
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ  
 
РАД НА ЗАКОНОДАВНОЈ И НОРМАТИВНОЈ ПРАКСИ 
 
А) Приоритети у раду Коморе 
Стални рад на побољшању законских и подзаконских аката, укључивањем Коморе у израду истих 
релевантних за рад у делатностима свих чланова Инжењерске коморе Србије; 
Наставак сарадње са  Министарством за инфраструктуру (у даљем тексту ресорним министарством)  на пит-
ањима од интереса за чланове Коморе. 
Сарадња са институцијама (Министарством за економију и регионални развој, Инстутутом за стандардиз-
ацију, и другим)  на хармонизацији српских стандарда (СРПС) и техничке регулативе са Европском.   
 
Б) Краткорочни циљеви Коморе  
Преко ресорног Министарства покренути иницијативу за утврђивање   услова за издавање радних дозвола за 
страна лица која раде у нашој земљи  у области  примене Закона о планирању и изградњи; 
-  У сарадњи са ресорним министарствима, покренути иницијативу да је за рад судских вештака из области 
примене Закона о планирању и изградњи  неопходно поседовање лиценце Коморе;    
Стварање нормативних и институционалних претпоставки за вештачење по предметима судова, као и врш-
ење стручних експертиза по захтевима привредних субјеката и институција; 
Наставак активности на утврђивању начина модалитета на који ће Комора заштити своје чланове од у-
грожавања њиховог стручног и професионалног интегритета. 
 
В) Средњорочни циљеви Коморе 
Наставити активности са представницима надлежних министарстава за доношење Закона о Коморама; 
Наставити активности на подршци у реализаицији Пројекта о начинима приступања Србије Светској тргови-
нској организацији (WTO односно СТО) 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОМОРЕ 
 
А) Приоритети у раду Коморе 
Рад на даљем институционалном организовању Коморе и њене инфраструктуре; 
Активности и рад на обезбеђивању пословног простора у власништву Инжењерске коморе Србије; 
Унапређивање рада и техничко опремање регионалних канцеларија, као регионалних центара, у циљу 
пружања подршке раду регионалних одбора; 
Наставити даље унапређење рада Суда части Коморе; 
Наставити рад на праћењу примене Ценовника услуга које пружају чланови Коморе на тржишту;  
Израда нацрта годишњег плана и програма рада, као и финансијског плана пословања Коморе, у целини и 
матичних секција, зa 2009. годину. 
 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 
Унапређење сарадње са струковним организацијама и удружењима; 
Учествовање у хуманитарним акцијама од државног значаја. 
 
В) Средњорочни циљеви Коморе 
Проширење материјалне основе за функционисање Коморе;  
Стално ажурирање база података Коморе и стварање оквира за селективни приступ базама података са нивоа 
регионалних центара; 
Израда плана и програма рада регионалних центара у складу са планом и програмом матичних секција; 
Обезбеђење допунских средстава за рад Коморе кроз накнаде за рекламе на: сајту, Гласнику Коморе, 
стручним скуповима и сл. 
 
СЕРВИСИРАЊЕ ПОТРЕБА ЧЛАНОВА КОМОРЕ 
А) Приоритети у раду Коморе 
Наставити активности на ослобађању власника пројектантских бироа од обавезе евидентирања промета пр-
еко фискалних каса; 



Наставак активности објављивања на сајту Коморе и у Гласнику Коморе, закона, подзаконских аката, 
прописа и стандарда  који су од значаја за чланове Коморе; 
Рад на мотивисању чланова за комуникацију са управом Коморе и регионалним центрима; 
Промоција чланова Коморе сервисирањем, односно унапређењем поставке личне презентације на сајту 
Коморе. 
Унапређење електронске комуникације на релацији Комора – чланство као и међусобној комуникацији ч-
ланова (стварање услова коришћења info-SMS сервиса, webemaill и сл.).   
 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 
Изналажење могућности добијања олакшица (попуста) у куповини стручно-научне литературе и лиценцира-
них софтвера за чланове Коморе;  
Унапређивање општег гласила - Гласника Коморе; 
Стварање услова члановима Коморе за преузимање техничке регулативе у електронском облику са сајта К-
оморе (закона, техничких прописа и норматива, уредби и наредби, делимично СРПС станарда и сл.).  
 
