Рeпубликa Србиja
ВЛAДA
Нeмaњинa 11
Бeoгрaд
Потпредседница Влaдe и министaрка грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe
прoф. др Зoрaнa Mихajлoвић
ИНИЦИJATИВA
зa утврђивање регулисане професије aрхитeкта и успoстaвљaњa Коморе архитеката Србије у складу са регулативом
ЕУ - Дирeктивом 36/2005 и 55/2013 и Дирeктивом 123/2005.
Пoштoвaнa др Михајловић,
Националним програмом за усвајање правних тековина Европске Уније од 17.11.2016. године, Влада Републике
Србија је потврдила потребу и обавезу обезбеђења услова за регулисање професије архитекта у оквиру преговора
који се односе на Прeгoвaрaчкo пoглaвљe 3 у приступним прeгoвoрима сa EУ.
Осим због испуњења захтева ЕУ, иницијативу покрећемо и из разлога што би се уређивањем предметног питања
архитектама из Србије омогућили услови за извоз, као и директно и прекогранично пружање ове услуге у ЕУ, што
би директно допринело већој конкурентности и професионализацији струке.
С тим у вези износимо следећи
ПРЕДЛОГ
Да се формира радна група министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за усаглашавање
националних прописа у области планирања и изградње, у делу који се тиче услова за регулисања професије
архитекте, са регулативом ЕУ (Дирeктивa 36/2005 и 55/2013, Дирeктивa 123/2005), а у складу је са Националним
програмом за усвајање правних тековина Европске Уније и нацртима закона којима се у законодавство Републике
Србије преносе наведене Директиве (Закон о регулисаним професијама, Закон о услугама) као и регулативом и
праксом у области планирања и изградње земаља ЕУ.
Радна група би имала задатак да:
1.

2.
3.

припреми документацију за формирање рeгулaтивe релевантне зa aрхитeктoнску дeлaтнoст крoз измeнe
Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи или дoнoшeњa пoсeбнoг Зaкoнa o aрхитeктoнскoj (и инжeњeрскoj)
дeлaтнoсти у планирању и изградњи кojом би сe обезбедило рeгулисaње прoфeсиja архитекта кроз
утврђивање:
1.1
начина стицања професионалног назива: овлашћени архитекта (систем потврђивања и
лиценцирања);
1.2
стручних послова у архитектонској делатности (7111);
1.3
облика рада сaмoстaлнoг oбaвљaњa стручних пoслoвa овлашћених архитеката;(самостално
обављање архитектонске делатности).
1.4
нaдлeжне струковне организације за регулисану професију архитекта – Коморе архитеката
Србије, као уобичајеног облика струковне организације архитеката у већини земаља ЕУ.
припреми документацију за фoрмирaњe Коморе архитеката Србије као нaдлeжне струковне
организације за регулисану професију архитекта.
утврди начин за одговарајућу, пре свега компетентну – струковну контролу издавања овлашћења
(лиценце) и увођење јасног система одговорности архитеката и инжењера
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Удружење архитеката Србије и Удружење инжењера консултаната Србије вам нуди директну стручну помоћ у
припреми свих горе наведених аката. Као експерти у претходне три године активно смо учествовали у реформи у
области Закона о планирању и изградњи, кроз рад радних група МГСИ и пројекте НАЛЕД-а и УСАИД-а, учествујући у
изради самог Закона и великог броја подзаконских аката, приручника и упутстава и активно дајући подршку у
њиховом спровођењу. Осим тога, као чланови радне групе МГСИ за припрему Закона о регулисаним професијама
за део регулисане професије архитекта (нацрт Закона о регулисаним професијама је прошао јавну расправу у
фебруару 2016.) учествовали смо на семинарима и радионицама везаним за Закон о регулисаним професијама и
Закон о услугама (у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе РС и МТТ а). Сматрамо да
усаглађавање са европском регулативом и праксом у области професија и делатности архитеката и инжењера
представља неопходан корак ка даљем унапређењу области планирања и изградње, које је веома успешно
започето кроз реформу Закона о планирању и изграњи.
У случају да ова област остане неадекватно уређена, како је сада, стране архитекте и инжењери ће и даље
несметано пружати услуге у делатностима у Републици Србији без контроле квалитета обављања тих делатности,
док ће са друге стране, та могућност нашим архитектима и инжењерима бити ускраћена у земљама чланицама ЕУ.
С тога је неодложно потребно успоставити одговарајућу, пре свега компетентну (струковну) контролу издавања
овлашћења (лиценце) и увођење јасног система одговорности архитеката и инжењера, што сада није случај, чиме
би се зауставио даљи пад квалитета рада, одговорности, па самим тим и угледа наших архитеката и инжењера, као
и њихове конкурентности на иностраном тржишту.
Имајући у виду изузетан значај ове теме, лична искуства и знања која смо стекли у досадашњем раду и кроз
активности професионалних удружења које представљамо, спремни смо, уколико се сложите са овом
Иницијативом, да припремимо предлог докумената и могућих модела за регулисање предметне области у
сарадњи са надлежним секторима МГСИ.
У прилогу дописа достављамо вам и образложење овог предлога, као и следеће прилоге:
ПРИЛОГ 01.

