ОБЈЕДИЊЕНИ ЗАКЉУЧЦИ
РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
1. Чланови регионалних одбора су сагласни са свим примедбама, предлозима,
сугестијама и коментарима на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи од 12.09.2018.године, који су усвојени од стране
Управног одбора Инжењерске Коморе Србије на 56. редовној седници одржаној
дана 18.09.2018. године;
2. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи није
прихватљив, па је исти потребно повући из даље процедуре, јер би евентуална
примена закона у оваквом облику могла направити велику штету области коју
треба да регулише;
3. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи од
12.09.2018.године, битно се разликује од верзије која је била на јавном увиду,
тако да многе примедбе, чланова и радних тела Коморе, које су студиозно
састављене у намери да се допринесе квалитету документа, нису увршћене у
нову верзију Нацрта;
4. Предложеним Нацртом закона укида се самосталност Инжењерске Коморе
Србије као струковне организације, што је за струку неприхватљиво;
5. Сматрамо да Инжењерска комора Србије треба да буде организована по истим
принципима као и остале коморе у Србији (Aдвокатска комора Србије, Лекарска
комора Србије, Ветеринарска комора и др.) и то као самостална и независна
професионална организација инжењера. У супротном би Инжењерска комора
Србије била у подређеном положају у односу на све остале коморе;
6. Статус Инжењерске коморе Србије је потребно дефинисати на начин како је
постављен институционални оквир других професионалних удружења и комора;
7. Комора, као независна струковна организација треба самостално да уређује
своју унутрашњу организацију и начин функционисања. Неприхватљиво је да
председника и чланове органа и тела Коморе поставља Влада Републике
Србије, односно надлежно министарство;
8. Инжењерска комора Србије је независна и професионална организација, а не
радно тело надлежног
министарства и Владе Републике Србије.
Неприхватљиво је да сe председник и чланови органа Коморе постављају или
именују, већ је неопходно да их бира струка и да се бирају у самом удружењу,
које се иначе финансира од чланарина својих чланова;
9. Ресорно министарство треба да има утицај на рад Коморе у обиму надгледања
поверених послова и праћења законитости у раду;
10. Није прихватљиво да се Нацртом закона уређује унутрашња организација,
устројство и уређење секција, као и „издвајање“ Суда части из Коморе, без
јасних критеријума (нпр. како ће се бирати судије, које ће струке бити, ко ће
финансирати рад Суда части итд);

11. На основу измена које су предложене Нацртом закона, Инжењерска комора
Србије би изгубила функционалност и постала маргинална у обављању послова
за које је основана;
12. Предлаже се организовање јавне расправе у регионалним центрима
Инжењерске коморе Србије и другим градовима Србије на Нацрт закона са
релевантним представницима надлежног Министарства;
13. Потребно је да се чланови Коморе активно заузму за садашњи правни статус
Коморе и њену унутрашњу организацију, као и заштиту струке;
14. Предлаже се да се електронским путем анкетира чланство Коморе да ли се
слаже са најновијом верзијом нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи, а резултати анкете да се доставе Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
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