ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
САОПШТЕЊЕ
Инжењерска комора Србије предузима мере и спроводи поступак прикупљања чињеница о
рушењу зида на Коридору 10. Овај инцидент је, без сумње, опомена стручној јавности и онима
који одлучују о капиталним инвестицијама, а док се околности не утврде и поступак сагласно
актима не спроведе, Инжењерска комора Србије није у могућности да се изјасни и да мишљење
о разлозима рушења зида и одговорности учесника.
Сагласно актима Коморе, док се не изврши детаљна анализа података, неопходно је поштовати
претпоставку невиности инжењера против којих је поднета пријава Суду части Коморе, те није
прихватљиво прејудицирање њихове одговорности без донете одлуке о томе.
Истичемо да Комора има ингеренције само према својим члановима са лиценцама и страним
инжењерима који поседују личне лиценце одговорног пројектанта, извођача радова, урбанисте
или планера, и чланови су Инжењерске коморе Србије. Страна физичка лица, која нису
чланови Коморе, не подлежу Суду части.
Правним лицима која учествују у реализацији пројеката од капиталног значаја, лиценце издаје
Министарство. Уколико се утврди одговорност неког од правних лица, лиценцу им сагласно
Правилнику такође одузима Министарство.
У циљу постизања бољег квалитета пројеката и инжењерских услуга неопходно је подизање
свести о значају инжењерске струке. Да би проблеми овакве врсте били избегнути или сведени
на најмању могућу меру потребно је обезбедити адекватно вредновање интелектуалног рада
инжењера, системско стварање бољих услова рада, поштовање установљених процедура и
правила градње и спровођење контролног механизма.
У вези са тим, Комора ће Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упутити
иницијативу за образовање Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи коју би чинили представници Министарства и представници
Инжењерске коморе Србије.
Имајући у виду комплексност питања која предметни закон регулише неопходно је учешће
струке у изради законских решења.
Инжењерска комора Србије, са чланством које броји више од 28.000 инжењера свих струка,
спремна је да пружи подршку и да значајан допринос у реализацији јавних инвестиционих
пројекта од капиталног значаја за Србију и њене грађане.
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