
 1

 

 
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                           
Број:903/1-4. 
29.05.2008.година 
Кнеза Милоша 9. 
Београд 
 

 
На основу члана 131. Закона о планирању и изградњи (“ Службени гласник 

РС” бр. 47/03 и 34/06) и чл. 77. став 1. и 79. Статута Инжењерске коморе Србије  
(“ Службени гласник РС” бр. 88/05), Управни одбор Инжењерске коморе Србије на 
седници одржаној 29.05.2008. године, утврдио је  
 
 

 
Н А Ц Р Т  О Д Л У К Е 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ИНЖЕЊЕРСКЕ 
КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
 
 

Члан 1. 
У Статуту Инжењерске коморе Србије (“Службени гласник РС” бр. 88/05) 

члан 2.  мења се и гласи: 

„Комора је организација носилаца лиценци којима је у складу са Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) издата лиценца одговорног 
планера, одговорног урбанисте, одговорног пројектанта и одговорног извођача 
радова.“ 

 

Члан 2. 
У члану 3. став 2. иза речи: “Београда” бришу се речи: „ул. Кнеза Милоша 

бр. 9”. 
 

Члан 3. 
Члан 7. мења се и гласи: 

„Комора има грб, знак  и заставу.  
Комора има  печат хексагоналног (шестоугаоног) облика, пречника описаног 

круга 3,46 цм. 
У средини печата је грб Коморе око којег је у концентричном кругу 

исписано: Република Србија, Инжењерска комора Србије, Београд. 
Дан Коморе је 14.јуни.“ 

 
Члан 4. 

У члану 8. став 1. иза речи “јаван” тачка се замењује запетом и додају се 
речи: “осим у случајевима прописаним овим статутом.” 
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Став 2. брише се. 
 

Члан 5. 
У члану 9. иза тачке 4.  додаје се нова тачка 5. која гласи: 

„5) да бирају и да буду бирани у органе Коморе;“ 
Досадашње тачке 5. до 11. постају тачке 6. до 12. 

           Досадашња тачка 11.  мења се и гласи: 
„11) да поштују и примењују све одлуке органа Коморе.“ 
 

 

Члан 6. 
У члану 10. иза тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: 
„6) редовно информише чланове Коморе о свим битним активностима 

Коморе и њених чланова;“ 
Досадашње тачке 6. до 15. постају тачке 7. до 16. 
У досадашњој тачки 10. бришу се речи: „које јој повери надлежно 

министарство.“ 
Досадашња тачка 14. мења се и гласи: 
“14) организује и учествује у припреми стручних скупова и пружа помоћ у 

издавању публикација од интереса за струку и делатност чланова;” 
У досадашњој тачки 15. иза речи: “обавља” додају се речи: “поверне 

послове вештачења и експертизе.” 

 
Члан 7. 

У члану 13. став 2. иза речи: “остале” додају се речи:”чланове Скупштине”. 
 

Члан 8. 
  

Члан 14. мења се и гласи: 
“Члан 14 

Избори за чланове Скупштине Коморе у Матичној секцији планера обављају 
се на нивоу Mатичне секције као целине. 

 Избори у матичним секцијама урбаниста, пројектанта и извођача радова 
обављају се по изборним јединицама - регионалним центрима. 

 Приликом избора за чланове Скупштине Коморе обезбеђује се заступљеност 
у Скупштини Коморе по регионима и по струкама, а на основу критеријума 
утврђених одлукама извршних одбора матичних секција.”  

 

Члан 9. 
            У члану 15. тачка 9. бришу се запета и речи: „као и два  члана Управног 
одбора, од  којих је један представник матичне секције пројектаната, а други 
матичне секције извођача радова“ 
           Иза тачке 9. додају  се нове тачке 10. и 11. које гласе: 

           „10) констатује именовање и престанак мандата чланова Управног и 
Надзорног одбора које именује надлежно Министарство и констатује чланство по 
положају председника извршних одбора матичних секција; 
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           11) бира и разрешава два члана Управног одбора – по једног представника 
матичне секције пројектаната и матичне секције извођача радова, на предлог 
извршних одбора матичних секција;“ 
           Досадашње тч. 10. до 18. постају тч. 12. до 20. 
           Досадашња тачка 11. брише се. 
           У досадашњој тачки 14. реч:  „претходну“ брише се. 
           Став 2. брише се. 

 
Члан 10. 