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗИВ – ОВЛАШЋЕНИ АРХИТЕКТА

ПРИЛОГ 02.

ЗНАЊА ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ АКАДЕМСКОГ ОСПОСОБЉАВАЊА АРХИТЕКТЕ

ПРИЛОГ 03.

ПРИМЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНИХ СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА АРХИТЕКАТА И ИНЖЕЊЕРА У
ЗЕМЉАМА ЕУ

ПРИЛОГ 04.

ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНИХ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ АРХИТЕКАТА И
ОВЛАШЋЕНИХ ИНЖЕЊЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – МОДЕЛ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ (ИКС)

ПРИЛОГ 05.

НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СИСТЕМА ЛИЦЕНЦИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
(ИКС) СА ПРАКСОМ И РЕГУЛАТИВОМ ЕУ

У Београду, 27.03.2017.
ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх.
председница Друштва архитеката Београда – ДАБ

_______________________________

мр Драгана Чукић, дипл.инж.грађ.
чланица Управног одбора Инжењера консултаната Србије- ACES

_______________________________

ванр.проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх.
потпредседник Удружења архитеката Србије – UAS

_______________________________

Никола Матић, инжењер консултант
члан Управног одбора Европске федерације
удружења инжењера консултаната – EFCA

_______________________________
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Формирањем рeгулaтивe релевантне зa aрхитeктoнску дeлaтнoст обезбеђује се:
регулисана професија архитекта - професионална делатност, односно обављање послова у архитектонској
делатности (7111), код које је приступ и начин обављања делатности утврђен Законом или подзаконским актима,
условљен поседовањем професионалних квалификација: академско образовање са стеченим одговарајућим
знањима и вештинама (чл. 42, Нацрт Закона о регулисаним професијама; Article 46, Training of architects, Section 8.
Architect, DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the
recognition of professional qualifications), као и професионалном праксом кандидата за професију и стручним
испитом, односно професионална делатност којом се баве чланови струковне организације са професионалним
називом – овлашћени архитекта.
1.1. Професионални назив – овлашћени архитекта стиче се поседовањем професионалних квалификација из
предходне тачке ове иницијативе и додељује га и одузима, на основу законом пренетих надлежности, надлежна
струковна организација – Комора архитеката. Овлашћени архитекта је лице које самостално обавља архитектонску
делатност, односно лице које само сноси ризик пословног успеха или неуспеха, ради ван односа подређености,
које је за обављање делатности непосредно, лично и у потпуности плаћено.
1.2. Стручни послови у архитектонској делатности су: вођење израде и израда докумената урбанистичког и
просторног планирања, вођење израде и израда пројеката архитектуре и пројеката пејзажне архитектуре, вршење
пројектантског и стручног надзора над грађењем објекта и/или извођењем радова на објекту;
1.3. Облици рада сaмoстaлнoг oбaвљaњa стручних пoслoвa oвлaшћeних aрхитeкaтa (самостално обављање
архитектонске делатности) су биро овлашћеног архитекте (физичко лице/предузетник) и пројектантско друштво
(правно лице/привредно друштво). Овлашћени архитекта са стицањем професионалног назива стиче право да
самостално пружа услуге, послује и учествује у платном промету.
1.4. Надлежна струковна организација - Комора архитеката Србије је самостална струковна организација која чува
углед, част и права овлашћених архитеката и других својих чланова, унапређује, заступа и усклађује њихове
заједничке интересе пред државним и другим телима у земљи и иностранству, води рачуна о томе да овлашћене
архитекте и други њени чланови савесно и у складу са законом и јавним интересом обављају своје послове и при
томе штите и унапређују националну градитељску баштину и квалитет изграђеног простора у складу с посебним
прописима.
2. Неопходан корак представља формирање надлежне струковне организације –Коморе архитеката Србије,
надлежног тела са надлежностима за архитектонску делатностпренесеним у складу са одговарајућим прописом.
Имајући у виду искуства земаља региона (Словенија, Хрватска) које су прошле процедуру усаглашавања са правним
тековинама ЕУ, уређење архитектонске делатности је процес који се обављао у више корака регулације и кроз
више измена регулаторних решења.
Предлог да се ова област реши посебним законом, за основу има уређење ове области у Словенији кроз Zakon o
pooblaščenih arhitektih in inženirjih (2016.)односно у Хрватској кроз Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u
