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САОПШТЕЊЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ПОВОДОМ “ПРЕДЛОГА НАЦРТА ЗАКОНА О ИНЖЕЊЕРСТВУ” САЧИЊЕНОГ ОД 

СТРАНЕ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА (АИНС - АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

СРБИЈЕ, УДМИС-УДРУЖЕЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ МАШИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 

И УДИЕС-УДРУЖЕЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ СРБИЈЕ)  

 

1. Предлог иницијативног одбора има за циљ укидање Инжењерске коморе Србије и 

њено подржављење, без икакве могућности струке и чланова ИКС, на доношење 

одлука које се тичу улоге и положаја лиценцираних инжењера у друштву. 

Инжењерска комора Србије је основана Законом о планирању и изградњи са 

циљем унапређења услова за обављање стручних послова, али и заштите права 

стручњака у области планирања и изградње. Надзор над радом ИКС врши ресорно 

министарство, задужено за послове грађевинарства. Напомињемо да су и друге 

коморе у Србији (лекарска, адвокатска, ветеринарска и др.), као и коморе у 

Европи, организоване као независне и професионалне струковне организације. 

 

Доказ за то су одредбе Предлога нацрта закона о инжењерству, у коме између 

осталог  стоји: „оснивач АИНС- је Република Србија, а оснивачка права врши 

Влада“ (члан 8); „Председник КИС-а полаже заклетву Председнику Владе“ (члан 

39.ст.3); „Изборе у КИС-у спроводи изборна комисија од 11 чланова..... Генерални 

секретар Владе именује председника Комисије и 10 чланова КИС-а, а страна 

незадовољна одлуком изборне комисије може се обратити Влади РС“ (члан 55.); 

„Детаљније одребе о непосредним изборима доноси Влада РС у форми правилника“ 

(члан 56.); „Образује се Инжењерски савет Србије као стручно и саветодавно тело 

које се стара о индустријском, научно-технолошком развоју, развоју иновационих 

система и инжењерства уопште. Инжењерски савет има три члана које бира 

Народна скупштина, на предлог Владе“ (члан 66); „Народна скупштина може 

разрешити члана Инжењерског савета пре истека мандата“ (члан 68); “ Стручне и 

административно техничке послове за потребе Инжењерског савета обавља 

Генерални секретаријат Владе. Инжењерски савет подноси Народној скупштини 

извештај о свом раду најмање једном годишње. “(члан70); „ Одбор за јавни надзор 

оснива Влада“ (члан 71); „Влада (министарство) на предлог одбора за јавни надзор 

покреће иницијативу за смену чланова органа КИС-а (члан 74); “Одбор за јавни 



надзор доставља Влади годишњи извештај о раду “(члан 75); “Председника и 

чланове одбора за јавни надзор именује и разрешава Влада на предлог 

министарства“ (члан 76). 

 

2. Циљ предлога закона је одузимање имовине стечене личним средствима чланова 

Инжењерске коморе Србије. Пословни простори су укњижени као приватна својина 

Инжењерске коморе Србије односно њених чланова, лиценцираних инжењера. 

(Докази: Изводи из листoва непокретности).  

 

3. Инжењерска комора Србије је чланица Европског савета инжењерских комора, 

професионалне организације свих лиценцираних инжењера Европе. Гашењем 

Инжењерске коморе Србије, престало би чланство и у тој организацији. Комора 

инжењера Србије, чије се оснивање предлаже,  би морала да упути захтев за 

чланство, са неизвесним исходом. 

 

4. По предлогу Иницијативног одбора, Комора инжењера Србије (КИС), би у свом 

саставу имала физичка лица (лиценциране инжењере), правна лица (привредне 

организације, факултете и др.) са овлашћењима издавања личних лиценци, као и 

лиценци за правна лица (привредна друштва), што није пракса ни у једној земљи. 

Предложеним решењем би била доведена у питање и аутономија факултета 

(Правни факултет није члан Адвокатске коморе Србије, нити Медицински факултет 

члан Лекарске коморе Србије).  

 

5. Осим тога, у  Иницијативном одбору за оснивање инжењерске организације 

Србије, који је сачинио наведени Предлог, нема инжењера грађевинске и 

архитектонске струке, којих само у ИКС има више од 16000, као ни урбаниста, 

саобраћаних, геодетских, шумарских  и инжењера других струка, већ само 

појединаца из удружења АИНС-а, УДМИС-а и УДИЕС-а. Према томе, предлог не 

потиче од представника већине инжењера Србије, већ од појединаца, од  којих су 

неки постали чланови Инжењерске коморе Србије после 2012.г, а у жељи да 

одлучују о њеној судбини, у међувремену, основали удружења 2013.г, односно 

2014.г.   Тиме се доводи у питање и легитимитет таквог Иницијативног одбора. 

 

 

Инжењерска комора Србије 

 


