ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Број: 1065/1-5.
Датум: 25.04.2014.година
Булевар војводе Мишића 37.
Београд

На основу члана 163. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/2011, 121/2012 и 42/13-УС) и члана
15. тачка 23. Статута Инжењерске коморе Србије (“Службени гласник РС”, бр.
88/05 и 16/09), а у вези реализације Плана и програма рада Инжењерске коморе
Србије за 2014. годину (број: 3307/1-5 од 27.12.2013. године), Скупштина
Инжењерске коморе Србије, на Шестој редовној седници одржаној
25.04.2014.године, донела је

ОДЛУКУ

о континуираном (перманентном) професионалном усавршавању
чланова Инжењерске коморе Србије
Члан 1.
Уводи се континуирано (перманентно) професионално усавршавање чланова
Инжењерске коморе Србије (CPD), у складу са одлукама Извршног одбора
Европског савета инжењерских комора (у даљем тексту: ECEC), Генералне
скупштине ECEC-а, а на основу Директива Европске уније 2005/36/EC и 2013/55/EC.
Континуирано професионално усавршавање се спроводи у циљу успостављања
високог стандарда професије кроз усавршавање постојећих и стицање нових
знања, унапређења квалитета рада и пословања и омогућавања конкурентности
инжењера на европском и светском тржишту.
Члан 2.
Чланови комора, чланица ECEC-а имају право на континуирано професионално
усавршавање.
Коморе, чланице ECEC-а, спроводе програм континуираног професионалног
усавршавања својих чланова кроз организовање обуке.
Обука представља похађање предавања, семинара, конференција и радионица
које одржавају еминентни предавачи, експерти у областима инжењерских наука, а
по одлукама Генералне скупштине ECEC-а, Извршног одбора ECEC-а и Радне групе
ECEC-а за спровођење континуираног професионалног усавршавања.
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Члан 3.
Похађање програма континуираног професионалног усавршавања чланова
Инжењерске коморе Србије вреднује се одговарајућим бројем бодова (у даљем
тексту: CPDP).
Члан 4.
Укупан број бодова које чланови Инжењерске коморе Србије стичу у периоду од
пет година износи сто бодова.
Члан 5.
Процентуална
распоређеност
бодова
који
се
стичу
континуираним
професионалним усавршавањем у односу на перманентно усавршавање чланова
Коморе, према одлукама Радне групе ECEC-а је двадесет процената заједничког
европског програма усавршавања према осамдесет процената националног
програма усавршавања.
Члан 6.
Осамдесет процената националног перманентног програма усавршавања
подразумева петнаест процената који се односе на националне законе и
правилнике и шездесет пет процената који се односе на обуку у примени нових
материјала, технологија и патената коју спроводе домаћи стручњаци.
За спровођење националног програма усавршавања задужује се Управни одбор
Инжењерске коморе Србије и Комисија Управног одбора за перманентно
усавршавање чланова Коморе.
Члан 7.
Двадесет процената заједничког европског програма усавршавања подразумева
пет процената које се односе на европске директиве, законе, правилнике и
стандарде и петнаест процената који се односе на обуку у примени нових
материјала, технологија и патената коју спроводе инострани стручњаци.
За спровођење заједничког европског програма усавршавања образује се Радна
група у следећем саставу: председник Радне групе - проф. др Драгослав Шумарац
дипл.грађ.инж., председник Скупштине Инжењерске коморе Србије, потпредседник
ECEC-а и председник Радне групе ECEC-а за спровођење CPD-а; чланови Радне
групе: Ивана Магделинић, дипл.правник, в.д. Секретара Инжењерске коморе
Србије и Бранко Марковић, сарадник за информатичку подршку у Секретаријату
Инжењерске коморе Србије.
Радна група из става 1. овог члана се задужује да врши координацију заједничког
европског програма усавршавања и националног програма перманентног
усавршавања, да обезбеди организационо техничке услове за спровођење
програма усавршавања, спроводи електронску евиденцију полазника програма
континуираног професионалног усавршавања и броја стечених CPDP-а, да
обезбеђује и врши и друге послове који су од значаја за спровођење програма
усавршавања и да подноси извештај о свом раду Скупштини Инжењерске коморе
Србије и Извршном одбору ЕСЕС-а. Чланови радне групе имају право на накнаду.
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Члан 8.
Висину котизације за свако појединачно предавање у оквиру програма
континуираног професионалног усавршавања, утврдиће Радна група у зависности
од организационих трошкова.
Организациони трошкови из става 1. овог члана, обухватају трошкове предавача,
трошкове њиховог пута, боравка, накнада за одржана предавања, као и накнада за
закуп сала, трошкове пратећег материјала и друге организационе трошкове.
Члан 9.
Програм континуираног професионалног усавршавања у периоду од пет година
усваја Скупштина Инжењерске коморе у оквиру плана и програма рада за сваку
наредну годину.
Члан 10.
Обука из члана 2. ове одлуке за енергетску ефикасност објеката почиње у октобру
месецу 2014. године.
Обука из члана 2. ове одлуке за остале инжењерске струке почиње 01. јануара
2015. године.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Проф.др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж.с.р
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Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке јесте члан 15. Статута Инжењерске
коморе Србије према коме Скупштина Коморе обавља послове предвиђене законом
и Статутом и члан 163. Закона о планирању и изградњи којим је прописано да је
Инжењерска комора Србије основана у циљу унапређења услова за обављање
стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања,
изградње објеката и других области значајних за планирање и изградњу, заштите
општег и појединачног интереса у обављању послова у тим областима,
организовања у пружању услуга у наведеним областима, као и ради остваривања
других циљева.
Доношењем ове одлуке обезбеђује се реализација Плана и програма рада
Коморе за 2014. годину, у делу који се односи на усавршавање и унапређење
струке - професионално усавршавање чланова Коморе.
Доношење одлуке има за циљ увођење континуираног (перманентног)
професионалног усавршавање чланова Коморе, у складу са одлукама Извршног
одбора ECEC-а, Генералне скупштине ECEC-а, а на основу Директива Европске
уније.
Циљ доношења одлуке јесте увођење континуираног професионалног
образовања чланова комора које су чланице ECEC-а, којим образовањем се
успоставља висок стандард професије кроз усавршавање постојећих и стицање
нових знања, унапређења квалитета рада и пословања и омогућавања
конкурентности инжењера на европском и светском тржишту. Похађањем програма
континуираног професионалног усавршавања, чланови Коморе ће имати могућност
унапређења постојећег и стицање нових знања из инжењерских наука. Похађање
програма вреднује се одређеним бројем бодова, и то тако да укупан број бодова
који се стичу у периоду од пет година износи сто бодова.
Такође, програм континуираног професионалног усавршавања у периоду од
пет година усвајаће Скупштина Инжењерске коморе у оквиру плана и програма
рада за сваку наредну годину.
Трошкови спровођења обуке покриваће се из средстава остварених од
котизација за свако појединачно предавање. Висину котизације за свако
појединачно предавање у складу са одлуком утврђује Радна група.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Проф.др Драгослав Шумарац,дипл.грађ.инж.
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