В) Средњорочни циљеви Коморе 
Разматрање формирања службе за правне савете члановима Коморе; 
- Пружање помоћи у објављивању стручне литературе која је од значаја за чланове Коморе;  
Стално унапређивање сајта Коморе; 
Покренути иницијативу за издавање стручног часописа Коморе. 
 
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 
Преиспитивање описа и услова постојећих врста лиценци; 
Наставак активности на допуни описа постојећих и утврђивања посебних услова за стицање нових врста -
лиценци. 
 
В) Средњорочни циљеви Коморе 
Наставак рада и унапређивање технике и процедуре издавања лиценци; 
Покретање иницијативе око израде програма за полагање стручних испита по професијама у сарадњи са стр-
уковним организацијама.  
 
УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРУКЕ 
А) Приоритети у раду Коморе 
Развијање и усавршавање информисања чланства о Комори и њеном раду;  
Организовање стручних семинара и других облика унапређења струке према усвојеном плану и програму п-
ерманентног усавршавања за 2008. год.; 
Организовање стручних предавања, научно стручних супова, као и организација изложби и сл., по плану и 
програму рада Извршних и Регионалних одбора матичних секција; 
Наставак активности на суфинансирању пројеката по реализованим конкурсима расписаним од стране М-
атичних секција; 
Омогућавање посета сајмовима који су од интереса за чланове Коморе; 
 
Б) Краткорочни циљеви Коморе 
Унапређивање информисања јавности о Комори и њеном раду; 
Активности око прикупљања података о потенцијалним кандидатима за додељивање годишње награде по -
Правилнику о почасним члановима и Правилнику о наградама ИКС; 
 
В) Средњорочни циљеви Коморе 
Подршка развојним програмима у циљу афирмације струке; 
Развијање и унапређивање маркетинга Коморе; 
Спровођење реализације издавачке делатности у складу са Правилником о издавачкој делатности. 
 
VI. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА КОМОРАМА У  ОКРУЖЕЊУ 
 
А) Приоритети у раду Коморе 



Унапређење сарадње са другим инжењерским коморама; 
Наставити активности на усаглашавању српских прописа, стандарда и норматива са важећом европском 
регулативом а нарочито прописима Европске уније; 
Разматрање услова за приступање и учлањење у FIDIC; 
Организовање скупа ЕСЕС у Београду. 
 
Б) Средњорочни циљеви Коморе 
Разматрање услова и предлога платформе за међусобно признавање издатих лиценци по билатералном и 
мултилатералном принципу са коморама – чланицама ECEC; 
Организација сусрета чланова ИКС са представницима других комора из европског окружења и 
организација посета и стручних путовања наших чланова градовима и земљама где су реализовани пројекти 
и програми од изузетног значаја за светску градитељску и културну баштину. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2008. ГОДИНУ 
 

1. ПЛАН ПРИХОДА 

 

Р. Б. 

 
Врста прихода 

  

1 

 
Чланарина 

 
92.000.000,00 

 

2 

 

Накнада за издавање 
лиценце 

 

7.000.000,00 

 

3 

 
Израда печата чланова ИКС 

 
5.500.000,00 

 

4 

 
Камата на орочени депозит 

 
8.500.000,00 

 

5 

 
Остали приходи 

 
3.000.000,00 

 

УКУПНО ПРИХОДИ 

 
116.000.000,00 

 
Краткорочно орочена средства Коморе 180.000.000,00 
 
ПЛАН РАСХОДА 
 
А.ПРОГРАМ РАДА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ 

Р. Б. 

 
Врста расхода 

  

А1 

 

Рад на законодавној и нормативној 
пракси  

  

А2 

 

Организација и функционисање 
Коморе 

 

2.000.000,00 

 

А3 

 
Сервисирање потреба чланова Коморе 

 
4.500.000,00 

 



А4 

 
Стручни испити 

  

A5 

 
Лиценцирање 

 
500.000,00 

 

А6 

 
Усавршавање и унапређење струке 

 
2.000.000,00 

 

А7 

 

Перманентно усавршавање чланова 
ИКС-а 

 

2.500.000,00 

 

A8 

 

Сарадња са струковним 
организацијама уз финансијску 

подршку по критеријумима ИКС-а 

 

600.000,00 

 

A9 

 

Сарадња са часописима од интереса 
за струку и чланове Коморе по 

критеријумима ИКС-а 

 