              У члану 18. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
           „На предлог председника Скупштине, јавним гласањем већине присутних 
чланова Скупштине, седница се може прогласити затвореном“. 
           Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст.3 и 4.  
  Иза досадашњег става 3. додаје се нови став који гласи: 
           „На предлог председника Скупштине, јавним гласањем већине присутних 
чланова Скупштине, гласање по појединим тачкама дневног реда на седници 
Скупштине Коморе може се обавити тајно.“ 
            Досадашњи ст. 4 до 6. постају ст 6. до 8. 
 

 
Члан 11. 

               У члану 20. став 2. мења се и гласи: 
              „Управни одбор има 11 чланова, и то: председника, потпредседника, три 
представника које именује надлежно министарство, председнике извршних одбора 
матичних секција, по положају и по један из реда чланова Матичне секције 
пројектанта и Матичне секције извођача радова.“ 
              У ставу 3. реч: „две“ замењује се речју: „четири.“ 
              Став 4.брише се. 
              У досадашњем ставу 5. тачка се брише, ставља се запета и додају се 
речи: „али најдуже до шест месеци“. 
     Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5. 

 
 

Члан 12. 
У члану 21. став 1. тачка 17. бришу се тачка и запета, ставља се запета и 

додају речи: “на предлог извршних одбора матичних секција.“ 
У тачки 29.  реч:”секретара” замењује се речју: “председника”. 

 

 
Члан 13. 

У члану 22. став 6. иза речи: „сазове“ додају се речи: „и одржи“ а реч: 
„седам“ замењује се речју:  „петнaест.“ 

 
Члан 14. 

Члан 23. мења се и гласи: 
 

„Члан 23. 
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Надзорни одбор је самостални орган Коморе који врши контролу  
располагања средствима Коморе.“ 

 
Члан 15. 

У члану 24. став 5. мења се и гласи: 
“ Председник Надзорног одбора дужан је да сазове и одржи, у року не 

дужем од патнаест дана, седницу на захтев председника Скупштине Коморе, 
председника Коморе, једног члана Надзорног одбора или Извршног одбора једне 
матичне секције.” 

 
Члан 16. 

У члану 25. став 2. брише се тачка и додају се речи: „али најдуже до шест 
месеци.“ 
 

Члан 17. 
У члану 26. тачка 1. мења се и гласи: 
„1. врши контролу располагања средствима Коморе;“ 
Ставу 3. мења се и гласи: 

           “Чланови Надзорног одбора имају право присуствовања седницама 
Скупштине Коморе, Управног одбора  и извршних одбора матичних секција.” 

Став 4. мења се и гласи: 
„За вршење одређених стручних послова из тачке 2. до 4. става 1. овог 

члана, Надзорни одбор може ангажовати овлашћено стручно лице, односно 
овлашћену институцију, у складу са законом. Средства за рад  по основу 
ангажовања обезбеђују се у складу са чланом 84. овог статута“. 
 

Члан 18. 
У члану 27. став 3. мења се и гласи: 
“Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и 

извршног одбора матичне секције.” 

 
Члан 19. 

         Члан 28. мења се и гласи: 
“Члан 28 

 
   Председник Коморе:  

1) представља и заступа Комору и одговаран је за законитост рада Коморе;  
2) руководи радом Коморе  и усклађује рад и активности Коморе и њених 

органа; 
3) припрема предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор; 
4) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

Секретаријата Коморе; 

5) организује, усмерава и врши координацију сарадње са одговарајућим 
министарствима и другим органима и организацијама; 

6) даје пуномоћја другим лицима за представљање и заступање Коморе у 
земљи и иностранству; 

7) подноси извештај о раду Управном одбору; 
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8) обавља и друге послове одређене овим статутом, или другим општим актом 
Коморе. 
Председника Коморе бира и разрешава Управни одбор, путем јавног 
конкурса. 
Председник Коморе је лице са високом стручном спремом које се бира из 
реда чланова Коморе. 

          Мандат председника Коморе траје четири године и може бити поново биран 
на исту функцију у конкурсном поступку.  
          За свој рад председник Коморе одговара Управном одбору. 
          Председника Kоморе у одсуству замењује секретар Коморе. 
          Одређена овлашћења из свог делокруга председник Коморе може пренети 
на секретара Коморе.”  

 
Члан 20. 

У члану 33. став 1. реч: „Комору“ замењује се речју:“Оптужбу“ 
У ставу 2. речи: „Помоћ у одбрани окривљеном“ замењују се речју: 

“Одбрану“ а реч: „пружа“ замењује се речју: „заступа“. 
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„ Тужилац Коморе и Бранилац Коморе не могу истовремено бити чланови 

Управног одбора и Надзорног одбора Коморе..“ 
Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 
Члан 21. 