graditeljstvu i prostornom uređenju (NN, 78/2015) и Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN,
78/2015). Напомињемо да су пре наведених закона били на снази: у Словенији - Zakon o arhitekturni i inženirski
dejavnosti (2007), а у Хрватској – Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i
gradnji (NN, 152/2008).
Надлежна струковна организација – Комора архитеката Србије, била би надлежна за професије које стручне
послове обављају у архитектонској делатоности: архитекте, архитекте урбанисте, пејзажне архитекте и просторне
планере. Комора архитеката Србијемогла би се формирати и трансформацијом постојеће Инжењерске коморе
Србије (која није струковна организација, иако обавља послове по повереним надлежностима) – поделом на
независна правна лица: Комору архитеката Србије и Инжењерску комору Србије.
Усаглашавањем националних прописа у области планирања и изградње са регулативом ЕУ којом се уређује
регулисана професија архитекта - у архитектонској делатности, могло би су иницирати и одговарајуће регулисање
инжењерских професија које обављају послове у планирању и изградњи у Републици Србији.
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ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 01.
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗИВ – ОВЛАШЋЕНИ АРХИТЕКТА иако се првенствено односи на архитекту који самостално
обавља послове (задатке струке): израде пројеката архитектуре, урбанистичких пројеката и пројеката спољног
уређења, пројектантски и стручни надзор над грађењем зграде (објекта) може и да обједињује сва овлашћења
(лиценце) која је архитекта стекао за рад у архитектонској делатности као и разлике у академским називима из
претходних измена студијских програма и академских назива у периоду од 1990. до 2016. нпр:
овлашћени архитекта
Јован Ј. Јовановић, маст.инж.арх.бр А - ХХХХ
овлашћења (лиценце):
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
ПРИЛОГ 02.
ЗНАЊА ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ АКАДЕМСКОГ ОСПОСОБЉАВАЊА АРХИТЕКТЕ (чл. 42 Нацрта Закона о
регулисаним професијама, Article 46 Training of architects, Section 8 Architect, DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications)
Оспособљавање за архитекту обухвата: укупно најмање пет година студија на универзитету или упоредивој
образовној установи, са успешно положеним завршним испитом, или најмање четири године студија на
универзитету или упоредивој образовној установи, са успешно положеним завршним испитом, уз приложену
потврду о завршетку двогодишњег приправничког стажа. Архитектура мора да буде главни елемент студија.
Студије обухватају уравнотежено теоријско и практично оспособљавање и обезбеђују стицање следећих знања и
вештина:
• способност израде архитектонских пројеката који испуњавају естетске и техничке захтеве;
• одговарајуће знање о историји и теоријама архитектуре, као и о сродним уметностима, технологијама и
хуманистичким наукама;
• знање о лепим уметностима као утицају на квалитет архитектонског пројектовања;
• одговарајуће знање о урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама укљученим у процес
планирања;
• разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и разумевање
потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
• разумевање професије архитекте и улоге коју архитекта има у друштву, посебно у припреми пројектних
задатака који узимају у обзир друштвене факторе;
• разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат;
• разумевање конструкције грађевине, извођачких и инжењерских проблема везаних за пројектовање
грађевине;
• одговарајуће знање о физичким проблемима и технологијама, као и функцији грађевина у циљу
обезбеђења услова за унутрашњи комфор и заштиту од климатских утицаја;
• неопходне пројектантске вештине које омогућавају испуњавање захтева корисника у оквирима одређеним
финансијским ограничењима и грађевинском регулативом;
• одговарајуће знање о делатностима, организацијама, прописима и процедурама укљученим у реализацију
архитектонског пројекта и интегрисање планова у целину система планирања.
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ПРИЛОГ 03.
ПРИМЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНИХ СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА АРХИТЕКАТА И ИНЖЕЊЕРА У ЗЕМЉАМА ЕУ
03.01. Надлежне струковне организације у Словенији су:
01) ZBORNICA ZA ARHITEKTURU IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS)
Професионални називи: pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni prostorni načrtovalec, pooblaščeni krajinski arhitekt.
Јавна овлашћења ZAPS:
•
•
•
•
•
•
•