800.000,00 

 

A10 

 
Развој информационог система ИКС-а 

 
500.000,00 

 

A11 

 

Реализација активности по одлукама 
скупштинских комисија 

 
 

А12 

 

Обележавање дана Коморе и додела 
награда Коморе 

 

4.000.000,00 

 

А13 

 

Међународне активности органа и 
тела Коморе и реализација програма 

међународне сарадње 

 

1.000.000,00 

 

А14 

 

Међународне активности чланова 
Коморе 

 

500.000,00 

 

А15 

 

Резерва за реализацију програма рада 
ИКС-а у 2008. години 

 

2.000.000,00 

 

УКУПНО 
РАСХОДИ (А) 

 

20.900.000,00 

 

 
 

Б. ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА ИКС-а У 2008. ГОДИНИ 

 

 
Врста расхода 

  

Б1.1 

 

Реализација активности матичне 
секције (Извршног одбора и 
регионалних одбора) 

 

12.700.000,00 

 



Б1.2 

 
Бруто накнада чланова ИО 

 
3.000.000,00 

 
Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА                       
15.700.000,00 

 

Б2.1 

 

Реализација активности матичне 
секције (Извршног одбора и 
регионалних одбора) 

 

9.200.000,00 

 

Б2.2 

 
Бруто накнада чланова ИО 

 
3.100.000,00 

 
Б2. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА             
12.300.000,00 

 

Б3.1 

 

Реализација активности матичне 
секције 

 

4.800.000,00 

 

Б3.2 

 
Бруто накнада чланова ИО 

 
1.900.000,00 

 
Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА                               
6.700.000,00 

 
Б4.1 

 
Активности матичне секције 

 
2.500.000,00 

 
Б4.2 

 
Бруто накнада чланова ИО 

 
800.000,00 

 
Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА                                    
3.300.000,00 

 
УКУПНО РАСХОДИ (Б)                                                                           
38.000.000,00 

 
 

В. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА СУДА 
ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

Р. Б. 

 
Врста расхода 

 

В.1. 

 
Путни трошкови 

 
100.000,00 

 

В.2. 

 
Остали материјални трошкови 

 
200.000,00 

 

В.3. 

 
Бруто накнаде за чланове Суда 
части: председник суда, судије, 
тужиоц, бранилац и заменици 

 

3.000.000,0
0 

 



УКУПНО РАСХОДИ (В)                                                          
3.300.000,00 

 
 

Г. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ НА ОДРЖАВАЊУ, ОПРЕМАЊУ 
И УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИКС-А 

 
Р. Б. 

 
Врста расхода 

 
 

Г.1. 

 
Набавка основних средстава за 
Секретаријат у Београду 

 

2.000.000,00 

 

Г.2. 

 
Набавка основних средстава за 
регионалне канцеларије 

 

1.500.000,00 

 

Г.3. 

 
Одржавање, опремање и уређење 
пословног простора ИКС-а у 
Београду 

 

2.000.000,00 

 

Г.4. 

 
Куповина пословног простора ИКС-а 

 
174.500.000,0
0 

 
УКУПНО РАСХОДИ (Г)                                                                     
180.000.000,00 

 
 

 
Д. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

 Р.Б. 

 
Врста расхода 

 
 

Д.1. 

 
Бруто накнаде за запослене у Секретаријату у Београду 

 
32.000.000,00 0,00 

 

Д.2. 

 
Бруто накнаде за запослене у регионалним канцеларијама  

 
5.000.000,00 

 

Д.3. 

 
Бруто накнада за чланове Органа Коморе: УО,НО, 
председник Скупштине  и трошкови Скупштине ИКС са 
одржавањем једне  редовне седнице  

 

18.000.000,00 

 

Д.4. 

 
Бруто накнада чланова  Скупштинских Комисија Коморе 

 
1.100.000,00 

 



Д.5. 

 
Путни трошкови запослених и чланова органа Коморе 

 
800.000,00 

 

Д.6. 

 
Канцеларијски материјал 

 
2.000.000,00 

 

Д.7. 

 
Трошк. накнада - омладинска задруга 

 
50.000,00 

 

Д.8. 

 
Трошкови превоза - маркице 

 
800.000,00 

 

Д.9. 

 
Трошкови ПТТ услуга 

 
2.000.000,00 

 

Д.10. 