У члану 34. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
“Изузетно од одредбе става 1. овог члана, под условима прописаним 

Правилником Суда части Коморе, Суд суди у већу од 5 чланова.“ 
Досадашњи ст.2. до 4. постају ст 3. до 5. 

 
Члан 22. 

У члану 37. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
“ Мера безбедности из става 4. овог члана изриче се у трајању од 5 година 

осим у случају када је изречена мера одузимања лиценце.“ 

 
 

Члан 23. 
У члану 38. став 4. иза речи: „Објављивањем“ додају се речи: “Изреке 

одлуке“. 

Члан 24. 
У члану 42. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Сметња за избор односно именовање из става 1. овог члана престаје 

брисањем мере из евиденције изречених мера у складу са Правилником Суда части 
Коморе“ 

 

Члан 25. 
У члану 43. став 2. мења се и гласи: 
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           “Одлуком о расписивању избора утврђује се број чланова Скупштине 
Коморе које свака матична секција бира према броју чланова матичних секција на 
дан расписивања избора, као и начин, време и критеријуми спровођења избора.” 
 

Члан 26. 
У члану 45. тачка 6. брише се.  
Досадашња тачка 7. постаје тачка 6. 
Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
„Члан органа, чији је рад Скупштина Коморе неповољно оценила, опозива 

се.” 
 

Члан 27. 
Члан 46. мења се и гласи: 
„Поступак за опозив члана органа и тела односно носилаца функције може 

покренути орган односно тело чији се члан опозива. 
Опозив чланова органа и тела, односно носилаца функције врши се по 

поступку за њихов избор. 
            Члан органа и тела, односно носилац функције учествује у раду органа и 
тела, односно обавља функцију до окончања поступка опозива, али најдуже до три 
месеца.” 

 
Члан 28. 

У члану 47.  став 4. иза  речи: „сазове“ додају се  речи: „и одржи“. 
 

 
Члан 29. 

Члан 48. брише се. 
 

Члан 30. 
У члану 50. иза речи: “органа” ставља се тачка и бришу се речи: “односно 

тела Коморе”. 

 
Члан 31. 

             Глава VI  мења се и гласи: 

            
“VI  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА КОМОРЕ 

 
 

1. Матичне секције   
 

Члан 51. 
          Матичне секције су основни облик организовања чланова Коморе, ради 
остваривања циљева и задатака Коморе који су одређени Законом и овим 
статутом, као и заједничких интереса чланова у обављању послова у области 
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње објеката. 
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           Члан Коморе истовремено може бити члан више матичних секција, под 
условима прописаним Законом и овим статутом. 

 

Члан 52. 

 У саставу Коморе  постоје: 
1) Матична секција  планера; 
2) Матична секција урбаниста; 
3) Матична секција пројектаната, 
4) Матична секција извођача радова.   

Матичне секције пројектаната и извођача радова организоване су по 
струковним подсекцијама. 
 
 
 

2.  Регионална организација   
 

Члан 52.а. 

 
           Регионални центри Коморе су: 

 
1. Суботица 
2. Нови Сад 
3. Београд 
4. Крагујевац 
5. Ваљево  
6. Чачак 
7. Краљево 
8. Ниш 
9. Врање 
10. Косовска Митровица 

          Територије регионалних центара одређују  се одлуком Управног одбора. 
          У регионалним центрима образују се регионалне канцеларије, ради 
реализације циљева и задатака Коморе на регионалном нивоу. 
          Регионалне канцеларије су организационе јединице Секретаријата Коморе.  

 

3.  Извршни одбор матичне секције 

 

Члан 53. 

      Орган матичне секције је Извршни одбор матичне секције. 

      Извршни одбор матичне секције управља радом матичне секције. 

 Извршни одбор матичне секције планера има пет чланова. 

 Извршни одбор матичне секције урбаниста има 11 чланова. 
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          Извршни одбори матичне секција пројектаната и матичне секције извођача 
радова имају по 15 чланова.    
          Извршни одбор матичне секције бира председника и заменика председника 
из реда својих чланова. 

 Председник Извршног одбора матичне секције је по функцији члан Управног 
одбора. 

 Члан Коморе не може истовремено бити члан више извршних одбора 
матичних секција. 

 Извршни одбор матичне секције ради у седницама којима мора 
присуствовати већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином 
гласова чланова извршног одбора. 
 Мандат председника и чланова Извршног одбора матичне секције траје 

четири године и могу бити бирани највише два пута узастопно. 
 У случају да је председнику и члановима Извршног одбора матичне секције 
истекао мандат, а да нови нису изабрани, постојећем председнику и члановима 
извршног одбора матичне секције мандат се аутоматски продужава до избора 
новог председника и нових чланова, али не дуже од шест месеци. 