бављање стручних испита;
додела и одузимање професионалног звања;
вођење именика овлашћених архитеката (pooblaščeni arhitekt);
вођење именика пројектантских друштава (правна лица која обављају архитектонску делатност);
спровођење дисциплинске мере за прекршаје овлашћених архтеката;
вршење стручног надзора над радом овлашћених архитеката и пројектантских друштава;
утврђивање услова и спровођење поступказа признавање професионалних квалификација, издавање
решења о признавању професионалних квалификација, давање информација о поступку и условима
признавања професионалних квалификација и др.
02) INŽINIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE (IZS)

Професионални називи: pooblaščeni inžinir.
Коморе су повезане заједничким Координационим телом.
Област је уређена кроз Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (2016.)
03.02. Надлежне струковне организације у Републици Хрватској су:
01) HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Професионални називи: ovlašćeni arhitekt, ovlašćeni arhitekt urbanist, ovlašćeni voditelj građenja, ovlašćeni voditelj
radovа.
02) HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Професионални називи: ovlašćeni inženjer građevinarstva, ovlašćeni voditelj građenja, ovlašćeni voditelj radova I voditelj
projekta, tehničar građevinske struke.
03) HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Професионални називи: ovlašćeni inženjer strojarstva, ovlašćeni voditelj građenja, ovlašćeni voditelj radova I voditelj
projekta, tehničar strojarske struke.
04) HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Професионални називи: ovlašćeni inženjer elektrotehnike, ovlašćeni voditelj građenja, ovlašćeni voditelj radova I voditelj
projekta, tehničar elektrotehničke struke.
Коморе су повезане заједничким Координационим телом.
Област је уређена кроз Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN,
78/2015) и Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/2015).
03.03. Надлежне струковне организације у Републици Аустрији су:
BUNDESKAMMER DER ARCHITECTEN UND INGENIEURKONSULENTEN
Савезна комора архитеката и инжењерских консултаната коју чине четири покрајинске Коморе:
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01) Комора архитеката и инжењерских консултаната за Беч, Доњу Аустрију и Бургенланд са
седиштем у Бечу;
02) Комора архитеката и инжењерских консултаната за Штајерску и Корушку са седиштем у Грацу;
03) Комора архитеката и инжењерских консултаната за Горњу Аустрију и Салцбург са седиштем у
Линцу;
04) Комора архитеката и инжењерских консултаната за Тирол и Форарлберг са седиштем у Инсбруку.
Покрајинске коморе и Савезна комора су посебна правна лица – друштва јавног права.
Коморе су повезане управним одбором од 20 чланова, десет архитеката и десет инжењера консултаната.
Професионални назив: Ziviltechniker / Architekt und Ingenieurkonsulent.
Област је уређена кроз Савезни закон о Комори Архитеката и инжењерских Консултаната
(Закон о Комори Цивилних Техничара 1993 - ZTKG) (NR: GPXVIIIRV 499 AB 1493 S. 153. BR: AB 4753 S. 580.) StF: BGBl.
Nr. 157/1994.
03.04. Надлежне струковне организације у Републици Бугарској су:
01) КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - CHAMBER OF ARCHITECTS OF BULGARIA (КАБ)
Професионални назив: архитект, ландшафтните архитект и урбанист.
02) КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)
Професионални назив: инжене.
Област је уређена кроз Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(2003, 2016.)
03.05. Надлежне струковне организације у Чешкој републици су:
01) ČESKA KOMORA ARCHITEKTU
Професионални назив: autorizovaný architekt.
02) ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
Професионални назив: autorizovaný inženýr.
Област је уређена кроз Zákon č. 360/1992 Sb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
03.06. Надлежне струковне организације у Савезној републици Немачкој су:
01) BUNDESARCHITEKTENKAMMER (BAK)
Професионални називи: Architekt, Landshaftsarchitecte, Innenarchitekt, Stadtplaner.
02) BUNDESINGENIEURKAMMER (BIngK)
Професионални називи: Ingenieur.
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П Р И Л О Г 04.
ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНИХ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ АРХИТЕКАТА И ОВЛАШЋЕНИХ
ИНЖЕЊЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – МОДЕЛ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ (ИКС)
01) КОМОРА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ (КАС) - за архитектонску делатност
коју би чиниле:
•