 
Трошкови интернет услуга 

 
800.000,00 

 

Д.11. 

 
Трошкови услуга одржавања (сервиси) 

 
300.000,00 

 

Д.12. 

 
Трошкови закупнина - централа Београд 

 
2.500.000,00 

 

Д.13. 

 
Трошкови закупнина - регионалне канцеларије2.000.000,00 

 
 

Д.14. 

 
Трошкови рекламе и пропаганде 

 
500.000,00 

 

Д.15. 

 
Трошкови ост. Услуга (фотокопирање и др.) 

 
100.000,00 

 

Д.16. 

 
Трошкови репрезентације 

 
600.000,00 

 

Д.17. 

 
Трошкови платног промета 

 
200.000,00 

 

Д.18. 

 
Остали финансијски расходи - донације 

 
2.500.000,00 

 

Д.19. 

 
Остали расходи 

 
500.000,00 

 

Д.20. 

 
Трошкови горива за службени ауто и одржавање 

 
1.200.000,00 

 

Д.21. Трошкови непроизводних услуга 500.000,00 



   

Д.22. 

 
Трошкови израде печата 

 
5.500.000,00 

 

Д.23. 

 
Порези, таксе, обавезна давања 

 
1.000.000,00 

 

Д.24. 

 
Стална резерва 

 
2.000.000,00 

 

УКУПНО 
РАСХОДИ (Д) 

 

81.950.000,00 

 
 

УКУПНО ( 
А+Б+В+Д) 

 

144.150.000,00 

 
 

ПРИХОД-РАСХОД= -28.150.000,00 

 

 
 
3.  СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИКС У 2008. ГОДИНИ ВРШИЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ 
НАЧИН: 
 
3.1. Расходом под А15 (резерва) Управни одбор Коморе усаглашава реализацију расхода наведеног од А1 до 
А14 
3.2. План расхода под Б реализује се на предлог Извршних одбора матичних секција одлукама Управног 
одбора и то на основу усаглашених програма рада матичних секција које усваја Управни одбор Коморе. 
3.3. Расходом под Д.24 (стална резерва) Управни одбор усаглашава реализацију расхода или усмерава 
средства за непредвиђене материјалне трошкове и може се користити за врсте расхода дате у деловима В и 
Д. 
3.4. Расходом под Г.4  реализоваће се куповина пословног простора ИКС-а, стављањем краткорочно 
орочених финансијских средстава у функцију. Расходи под Г.1., Г.2., Г.3., су у функцији опремања и 
уређења купљеног  простора и финансираће се такође из краткорочних пласмана. Пошто краткорочно 
орочена средства немају карактер прихода у плану за 2008.год., расходи под Г.неће ући у збир укупних 
расхода. 
3.5.Управни одбор Коморе ће квартално пратити реализацију         Финансијског плана како у приходима 
тако и у расходима и доносити потребне одлуке у правцу усаглашавања реализације Финансијског плана 
ИКС-а за 2008. годину. 
3.6. Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе Србије, да између две седнице Скупштине, у случају 
потребе, изврши ребаланс финансијског плана за 2008 годину.  
3.7 Финансијски план Инжењерске коморе Србије у 2008. години примењује се до доношења  Финансијског 
плана ИКС-а за 2009. годину. 
 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТАНАТА ЗА  2008.годину 
 
Планом и програмом рада Матичне секције пројектаната за 2008. годину предвиђен је даљи наставак 
започетих активности на унапређењу организације и рада Инжењерске коморе, испуњавању потреба 
чланства, раду на законодавној и нормативној пракси, усавршавању и унапређењу струке.    



 
I. РАД НА ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ КОМОРЕ 
 
1.Унапређење рада извршног одбора пројектаната 
− Сарадња са извршним одборима извођача радова, планера и урбаниста. 
− Помоћ у организовању рада Регионалних одбора. 
− Сарадња на изради и усаглашавању планова и програма рада Регионалних одбора. 
− Организовање и праћење активности на суфинансирању пројеката. 
− Сарадња на изради и усаглашавању планова и програма рада перманентног усавршавања. 
 