 

Члан 54. 

 Извршни одбор матичне секције: 

1) предлаже  годишњи план и програм рада матичне секције; 
2) доноси Правилник о начину организовања подсекција и регионалних 

одбора; 

3) координира и даје смернице за рад подсекција и регионалних одбора; 
4) предлаже Управном одбору ценовник минималних цена услуга чланова 

матичне секције; 
5) предлаже Управном одбору врсте лиценци; 
6) предлаже Управном одбору доношење одлука о издавању лиценци; 
7) предлаже Управном одбору доношење одлуке о одбијању захтева за 

издавање лиценци; 
8) предлаже Управном одбору кандидате за судије Суда части; 
9) подноси Управном одбору најмање једном у три месеца извештаје о 

извршавању програма и плана  рада матичне секције у смислу члана 84. 
овог статута;   

10) стара се о спровођењу усвојеног плана и програма рада матичне секције; 
11) доноси Пословник о свом раду; 
12) организује и спроводи изборе на нивоу матичне секције; 
13) обавља и друге послове који су му стављени у надлежност овим статутом, 

другим општим актима и одлукама Управног одбора. 
 За вршење одређених послова Извршни одбор секције може образовати 
комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 
Чланови комисије имају право на надокнаду за свој рад. 
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Члан 55. 

 Чланове Извршног одбора матичне секције планера бирају чланови те 
матичне секције непосредно. 

 Чланови Извршног одбора матичне секције урбаниста су председници 
изабраних регионалних одбора из регионалних центара а остале чланове до 
укупног броја бирају регионални одбор у регионалном центру Београда, на 
основу одлуке о расписивању избора. 

 Чланови извршних одбора матичних секција пројектаната и извођача 
радова су председници изабраних регионалних одбора пројектаната, односно 
извођача радова из свих регионалних центара, председници одбора подсекција 
пројектаната, односно извођача радова а остале чланове до укупног броја 
бирају регионални одбори у регионалном центру Београда, на основу одлуке о 
расписивању избора. 

       Одлуке о расписивању избора из ст. 1 до 3. овог члана  доноси Управни 
одбор. 

       Чланови извршног одбора матичне секције имају право на надокнаду за 
свој рад. 

Члан 56. 

     Брише се. 

 

4. Подсекције 
 

Члан 57. 
 Подсекција је облик струковног повезивања чланова Коморе у саставу 
матичне секције пројектаната и извођача радова. 

 Подсекције у матичној секцији пројектаната и извођача радова  се образују 
на нивоу појединих инжењерских струка и то: 

1) подсекција дипломираних инжењера архитектуре; 

2) подсекција дипломираних грађевинских инжењера; 

3) подсекција дипломираних машинских инжењера; 

4) подсекција дипломираних инжењера електротехнике и 

5) подсекција осталих техничких струка.  

У оквиру подсекција осталих техничких струка, по потреби, одлуком Управног 
одбора, могу се образовати посебна одељења према врстама стручне спреме. 

 

Члан 58. 
 
          Орган подсекције је одбор подсекције. 
          Одбор подсекције пројектаната, односно извођача радова има једанаест 
чланова. Чланови одбора подсекције по положају су изабрани чланови 
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регионалног одбора пројектаната, односно извођача радова. Преостали број 
чланова до укупног броја бира се из регионалног центра Београд а по поступку 
који се утврђује одлуком о расписивању избора за регионалне одборе.   
          Председник одбора подсекције пројектаната, односно извођача радова је 
лице које је добило највећи број гласова у изборима за регионалне одборе 
пројектаната, односно извођача радова. У случају да председник одбора 
подсекције из било којег разлога не може да буде лице са највећим бројем 
гласова, председник одбора подсекције је лице са следећим највећим бројем 
гласова у изборима за регионалне одборе. 
          Председник одбора подсекције не може бити истовремено и председник 
регионалног одбора из кога је делегиран.  
          Председник одбора подсекције је члан извршног одбора матичне секције по 
положају. 
          Председник одбора подсекције има заменика кога бира одбор подсекције из 
реда својих чланова. 
 

Члан 58.а. 
          
          Одбор подсекције: 

1) разматра сва питања од интереса за унапређење струке и услова рада 
чланова подсекције; 

2) стара се о реализацији програма рада матичне секције на нивоу подсекције; 
3) реализује циљеве и задатке на нивоу подсекције; 
4) обавља и друге послове који су му стављени у надлежност овим статутом, 

другим општим актима Коморе и одлукама Извршног одбора матичне 
секције. 

