
 

ИНЖЕЊРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                         
Број: 571/1-8. 
29.03.2013.год.     
Булевар Војводе Мишића 37.       
Београд       
   
   

На основу члана 15. став 1. тачка 2. Статута Инжењерске коморе Србије 
(“Службени гласник РС'', бр. 88/05 и 16/09), Скупштина Инжењерске коморе Србије, на 
Трећој редовној седници одржаној 29. марта 2013. године, донела је 

 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 
 

I. РАД НА ИЗРАДИ ЗАКОНОДАВНИХ И НОРМАТИВНИХ АКАТА 
 

А) Приоритети у раду Коморе 
- Aктивније учешће Коморе на побољшању законских и подзаконских аката 

релевантних за рад у делатностима свих чланова Инжењерске коморе Србије; 
- Иновирање законских прописа од значаја за инжењерску струку; 
- Активности Коморе у припреми нормативних аката који се односе на уређење и 

статус Коморе, као и доношење аката који се односе на организацију и начин 
обављања послова Коморе; 

- Сарадња са ресорним министарствима по свим питањима од интереса за чланове 
Коморе;  

- Сарадња са надлежним министарствима и институцијама на хармонизацији српских 
стандарда (СРПС) и техничке регулативе са европском.   

 
Б) Краткорочни циљеви Коморе  

- Наставак активности на изради нормативних и институционалних претпоставки за 
вршење стручних експертиза по захтевима привредних субјеката и институција; 

- Наставак активности на проналажењу законских решења у циљу обезбеђења 
заштите имовине Коморе. 

 
В) Средњорочни циљеви Коморе 

- Наставак активности на утврђивању начина и модалитета заштите чланова Коморе 
од угрожавања њиховог стручног и професионалног интегритета; 

- Наставак активности и сарадње са ресорним Министарством на дефинисању и 
спровођењу поступака утврђивања усклађености лиценци које издају друге земље 
са правилима Коморе. 

 



II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОМОРЕ 
 
А) Приоритети у раду Коморе                

- Рад на даљем институционалном организовању Коморе и њене инфраструктуре; 
- Активности на обезбеђивању пословног простора у власништву  Коморе  за 

потребе регионалних центара и регионалних канцеларија; 
- Подршка развоју регионалних канцеларија; 
- Унапређивање рада и техничко опремање регионалних канцеларија, као и 

регионалних центара, у циљу пружања подршке раду регионалних одбора и 
чланству Коморе; 

- Активности на унапређењу рада Суда части Коморе; 
- Активности на унапређењу постојећег информационог система и видео преноса 

 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 

- Сарадња са струковним организацијама и удружењима; 
- Учествовање у хуманитарним акцијама од националног значаја; 
- Израда нацрта годишњег плана и програма рада, као и нацрта финансијског плана 

пословања Коморе, у целини и матичних секција зa 2014. годину. 
- Израда плана и програма рада регионалних центара у складу са планом и 

програмом матичних секција; 
- Активности на изради монографије поводом десет година рада Инжењерске коморе 

Србије. 
 

В) Средњорочни циљеви Коморе 
- Проширење материјалне основе за функционисање Коморе;  
- Активности на ангажовању и организовању чланова Коморе у отклањању 

последица у случајевима  елементарних непогода;  
- Стално ажурирање база података Коморе и проширење селективног приступа база 

података са нивоа регионалних центара; 
- Обезбеђење допунских средстава за рад Коморе кроз накнаде за рекламе на: сајту, 

Гласнику Коморе, стручним скуповима. 
 
 

III. СЕРВИСИРАЊЕ ПОТРЕБА ЧЛАНОВА КОМОРЕ 
 
А) Приоритети у раду Коморе 

- Активности на објављивању закона, подзаконских аката, прописа и листа 
стандарда који су од значаја за чланове Коморе на сајту и у Гласнику Коморе; 

- Активности на унапређењу комуникације између чланова Коморе и чланова Коморе 
са Секретаријатом Коморе; 

- Активнији рад на развијању и иновирању информационог система Коморе, са 
анимирањем ширег чланства за сарадњу и рад на публиковању тема од значаја за 
чланство на интернет страни Коморе, као и у публикацијама чији је спонзор или 
издавач Комора; 

- Организовање предавања, семинара и курсева из домена рада чланова Коморе; 
- Промоција чланова Коморе сервисирањем и личним презентацијама на сајту 

Коморе; 
- Активности на унапређењу пројекта осигурања чланова Коморе у смислу 



проширења досадашњег облика осигурања од професионалне одговорности на 
додатне облике у циљу повећања погодности за чланство Коморе; 

- Активности на увођењу и развијању Службе правне помоћи која ће члановима 
Коморе пружати бесплатну правну помоћ; 

- Учешће на изради стратегије развоја инжењерских струка од регионалног до 
републичког нивоа, која би се доставила надлежним министарствима. 

- Рад на унапређивању Гласника Коморе. 
 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 

- Активности на изради програма за побољшање начина и технологије грађења 
стамбених објеката у Србији;   

- Активности на добијању олакшица (попуста) у куповини стручно-научне 
литературе и лиценцираних софтвера за чланове Коморе; 

- Активности на упознавању и едукацији чланова Коморе о трендовима из области 
енергетске ефикасности и активности на имплементацији прописа из области 
енергетске ефикасности. 
 