2. Унапређење комуникације са чланством 
− Развијање и унапређење рада службе правне помоћи.  
− Развијање информационог система. 
− Покретање тема од значаја за чланство на интернет страни Инжењерске коморе и у публикацијама. 
−  
Наставак активности на обезбеђивању стручне литературе и информација преко Инжењерске коморе.  
− Укључивање чланова у активности Инжењерске коморе. 
3. Иновирање полагања стручног испита и лиценци 
− Усклађивање описа лиценци. 
− Сарадња са струковним организацијама на организовању и полагању стручних испита. 
−  
Наставак иницијативе да се постојећи планови и програми полагања стручних испита иновирају и прилагоде 
садашњим захтевима привреде. 
−  
Усклађивање садржаја и начина полагања стрручног испита за инжењере који завршавају факултете по 
новом, двостепеном начину студирања. 
−  
Усклађивање постојећих и дефинисање нових лиценци за инжењере који су дипломирали по новим 
наставним плановима и програмима. 
 
II.  
САРАДЊА СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВИМА, ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ, ИНСТИТУЦИЈАМА И 
СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
1. Сарадња са надлежним министарствима 
− Сарадња са надлежним министарствима на изради законских и подзаконских аката.  
−  
Сарадња са надлежним министарствима на припреми и усаглашавању прописа и норматива са прописима 
Европске уније. 
− Сарадња са надлежним министарствима на унапређењу струке и пројектанске праксе. 
 
2. Сарадња са локалном управом 
−  
Развијање односа  и организовање заједничких активности са локалним управама ради унапређења рада 
управе и струке.  
3. Сарадња са институцијама 
−  
Сарадња са факултетима и институтима на програму перманентног усавршавања чланова Инжењерске 
коморе. 
−  
Сарадња са универзитетима и факултетима на усклађивању обима и начина полагања стручног испита за 
инжењере који су дипломирали по новом наставном плану и програму. 
− Сарадња са институцијама на унапређењу и развоју струке. 
4. Сарадња са струковним организацијама 



− 
 Координација активности са струковним организацијама на реализацији плана Инжењерске коморе и 
струковних организација. 
− Заједнички наступ на унапређењу статуса струке. 
 
III. РАД НА ЗАКОНОДАВНОЈ И НОРМАТИВНОЈ ПРАКСИ 
 
1. Сарадња на изради законских и подзаконских аката 
− Израда одлуке о минималним ценама пројектанских услуга. 
−  
Израда листе прописа и стандарда за пројектовање и њено постављање на итернет страни Инжењерске 
коморе. 
−  
Предлагање надлежним министарствима измене важећих и израду недостајућих законских и подзаконских 
аката.  
−  
Сарадња са надлежним министарствима на припреми и усаглашавању прописа и норматива са прописима 
Европске уније. 
− Израда предлога прописа и норматива потребних за свакодневни рад пројектаната. 
−  
Превођење прописа и норматива потребних за усклађивање рада пројектаната са праксом и Европској унији. 
−  
Израда препорука инжењерске коморе за пројектовање у областима које нису покривене домаћим 
прописима, стандардима и нормативима. 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА И ПРОГРАМА МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТАНАТА: 

 
Врста расхода 

  

Б1.1. 

 

Реализација активности матичне секције (Извршног одбора и 

регионалних одбора) 

 

12.700.000,00 

 

Б1.2. 

 
Бруто накнада чланова ИО 

 
3.000.000,00 

 
 

Б1. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПРОЈЕКТАНАТА 

 

15.700.000,00 

 

 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЗА 2008. ГОДИНУ 
 
I. Учешће у законодавној и нормативној активности 
 
А) Приоритети у раду Матичне секције 
 
• Учешће Матичне секције у припреми и изради измена и допуна подзаконских  акта, одлука и прописа. 
• Учешће Матичне секције у припреми Нацрта новог програма за полагање стручних испита. 
 
Б) Краткорочни циљеви Матичне секције 
 
• У оквиру усклађивања наших прописа, стандарда и норматива са Европским; Иницирати и помоћи 
превођење дела Евро кодова уз претходно прецизно утврђене области. 
• Превођење и штампање публикација, које објављује FIDIC /међународна федерација консалтинг 
инжењера/ из области европских норми уговарања. 



• Покретање иницијативе и учешће у изради предлога измена и допуна Закона о судским вештацима, а у 
циљу да  ИКС учествује у давању овлашћења за рад судских вештака из области градитељства. Утврдити 
врсту лиценци. 
 