овлашћене архитекте (и архитекте урбанисте)

•

овлашћени просторни планери

•

овлашћене пејзажне архитекте

КАС би била национална секција Савета архитеката Европе (Architects Council Of Europe – ACE)
и
02) ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ (ИКС) - за инжењерску делатност
коју би чинили:
•

овлашћени инжењери грађевинарства

•

овлашћени инжењери електротехнике

•

овлашћени инжењери машинстваи

•

овлашћени инжењери осталих техничких струка

ИКС је национална секција Европског савета инжењерских комора (ЕuropeanCouncil Of Engeneers Chambers – ECEC)
ПРИЛОГ 05.
НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СИСТЕМА ЛИЦЕНЦИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ (ИКС) СА
ПРАКСОМ И РЕГУЛАТИВОМ ЕУ
Тренутни систем лиценцирања и организације Инжењерске коморе Србије има низ неусаглашености са домаћом и
европском регулативом која уређује делатности и професије, пре свега у погледу:

05.01.

05.01.

неусаглашености система лиценцирања и организације ИКС са Законом о класификацији
делатности;

05.02.

неодговарајућег система лиценцирања који спроводи ИКС;

05.03.

неодговарајућих облика рада архитеката (планера, урбаниста и пројектаната);

05.04.

неусклађености рада ИКС са европском праксом и позитивним прописима Републике Србије;

05.05.

неусаглашености система лиценцирања и организације ИКС са Законом о високом образовању.

Неусаглашености система лиценцирања и организације ИКС са Законом о класификацији делатности
(„Службени гласник РС”, број 104/09) Уредба Владе РС о класификацији делатности, (110-5482/2010, 29.
јула 2010. године) пренесен NACE rev 2.0, ЕУ класификација;

До доношења ове Уредбе, стручни послови обухваћени Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту ЗОПИ)
налазили су се разврстани у групу:
7420: Архитектонске и инжењерске активности и технички савети
па је упис у привредни регистар по делатностима:
74201 : Просторно планирање (укључује урбанистичко планирање)
74202 : Пројектовање грађевинских и других објеката
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74203 : Инжењеринг
Делатности извођења радова
Лиценцирање физичких лица у ИКС је установљено и врши се иданас у складу са овом класификацијом делатности
која је важила пре 2010. године.
Са друге стране, према Уредби из 2010. стручни послови се налазе у групи :
711: Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
па је упис у привредни регистар по делатностима
7111 : Архитектонска делатност
Обухвата:
•

давање архитектонских савета који се односе на:
* израду нацрта и планова пројеката
* урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика

7112 : Инжењерске делатности и техничко саветовање
Обухвата:
• инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина,
материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:
* машинама и процесима
* пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
* пројектима управљања водама
•
•
•
•

израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије
и сигурносног система
израду пројеката који се користе за климатизацију, расхлађивање, пречишћавање и испитивање
загађености ваздуха, у области акустике итд.
геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења
геодетске активности:
* премеравање граница и терена
* хидролошко мерење
* подземно мерење
* пружање картографских информација

