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Д Е М А Н Т И 
 
Поводом навода објављених дана 17.05.2016.године, на телевизији РТС1, у емисији ''Тако стоје 
ствари'', у прилогу под називом ''Без инжењера нема реиндустријализације српске економије и 
развоја'', којим се, између осталог, износи нетачна информација да ће ''једанаест 
инжењерских комора и удружења сачинити предлог закона који треба да се нађе 
пред посланицима новог Парламента'', обавештавамо вас о следећем: 
 
У Србији не постоји једанаест инжењерских комора, како је то наведено у овој 
емисији, већ само једна – Инжењерска комора Србије, са седиштем у Београду, 
основана 2003.године Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003), са 
циљем унапређења услова за обављање стручних послова и заштите права инжењера у области 
планирања и изградње. Надзор над радом Инжењерске коморе Србије, која данас броји више од 
27.000 инжењера свих струка (архитектонске, грађевинске, машинске, електро, саобраћајне и 
других), врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

Како Инжењерска комора Србије није учествовала у изради тзв. ''Предлога нацрта закона'', о 
којем се говори у наведеном телевизијском прилогу, већ напротив, овим предлогом се покушава 
њено укидање, без икакве могућности струке и чланова Коморе, да учествују у доношењу 
одлука, које се тичу улоге и положаја лиценцираних инжењера у друштву, то вас молимо да у 
складу са одредбама Закона о јавном информисању, којима је регулисано право на одговор, као 
и право на исправку, о овим чињеницама обавестите јавност. 
 
Истичемо да се Инжењерска комора Србије, поводом наведеног ''Предлога нацрта закона'', 
обратила потпредседници Владе Републике Србије, др Зорани Михајловић, државном секретару 
Александри Дамњановић, а издала је и јавно саопштење, које се може преузети са интернет 
портала Инжењерске коморе Србије http://www.ingkomora.org.rs/ . 
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