В) Средњорочне активности 
 
• Стална активност на изменама и допунама Закона од интереса за чланове Коморе. 
• Наставак активности на изради прописа, стандарда,норматива и правилника из области градитељства. 
• Учешће у изради нових прописа за надзиђивање зграда. 
• Извршни одбор Матичне секције ће наставити рад на утврђивању техничких услова и предлагати их као 
«Интерне препоруке ИКС», за области које нису довољно стандардизоване. 
 
  
II. Oрганизација и фунционисање Матичне секције 
 
А) Приоритети у раду Матичне секције 
 
• Израда годишњег плана и програма рада и финансијског плана Матичне секције. 
• Даље побољшање рада регионалних одбора и проширење надлежности рада    регионалних канцеларија. 
• Отварање и даље опремање канцеларија у региопналним центрима, а на основу Статута ИКС, одлуке 
Управног одбора и Правилника о начину организовања подсекција, ради њиховог што ефикаснијег рада. 
 
Б) Краткорочни циљеви Матичне секције 
 
• Утврђивање регионалних планова и планова подсекција (носиоци посла регионални одбори и председници 
подсекција). 
• Успостављање сарадње са струковним организацијама и Привредном комором. У сарадњи са 
одговарајућим одборима Матичне секције пројектаната (одбори подсекција и регионални одбори) одржаће 
серије састанака са струковним организацијама ради заједничког разматрања и решавања проблема из 
области градитељства.  
 
В) Трајне активности Матичне секције 
 
• Преглед захтева и пријем нових чланова у ИКС. 
• Унапређење и допуна  постојећих описа лиценци. 
• Утврђивање нових врста лиценци и израда њихових описа. 
• Формирање и ажурирање базе података Матичне секције по подсекцијама и регионалним одборима. 
 
III.  Сервисирање потреба планова Матичне секције 
 
А) Приоритети у раду Матичне секције 
 
• Наставак активности на утврђивању минималних цена услуга члановима ИКС при извођењу радова и 
вршењу стручног надзора 
• Објављивање на сајту Коморе значајних активности из рада Матичне секције и рада регионалних одбора. 
 
Б) Краткорочни циљеви Матичне секције 
 
• Израда софтверских пакета у области нормирања и израде анализа цена грађења. 
• Израда Правилника о минималним ценама услуга чланова ИКС при извођењу  радова и вршењу стручног 
надзора. 
• Снабдевање регионалних одбора стручним часописима и штампаним материјалима са одржаних семинара 
и саветовања које организује ИКС и Матична секција, помоћ регионалним одборима при организовању 
стручних предавања и трибина. 
 
 



IV.  Стручни испити 
 
Б) Краткорочни циљеви Матичне секције  
• У сарадњи са СИТС, израда приручника за полагање стручних испита по струкама, у циљу боље 
информисаности и припреми кандидата за полагање. 
 
 
V. Семинари, саветовања, иновације знања – усавршавање и 
унапређење струке 
       
А)  Планиране активности Матичне секције до краја године 
• Учешће на 34. међународном сајму грађевинарства у Београду у априлу 2008. године. Учешће у пратећем 
програму у свечаној сали /заједно са СГИТС/. 
• Организовање  саветовања «Дани инжењера Србије 2008».  
• Стручна предавања у регионалним центрима 
• Подршка развојним програмима региона, организација предавања, скупова и трибина заједно са 
струковним организацијама и локалном самоуправом 
• Организовање једнодневних курсева на тему „Нове технологије у грађевинарству“. 
• У сарадњи са струковним организацијама суорганизовање значајних стручних скупова из области 
градитељства. 
• Подршка програму перманентног усавршавања. 
• Расписивање конкурса за суфинансирање пројеката који су од интереса за чланове Коморе. 
• Наставак активности на програму преквалификација радне снаге-обука кадрова за дефицитарна занимања у 
области грађевинарства. Овај програм сровести у сарадњи са грађевинском школом, општинама и 
националном службом запошљавања.  
 
Б)   Трајне активности Матичне секције 
 
• Успостављање трајних облика сарадње са сајмовима, изложбама и скуповима, у земљи и иностранству који 
су од интереса за чланство. 
  
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА И ПРОГРАМА МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА : 

 Врста расхода 
  

Б2.1. 
 

