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                   Н а ц р т 
 
 

ПРАВИЛНИК O СТРУЧНОM 
УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђују се врста, начин и поступак стручног усавршавања 
чланова Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту Комора), критеријуми на основу 
којих се вреднује реализовано усавршавањe, као и друга питања од значаја за 
спровођење стручног усавршавања за инжењере и просторне планере. 
 

Члан 2. 
 

 Чланови Коморе имају право и дужност да у току рада стално прате развој 
одговарајуће струке и да се стручно усавршавају и образују ради одржавања и 
унапређења квалитета свога рада. 
 

Члан 3. 
 

 Члан Коморе може се стручно усавршавати кроз различите врсте и облике 
перманентног усавршавања. Врсте и облици перманентног усавршавања приказани су 
и вредновани према Табели 1: 
 
Табела 1. 

А Стручни скупови бодови 

1.  Посета стручним сајмовима 5 

2.  Посета изложбама у организацији Инжењерске коморе Србије 5 

3.  Учешће у стручној посети (градилишта, објекти, фабрике, и др.) 5 

4.  Организовање стручне посете (градилишта, објекти, фабрике, и 
др.) 

15 

5.  Учешће на скупу националног значаја 10 

6.  Учешће на скупу међународног значаја 10 

7.  Учешће на округлом столу односно трибини 5 

8.  Модератор и организатор округлог стола односно трибине 15 

9.  Рад на скупу националног значаја (изложбе, постери), учешће у 
одборима скупа 

20 

10.  Предавање по позиву на скупу националног значаја 30 

11.  Рад на скупу међународног значаја (изложбе, постери), учешће у 
одборима скупа 

30 

12.  Предавање по позиву на скупу међународног значаја 45 

   

Б Курсеви и радионице (Workshop) бодови 

1.  Учешће на радионицама без провере знања 20 

2.  Учешће на радионицама са провером знања 30 

3.  Предавач на радионици без провере знања 30 

4.  Завршeни курс у електронској форми („online“ едукација) 30 

5. Предавач на радионици са провером знања 50 

   

В Предавања  бодови 
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1.  Присуствовање предавању у трајању до 4 часа 10 

2.  Присуствовање предавању у трајању преко 4 часа 15 

3.  Предавач на предавању до 4 часа 20 

4.  Предавач на предавању преко 4 часа 25 

   

Г Објављивање стручних радова бодови 

1.  Објављивање стручних радова у домаћем часопису 15 

2.  Објављивање стручних радова у међународном часопису 25 

3.  Ауторство или коауторство поглавља у монографији 30 

4.  Ауторство или коауторство стручне књиге (или монографије) са 
рецензијом и каталогизацијом (не укључује обавезне наставне 
уџбенике) 

50 

   

Д Ауторске изложбе са рецензијом бодови 

1.  Изложба аутора у земљи (по раду 5 бодова, не више од 5 радова) 5 

2.  Изложба аутора у иностранству (по раду 10 бодова, не више од 5 
радова) 

10 

3.  Самостална изложба  45 

   

Ђ Годишње стручне награде бодови 

1.  Национална 30 

2.  Међународна 50 

   

Е Патент бодови 

1. Пријава патената на домаћем нивоу 15 

2. Пријава патената на међународном нивоу 25 

3. Реализовани патент на домаћем нивоу 35 

4. Реализовани патент на међународном нивоу 50 

   

 
За активности под тачком (А), веће ангажовање (активност са већим бројем 

бодова) укључује претходно ниже ангажовање. 
 

Члан 4. 
 

 Управни одбор Коморе утврђује одлуком Годишњи програм стручног 
усавршавања, и то: 

 Листу стручних скупова под тачком (А) за сваку врсту лиценци; 
 Листу  курсева и радионица под тачком (Б) за сваку врсту лиценци; 
 Листу предавања (В) за сваку врсту лиценци; 
 Листу публикација у којима се могу објавити стручни радови (Г) за сваку врсту 

лиценци; 

 Листу награда под тачком (Ђ). 
 

Програм стручног усавршавања се ради на период од годину дана, јавно је 
доступан члановима Коморе, са системом бодовања по тематским областима и врстама 
ангажовања у оквиру ставки из Програма. 

 
Члан 5. 

 
     Вредновање реализованог усавршавања врши се према бодовима датим у члану 3. 
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 За сваки период од пет година, након стицања лиценце, члан Коморе треба да 
реализује 100 бодова. 

Члан 6. 
 

 Структура обавезног броја бодова за реализоване активности стручног 
усавршавања треба да буде у следећем бодовном вредновању: 

-  20 % (двадесет процената) заједничког европског програма усавршавања;  
-  80 % (осамдесет процената) националног програма усавршавања. 
 

Члан 7. 
 
 20 % (двадесет процената) заједничког европског програма усавршавања 
подразумева:  

 - 5 % (пет процената) - европске директиве, закони, правилници и 
стандарди; 
 - 15% (петнаест процената) - стручно усавршавање, примена нових 

 материјала, технологија и патената.  
 
 
 80% (осамдесет процената) националног перманентног програма усавршавања 
подразумева:  

 - 15% (петнаест процената) националних закона и правилника 
 - 65% (шездесет пет процената) - стручно усавршавање, примена нових 

 материјала, технологија и патената.   
 

Члан 8. 
 
Заједнички европски програм усавршавања из члана 7. става 1. спроводиће 

инострани стручњаци. 
Национални програма усавршавања из члана 7. става 2. спроводиће домаћи 

стручњаци. 
 
 

Члан 9. 
 

 Комора ће обезбедити да, у случају када није организатор, организатори 
перманентног усавршавања из члана 3. Табела 1., под тачком А, Б и В, достављају 
извештај Комори у року од 15 дана од дана одржавања. 
 Извештај из става 1. овог члана садржи следеће податке: списак предавача и 
учесника са бројем лиценце, додељен број бодова за предаваче и учеснике. 

За члан 3. Табела 1. тачке Д и Е чланови Коморе сами достављају неспорне 
доказе. 

Члан 10. 
 

 Евиденцију о реализованим бодовима перманентног усавршавања води 
Секретаријат Коморе. 
 Секретаријат Коморе обавештава најмање једном годишње члана Коморе о 
збиру реализованих бодова перманентног усавршавања у протеклом периоду. 
 

Члан 11. 

 

Уколико члан Коморе реализује потребан број бодова, дефинисан у члану 5. 

овог правилника, стиче право да прибави потврду о стручном усавршавању.  
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Подаци о степену стручног усавршавања чланова Коморе се јавно објављују, 

као и листа чланова који су стекли право на прибављање потврде о стручном 

усавршавању. 

 

 

 

 

 

  

                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                       ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

                                Мр Милован Главоњић,дипл.инж.ел.с.р. 

                                                                          

 

 