 
 

5. Регионални одбор матичне секције  
 

Члан 59. 
 

         У регионалним центрима из члана 52.а. ове одлуке организују се регионални 
одбори Матичне секције урбаниста, регионални одбори Матичне секције 
пројектаната и регионални одбори Матичне секције извођача радова.  

 
 

Члан 59.а. 
 

         Регионални одбор Матичне секције урбаниста чини пет чланова изабраних 
непосредним изборима у регионалном центру. 
 Регионални одбор Матичне секције пројектанта, односно Матичне секције  
извођача радова чине пет представника струке - подсекција изабраних 
непосредним изборима по струкама у регионалном центру. 
 Регионални одбор матичне секције бира  председника и заменика 
председника из реда својих чланова. 
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  Мандат председника и чланова регионалног одбора матичне секције траје 
четири године и могу бити бирани највише два пута узастопно. 

 
Члан 60. 

 
          Регионални одбор матичне секције: 

1) разматра сва питања од интереса за унапређење услова рада чланова 
Коморе на  подручју региона; 

2) стара се о реализацији програма рада матичне секције у свом региону; 
3) бира председника и заменика председника регионалног одбора; 
4) реализује циљеве и задатке на подручју региона; 
5) обавља и друге послове који су му стављени у надлежност овим статутом, 

другим општим актима Коморе и одлукама Извршног одбора матичне 
секције.” 

      

Члан 31. 
            Одељак 4. у Глави VI “Секретаријат Коморе” постаје одељак 6. 
 
 

Члан 33. 
            Члан 64. мења се и гласи: 
 
          “ Радом Секретаријата руководи секретар Коморе. 
            Секретар је дипломирани правник са положеним правосудним испитом. 
            Секретар за свој рад одговара председнику Коморе.” 
 

Члан 34. 
             Члан 65. брише се. 
 

Члан 35. 
            Члан 66. брише се. 
 
 

Члан 36. 
  У члану 73. став 2. мења се и гласи: 
“ Одузимањем једне лиценце члану Коморе престаје чланство у Комори.” 

            Иза става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 
 “Изузетно од одредбе става 8. овог члана уколико је чланство у Комори 

престало по захтеву или у случају смрти члана, може се одобрити задржавање 
лиценце и печата члана Коморе, уз њихово оглашавање неважећим.” 

 

 
Члан 37. 

У члану 74. став 1. речи: „због привременог одсуства у трајању до две 
године“ бришу се  и иза речи: „мирује“ ставља се тачка. 

Став 3. мења се и гласи гласи: 
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„За време мировања чланства у Комори, члану Коморе мирују сва права и 
обавезе које проистичу из чланства“. 

У ставу 5. речи: „привремено одсуство“ замењују се речју: „мировање“ и 
речи: „од дана доношења решења о мировању чланства“ замењују се речима: „од 
дана пријема захтева за мировање чланства.“ 

 
Члан 38. 

             У члану 77. став 2. иза броја: „30“ додаје се реч: „календарских“. 
 

 

Члан 39. 
             У члану 80. став 2. мења се и гласи: 
             „Саставни део годишњег плана и програма рада матичних секција је план 
финансијских средстава потребан за реализацију плана и програма.“ 
 

 

Члан 40. 
                У члану 81. став 2. мења се и гласи: 
                „Саставни део годишњег плана и програма рад Коморе, који доноси 
Скупштина Коморе на предлог Управног одбора, садржи и план финансијских 

средстава потребних за реализацију усвојеног плана и програма рада.“ 
                 Ст. 3. и 4. бришу се. 

 
Члан 41. 

                У члану 82. речи: „одговорног планера, одговорног урбанисте, 
одговорног пројектанта и одговорног извођача радова“ бришу се. 
 
 

Члан 42. 
                У члану 83. став 4. реч: „утврђен“ замењује се речју: „донет.“ 

 
 

Члан 43. 
     У члану 84. став 5. иза речи “рачун” ставља се тачка и бришу се речи 

“и одређује лица која су овлашћена за потписивање финансијских документа”. 

 
 

Члан 44. 
               Овлашћује се секретар Скупштине да сачини пречишћен текст Статута 
Коморе. 
 
 

Члан 45. 
                Одредбе ове одлуке у вези мандата чланова органа и тела Коморе 
примењују се на мандате чланова органа и тела изабраних по одредбама  Статута 
Коморе (“Службени гласник РС” бр. 88/05). 
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Члан 46. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије.“ 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
                                                    

                                                    Проф.др Драгослав Шумарац,дипл.грађ.инж. с.р. 