Реализација активности матичне секције (Извршног одбора и 
регионалних одбора) 

 

9.200.000,00 
 

Б2.2. 
 

Бруто накнада чланова ИО 
 

3.100.000,00 
 

Б2. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

12.300.000,00 
 

 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА MAТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ПЛАНЕРА ЗА 2008. ГОДИНУ 
I. Рад на законодавној и нормативној пракси 
 
А) Приоритети у раду Коморе 
 
1. АКТИВНОСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ  
САВЕТОВАЊА 
  
1.1 ЛИЦЕНЦИРАНИ ПЛАНЕРИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ - СЕМИНАРИ УЗ УЧЕШЋЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 
“СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ – 2008.” – тродневни скуп у септембру месецу. 



 
II. Организација и функционисање Коморе 
 
А) Приоритети у раду Коморе 
 
2. РАДНЕ СЕДНИЦЕ, СКУПШТИНЕ И АКТИВНОСТИ ПО ОБАВЕЗАМА ИЗ СТАТУТА 
 
2.1. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИО СЕКЦИЈЕ за 2008. годину одржаваће се најмање једанпут месечно у 
различитим градовима, уз разматрање неке актуелне планерске теме, проблематике везане за чланове 
Коморе и друге стручне теме, самостално или у сарадњи са другим секцијама. 
 
Б) Планиране активности Коморе до краја године 
 
2.2 МЕЂУНАРОДНИ КОНТАКТИ 
 
2.3.КОНГРЕСИ 
Суорганизација и помоћ кроз покриће трошкова за научне и стручне скупове и конгресе према општим 
правилима Коморе. 
 
2.4. “СКУПШТИНА” СЕКЦИЈЕ ПЛАНЕРА 
 
 
III. Сервис члановима Коморе 
 
В) Трајна активност Коморе 
  
3. ИЗДАВАШТВО 
 
3.1. Помоћ и учешће у својству суиздавача у публиковању стручног часописа “ПЛАНЕР” чији је издавач 
Асоцијација просторних планера Србије (два броја годишње). 
 
3.2. Превођење и публиковање најзначајнијих иностраних докумената из области просторног планирања 
(једна приређена публикација). 
IV. Стручни испити 
 
Б) Планиране активности Коморе до краја године 
 
4. УПУТСТВА, ОДЛУКЕ, ПРОГРАМИ И ПРИРУЧНИЦИ 
 
4.1. ЗБИРКА ПРОПИСА И ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
 
4.2. ПРИРУЧНИК ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА 
 
 
V. Генерално унапређивање струке 
 
В) Трајна активност Коморе 
 
5. РЕДОВНО СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПЛАНЕРА ЧЛАНОВА КОМОРЕ 
СТРУЧНИ СКУПОВИ 
 
5.1. НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 
 
2-3 инструктивна семинара са актуелним темама из области просторног планирања (једнодневни семинари). 
 
Б) Планиране активности Коморе до краја године 



 
6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
Комисије формиране у оквиру Матичне секције. 
 
Финансијска помоћ другима (пријављени и одобрени пројекти на основу конкурса за суфинансирање).  
 
* АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ПРОГРАМУ А У ТОКУ ГОДИНЕ ИХ КАО ПРОЈЕКТЕ 
ПРИХВАТИ И ОДОБРИ ИЗВРШНИ ОДБОР МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ 
 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА И ПРОГРАМА МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ ПЛАНЕРА: 

 
Врста расхода 

  

Б4.1. 
 

Реализација активности матичне секције  
 

2.500.000,00 
 

Б4.2. 
 

Бруто накнада чланова ИО 
 

800.000,00 
 

 
Б4. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА ПЛАНЕРА 

 

3.300.000,00 
 

 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНЕСЕКЦИЈЕ УРБАНИСТА ЗА 2008. ГОДИНУ 
1. РАД НА ЗАКОНОДАВНОЈ И НОРМАТИВНОЈ ПРАКСИ 
 
1.1. РАД  НА ПРАЋЕЊУ ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА 
• реализација: комисија ИО секције са органима и радним телима    ИКС 
• време реализације: перманентно 
 
2. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОМОРЕ 
 
2.1.   
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЦЕНОВНИКА и ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЧЛАНОВА 
КОМОРЕ 
• реализација:   комисија ИО секције  
• време реализације: праћење перманентно 
 