05.02. Неодговарајући систем лиценцирања који спроводи ИКС:
•

•

Систем лиценци које издаје ИКС је сведен на „потврду“ о испуњености услова за обављање стручних
послова, за које је неопходно да носилац лиценце буде одређен од стране одговорног лица
предузетника/привредног друштва. Овакав систем има за последицу заблуду о одговорности за израду
техничке документације – одговорног пројектанта, који у стварности заправо не може сносити одговорност
из разлога што и није у потпуности одговоран, већ је за израду техничке документације носилац
одговорности одговорно лице предузетника/привредног друштва. Са тог становишта одузимање лиценце
од стране Суда части је пре симулација него реална дисциплинска мера.
Тренутни систем лиценцирања афирмисао је „рад на црно“ из разлога што носилац лиценце не мора да
буде заиста запослен нити пословно ангажован од стране одговорног лица предузетника/привредног
друштва које обавља стручне послове, већ може да буде ангажован за израду, а у великом броју случајева
само за потписивање техничке документације и других извршних документа (нпр. грађевинска књига).
Овакав ангажман афирмише лаицизам и утиче на одговорност, угрожавање професионалних права,
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•

•

•

снижавање цене рада и запосленост архитеката и инжењера, те лош квалитет обављања стручних послова
у планирању и изградњи.
Лиценце за архитекте (једно физичко лице може имати чак пет лиценци) издаје ИКС а на основу једног од
академских назива архитеката - инжењер архитектуре и припадности архитектуре и техничким наукама.
Међутим oблaст aрхитeктурe je двojнa, припaдa и тeхничкo тeхнoлoшким нaукaмa и умeтнoсти (чл.3, ст.1,
под 1. и чл.6, ст.1 под 5. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, Сл.гласник РС, 30/2007, 112/2008, 72/2009,
12/2017), архитектонско пројектовање према међународној подели области je уметничка област (6.4 Arts,
Architectural design, Section 6. Humanities, FOS Classification in The Frascati Manual, 2007.) а архитектура је
културна делатност (чл.8 ст.1.тачка 3) Закон о култури (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.) пa
искључивo усмeрaвaњe нa тeхничку (инжeњeрску) стрaну крoз ИКС, запоставља рaзвoj крeaтивнe и
умeтничкe стрaнe струкe.
Дефинише се професионални назив инжењер на основу академског назива, што искључује друге врсте
едукације из области архитектуре, као и неадекватан третман академског образовања у складу са
коментаром у тачки 03.
Утврђују се „псеудостручни“ називи на основу позиције у изради извршних докумената (плански
документи, пројекти...) нпр. одговорни пројектант, одговорни урбаниста са нејасним системом стручног
овлашћења и одговорности.

05.03. Неодговарајући облици рада ИКС:
•

ИКС је инфлацијом врста и броја лиценци, нарочито у последњих неколико година, издајући их и мимо
стварних компетенција стечених академским образовањем кандидата, као и супротно важећим прописима
који се тичу акредитације студијских програма првог и другог степена, утицала да се обесмисли логика и
тржиште рада у области планирања и изградње. Ове активности ИКС су без стварног разлога допринеле
непотребном компликовању процеса рада, правној несигурности и дезоријентисаном стању свих учесника
у процесу планирања и изградње. Оваквим поступањем одговорних лица и органа ИКС нанета је велика
штета стварним компетенцијама архитеката и инжењера.

