛИЦА

Физичко лице коме је издата лиценца или друго 

овлашћење, односно лице које је уписано у 

одговарајући регистар надлежног органа или тела 

према прописима друге државе за обављање 

стручних послова који одговарају стручним 

пословима утврђеним ЗПИ, има право у РС на 

обављање тих стручних послова у својству 

одговорног лица под условима реципроцитета и 

уколико испуњава услове утврђене: 

- ЗПИ и подзаконским актом,

- посебним законом којим се уређује признавање 

страних професионалних квалификација,

- законом којим се уређује запошљавање и рад 

странаца.

До приступања Србије ЕУ

Страно овлашћено физичко лице које је 

држављанин потписнице ЕЕП, има право у РС:

- на трајно обављање стручних послова за које је 

овлашћен, а који одговарају стручним пословима 

утврђеним ЗПИ, у својству одговорног лица, а 

под професионалним називом који има 

лиценцирано лице за обављање тих послова у 

РС, под условом да је уписано у евиденцију 

страних лица коју води министарство надлежно 

за послове планирања и изградње у складу 

Законом и прописима донетим на основу Закона;

- на привремено или повремено обављање 

стручних послова за које је овлашћен, а који 

одговарају стручним пословима утврђеним ЗПИ, 

у својству одговорног лица, а под 

професионалним називом који има 

лиценцирано лице за обављање тих послова у 

РС, под условом да пре почетка обављања првог 

посла изјавом у писаном или електронском 

облику о томе обавести министарство, уз услов 

да има одговарајуће проф.квалификације, 

осигурање и да није кривично осуђиван.

Након приступања Србије ЕУ

ове одребе ступају на снагу одмах, а 

прописани услови важе за све стране 

држављане (држава ЕУ и других држава), 

односно за стране држављање других држава 
изван ЕУ након приступања Србије ЕУ

На страна овлашћена лица архитектонске струке – архитекте, која у Републици Србији намеравају 

да обављају стручне послове, након приступању Србије ЕУ примењиваће се одредбе о аутоматском 

признавању професионалних квалификација у складу са посебним прописима,.



До приступања Србије ЕУ Након приступања Србије ЕУ

Страно правно лице, односно предузетник са 

седиштем у другој држави има право у РС на 

обављање стручних послова утврђених овом 

законом, под истим условима које треба да 

испуни правно лице, односно предузетник са 

седиштем у РС, у складу сa ЗПИ.

Ближи услови за издавање лиценци за правна 

лица и предузетнике, као и упис у регистар за 

обављање стручних послова биће утврђени 

подзаконским актом.

Страно правно лице, односно предузетник са 

седиштем у држави потписници ЕЕП, има право у 

РС на привремено и повремено обављање 

стручних послова за које има одобрење према 

прописима државе у којој има седиште, а који 

одговарају стручним пословима утврђеним ЗПИ, 

након што о томе обавести министарство, изјавом у 

писаном или електронском облику.

Уз изјаву лице мора приложити исправе којим се

доказује:

1) право обављања стручних послова у држави 

седишта страног правног лица, односно 

предузетника;

2) да је осигурано од одговорности за штету коју би 

обављањем стручних послова могло нанети 

инвеститору или другим лицима.

ове одребе ступају на снагу одмах, а 

прописани услови важе за све стране 

држављане (држава ЕУ и других држава), 

односно за стране држављање других земаља 
изван ЕУ након приступања Србије ЕУ

Поступке утврђивања испуњености услова за обављање стручних послова страних физичких 

лица (признавање проф.квалификација), као и поступке за утврђивање испуњености услова за 

обављање послова страних правних лица и предузетника, те вођења евиденција, спроводи 

министарство надлежно за послове планирања и изградње.

Услови за обављање стручних послова страних правних лица и предузетника


