ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Број: 1047
Датум: 01.06.2018. године
Булевар војводе Мишића 37.
Београд

На основу члана 164. став 1. тачка 6. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС,” 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 21. став 1. тч.
11. и 32. а у вези члана 22. став 4. Статута Инжењерске Коморе Србије (''Службени гласник
РС'', бр. 88/05, 16/09 и 27/16) и члана 11. став 2. Пословника о раду Управног одбора
Инжењерске коморе Србије (Пречишћен текст бр. 2253 од 27.08.2013. године) и Одлуке
Скупштине Коморе о увођењу континуираног (перманентног) професионалног усавршавања
чланова Коморе (број: 1065/1-5 од 25.04.2014. године), Управни одбор Инжењерске коморе
Србије, је на 53. редовној седници, одржаној дана 01.06.2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
O КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ
ЧЛАНОВА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику o континуираном професионалном усавршавању чланова Инжењерске
коморе Србије број: 3788/1 - 13 од 25.11.2014. године у члану 1. став 2. после речи
"адекватне примене нових технологија" додају се речи "и савремених метода организације
грађења", а после речи "правне и техничке регулативе" додају се речи "као и познавање
актуелних домаћих и светских тендерских процедура и услова уговарања ради".
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. речи "Годишњи програм обуке доноси Скупштина Инжењерске
коморе Србије у складу са Петогодишњем програмом, а на предлог Управног одбора и Радне
групе за спровођење заједничког европског програма усавршавања" замењују се речима
"Годишњи програм обуке доноси Управни одбор Инжењерске коморе Србије у складу са
Петогодишњем програмом."
У ставу 3. бише се интерпункцијски знак тачка и додају се речи "и примену
међународних уговора."
Члан 3.
У члану 9. после става 2. нови став који гласи:
"У случају да Комора не обезбеди довољан број предавања и других активности по
програму обуке из тачке 1. овог члана за одређену област, односно струку, односну врсту
лиценце, Управни одбор може донети Одлуку о измени рока завршетка образовног периода
за ту област, струку, врсту лиценце."
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 4.
У члану 10. у ставу 1. речи "најмање једном годишње" бришу се.
Члан 5.
У члану 11. став 2. мења се и гласи:
"Подаци о похађању сваке појединачне активности и оствареном броју бодова
стручног усавршавања доступни су члановима Коморе путем пријаве на систем, на интернет
презентацији Коморе."
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Коморе.
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