В) Средњорочни циљеви Коморе 
- Пружање помоћи у објављивању стручне литературе која је од значаја за чланове 

Коморе;  
- Стално унапређивање сајта Коморе; 
- Издавање стручних часописа Коморе; 
- Наставак активности на стварању услова за преузимање у електронском облику 

стручних материјала; 
- Наставак активности на унапређењу сервисирања чланова Коморе; 
- Активности на упознавању и едукацији чланова Коморе о трендовима из области 

обновљивих извора енергије и активности на имплементацији прописа из ове 
области. 

 
 

IV. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
 
A) Краткорочни циљеви Коморе 

- Преиспитивање описа и услова постојећих врста лиценци; 
- Наставак активности на допуни описа постојећих и утврђивања посебних услова за 

стицање нових врста лиценци; 
- Увођење нових врста лиценци у циљу усклађивања са  Законом о високом 

образовању и његовим изменама и допунама, у вези са тим перманентна сарадња 
са Министарством  просвете, науке и технолошког развоја.  

-  
Б) Средњорочни циљеви Коморе 

- Наставак активности на унапређивању технике и поступка за издавање лиценци; 
 
 

V. УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУКЕ 
 
А) Приоритети у раду Коморе 

- Утврђивање обавезе перманентног усавршавања чланова Коморе која би се 
прописала Законом о планирању и изградњи; 



- Наставак активности на доношењу релевантних нормативних аката Коморе везаних 
за перманентно усавршавање чланова Коморе; 

- Израда годишњег програма перманентног усавршавања чланова Коморе; 
- Развијање и усавршавање информисања чланства о Комори и њеном раду;  
- Организовање стручних предавања, научно стручних супова, као и организација 

изложби и сл., по плану и програму рада извршних одбора и регионалних одбора 
матичних секција; 

- Организовање презентација – трибина, студија пројектне документације за све 
инжењерске пројекте и за све струке нарочито за велике инфраструктурне 
пројекте; 

- Организовање курсева на тему „Нове технологије у грађевинарству“; 
- Увођење стандардизованих спецификација радова у грађевинарству - МАСТЕР 

формат (на сајту Коморе објавити отворен позив произвођачима грађевинских 
материјала и предузећима који се баве извођењем радова у грађевинарству да 
пошаљу своје спецификације радова); 

- Омогућавање посета сајмовима који су од интереса за чланове Коморе; 
- Активности које ће омогућити лиценцираним и младим инжењерима приступ 

мултимедијалним садржајима, односно материјалима са стручних предавања која 
су одржана у Комори. 

- Омогућавање приступа бази прописа лицима која су у поступку полагања стручног 
испита у организацији Коморе. 

- Активности на увођењу у посебну базу података будућих чланова Коморе, који још 
немају услове за добијање лиценци (посебна евиденција). 

 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 

- Унапређивање информисања јавности о Комори и њеном раду; 
- Активности око прикупљања података о потенцијалним кандидатима за 

додељивање годишње награде по Правилнику о почасним члановима и 
Правилнику о наградама Коморе. 

 
В) Средњорочни циљеви Коморе 

- Подршка развојним програмима у циљу афирмације струке; 
- Наставак активности на суфинансирању пројеката по реализованим конкурсима 

расписаним од стране Матичних секција; 
- Развијање и унапређивање маркетинга Коморе; 
- Спровођење реализације издавачке делатности у складу са Правилником о 

издавачкој делатности. 
 

VI. СТРУЧНИ ИСПИТИ 

- Активности на припреми, усклађивању и изради материјала за полагање стручних 
испита и његовим усклађивањем са описима лиценци које издаје ИКС; 

- Активности на изради нових и иновирању постојећих програма за полагање 
стручних испита по струкама у складу са новим наставним програмима факултета у 
сарадњи са ресорним министарствима и струковним организацијама;  

- Организовање припремних предавања за кандидате пре полагања стручних испита 
и усклађивање по струкама; 

- Спровођење програма обуке из области енергетске ефикасности зграда.  



VII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА КОМОРАМА У  ОКРУЖЕЊУ 

 
А) Приоритети у раду Коморе 

- Унапређење сарадње са другим инжењерским коморама; 
- Наставак активности на усаглашавању српских прописа, стандарда и норматива са 

важећом европском регулативом а нарочито прописима Европске уније; 
- Наставак активности везано за чланство Коморе у FIDIC-у, ECEC–у, ECCE -у 

          и WFEO.  
 

Б) Средњорочни циљеви Коморе 
- Разматрање услова и предлога платформе за међусобно признавање издатих 

лиценци по билатералном и мултилатералном принципу са коморама – чланицама 
ECEC; 

- Организација сусрета чланова Коморе са представницима других комора из 
европског окружења и организација посета и стручних путовања наших чланова 
градовима и земљама где су реализовани пројекти и програми од изузетног значаја 
за светску градитељску и културну баштину; 

 
 

VIII. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  
- Упознавање чланства Коморе са значајним пројектима од националног интереса; 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРВИЈЕ 

 Проф.др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