05.04. Рад стручне организације – ИКС није усклађен са европском праксом:
•

•

•

Тренутна oргaнизaциja и нaчин oбaвљaњa прeнeсeних нaдлeжнoсти кoje oбaвљa ИКС oдликуje
дискриминaциja посебних интeрeсa појединачних струка, некомпетентност при одлучивању о битним
одлукама од значаја за посебне струке, неусаглашености сa Зaкoнoм и прoписимa Рeпубликe Србиje тe у
пoтпунoсти нeмoгућнoст прилaгoђaвaњa прoмeнaмa кoje слeдe и кoje je пoтрeбнo урaдити да би се
унапредио квалитет рада и одговорност архитеката и инжењера.
Тренутна оргaнизaциja и нaчин рaдa ИКС те непостојање надлежне струковнеорганизације oспoрaвajу
мoгућнoст институционалног учeшћa у Савету aрхитeкaтa Европе (САЕ) и стручнoг усaвршaвaњa српских
aрхитeкaтa нa мeђунaрoднoм нивoу те усаглашавања са европском регулативом, праксом и квалитетом
рада у области.
Актуелни мoдeл организације и централизације струкa кaкaв je у Србиjи, односно у ИКС, које карактерише
негација струковне организације, нe пoстojи кao случај, а нема ни адекватног примера у европској пракси
струковних организација у области. У Европи су присутна три модела струковних организација, када се
ради о овлашћеним лицима. У првој групи земаља овлашћени су само архитекти и организоване
искључиво струковне организације архитеката (Италија, Шпанија, Португал, Француска, Румунија, Русија и
др.) и то на регионалном и градском нивоу са Савезом (Савет, Веће) на националном нивоу. У другој групи
земаља су овлашћени и архитекти и инжењери који су организовани у две струковне организације –
коморе за архитектонску и инжењерску делатност: комора архитеката и комора инжењера, које своју
организацију, у зависности од броја чланова, имају на градском, регионалном (покрајинском) или
националном нивоу (Немачка, Аустрија, Мађарска, Пољска, Чешка, Бугарска, Словенија и др). У трећој
групи земаља су овлашћени и архитекти и инжењери организовани кроз више струковних комора на
градском, регионалном или националним нивоу (Хрватска, Грчка, Црна Гора, Турска и др). Из наведених
примера следи да је уoбичajeнa прaксa дa су aрхитeкти и инжeњeри oргaнизoвaни крoз двe кoмoрe –
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кoмoру aрхитeкaтa и једну или више кoмoра инжeњeрa. Вeзe измeђу комора (струкa) су рeгулисaнe нa
рaзнe нaчинe, aли не постоји пример за нaчин кaкo je дeфинисaнo ЗОПИ из 2003. године и успостављањем
јединствене, централизоване ИКС где су струке фрагментиране и подељених према радним улогама
(секцијама за планере, урбанисте, пројектанте и извођаче), без aутoнoмиje у погледу интереса и
пoсeбнoсти појединих струка, штo je кулминирaлo aктуeлним дeшaвaњимa, a мнoгo прe тoгa
нeзaдoвoљствoм и нeaктивнoшћу члaнoвa.
Тренутна oргaнизaциja и нaчин oбaвљaњa прeнeсeних нaдлeжнoсти кoje oбaвљa ИКС не обезбеђује на
одговарајући начин одговорност и контролу квалитета рада, те заштиту професионалних права архитеката
и инжењера.
Досадашњим законским решењима ИКС не врши адекватно системско унапређење обављања стручних
послова нитина одговарајући начин остварује обавезе перманентног стручног усавршавања.
Ауторитет и компетенција ИКС-а, а самим тим и осећање припадности чланова па и њихове обавезе према
стручној организацији се неповратно урушени, те их са постојећом организацијом и начином рада није
могуће повратити, а нарочито међу архитектима свих генерација.
Неусаглашеност система лиценцирања и организације ИКС са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/2005. 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Правилником о
листи стручних, академских и научних назива (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010,
39/2011, 54/2011 – испр. и 44/2013)

Архитекти у ИКС су организовани у подсекције са звањем – дипломирани инжењер архитектуре.
Лиценцирање које спроводи ИКС се и после 12 година од увођења мастер академских студија као студијских
програма спроводи за:
дипломирани инжењер архитектуре (дипл.инж.арх) – што је академско звање које је важило до 2005
године.
Од 2005. године :
основне (180 ЕСПБ – 3 године) - инжењер архитектуре (инж. арх).
основне (240 ЕСПБ – 4 године) - дипломирани инжењер архитектуре (дипл. инж. арх) .
мастер (180+120=300 ЕСПБ – 5 година) - мастер инжењер архитектуре (маст. инж. арх).
Иако се лиценцирање физичких лица односи на високо образовање другог степена (мастер академске
студије) у трајању од пет година за академско звање – мастер инжењер архитектуре, лиценцирање које
спроводи ИКС се односа на академско звање – дипломирани инжењер архитектуре, што се односи на
завршене основне академске студије у трајању од четири године.
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