2.2. ГОДИШЊИ СКУП ЧЛАНОВА СЕКЦИЈЕ КОМОРЕ СА АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА СЕКЦИЈЕ /Ивањица/  
• реализација:  комисија ИО секције 
• време реализације: од марта до априла 
 
2.3.  РЕГИОНАЛНИ СКУПОВИ СА АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА 
• реализација:  чланови ИО 
• време реализације: током године 
 
4.4. КОНТАКТИ И САРАДЊА СА СЛИЧНИМ КОМОРАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИНОСТРАНСТВУ 
• реализација:  комисија ИО секције 
• време реализације: перманентно 
 
4.4.  
ИЗРАДА И ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ И ПРИПРЕМА 
ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ 
• реализација:  комисија ИО секције 
• време реализације: перманентно 



 
3. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПОТРЕБА ЧЛАНОВА КОМОРЕ 
 
1.1. ИЗАБРАНИ ПРЕВОДИ 
• реализација:  по конкурсу ИКС 
• време реализације: током целе 2008. године 
 
3.2.  РАД НА ПРИПРЕМИ СТРУЧНИХ ПРИРУЧНИКА ЗА УРБАНИСТЕ 
• реализација:  према реализованом конкурсу у 2008. 
• време реализације: током целе 2008. године 
 
3.3 ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ СЕКЦИЈЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈА У СТРУЧНИМ ГЛАСИЛИМА КОМОРЕ  
• реализација:  чланови ИО секције   
• време реализације: перманентно 
 
4.4.  
УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМИ ЗАШТИТЕ ЧЛАНОВА ИКС КРОЗ ДОПУНСКО СОЦИЈАЛНО И ПЕНЗИОНО 
ОСИГУРАЊЕ 
   
• реализација:    одговарајућа комисија ИКС уз сарадњу Секције 
• време реализације: перманентно 
 
3.5. РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ САЈТА 
• реализација:  Комисија секције  
• време реализације: перманентно; 
 
3.6. РАД НА ОСНИВАЊУ САВЕТОДАВНО-СТРУЧНОГ ТЕЛА ЗА СТРУЧНЕ САВЕТЕ ЧЛАНОВА ИКС  
• реализација:  са телима Коморе  
• време реализације: перманентно 
 
4. ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 
• реализација:  комисија ИО секције  
• време реализације: перманентно 
5. УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУКЕ 
 
5.1.  КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
• реализација:  Комисија ИО Секције 
• време реализације: два пута годишње 
 
5.2.  СТАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ЧЛАНОВА СЕКЦИЈЕ 
• реализација:   
Радна група ИО Секције, а у складу са обављеном Анкетом  за утврђивање потреба чланства 
• време реализације: током целе 2008. године 
 
3.3. ПОДРШКА ОРГАНИЗАТОРИМА СТРУЧНИХ СКУПОВА, СЕМИНАРА, ИЗЛОЖБИ ИЗ ОБЛАСТИ 
УРБАНИЗМА 
• реализација:  Комисија ИО Секције  
• време реализације: током целе 2008. године 
 
3.3. ПОДРШКА И УЧЕШЋЕ У ДОДЕЛИ НАГРАДА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И АРХИТЕКТУРЕ 
(награда Ранко Радовић и друго) 
• реализација:  ИО Секције  
• време реализације: током целе 2008. године 
 
3.3. ПОДРШКА УЧЕШЋУ НА МЕЂУНАРОДНИМ СКУПОВИМА 
• реализација:  на основу конкурса ИКС  



• време реализације: два пута годишње  
 
3.3. ПОДРШКА ИНДИВИДУАЛНИМ АКЦИЈАМА И АКТИВНОСТИМА 
• реализација:  на основу конкурса ИКС  
• време реализације: перманентно  
 
6. РЕАЛИЗАЦИЈА НЕПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ОБАВЉЕНОМ АНКЕТОМ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ЧЛАНСТВА 
 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА И ПРОГРАМА МАТИЧНЕ 
СЕКЦИЈЕ УРБАНИСТА: 

 

 Врста расхода 
 

 

Б3.1. 
 

Реализација активности матичне секције  
 

4.800.000,00 
 

Б3.2. 
 

Бруто накнада чланова ИО 
 

1.900.000,00 
 

 

Б3. УКУПНО МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА 
 

6.700.000,00 
 

 


