
 
 

Примедбе, предлози и коментари на Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи (верзија Нацрта од 12.9.2018. године) 

 
1. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи од 12.9.2018. 
године се разликује од верзије Нацрта овог закона из јануара 2018. године. Верзија која је 
и даље на интернет презентацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфрастуктуре је ранија верзија, а имајући у виду да се ове верзије знатно разликују 
потребно је спровести нову јавну расправу. Неприхватљива је пракса да се о једном тексту 
Нацрта води јавна расправа а да се потом сасвим други текст који претходно није био 
доступан јавности упути у скупштинску процедуру. Како је, у току јавне расправе о Нацрту 
закона спроведеној почетком ове године, Комора доставила листу примедби, од предлагача 
измена закона тражимо образложење због чега примедбе Коморе, на првобитну верзију 
Нацрта, нису прихваћене. Напомињемо да Комора није учествовала нити је консултована од 
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре приликом припреме 
Нацрта закона, што је неприхватљиво имајући у виду да се предложеним Нацртом закона 
мења статус Коморе. 
 
2. Предложеним брисањем члана 163. став 1. важећег Закона, укида се садашњи статус и 
правна природа Коморе, а не даје се ново решење, чиме статус Коморе остаје потпуно 
нерегулисан. Предложена решења више указују на поредак јавног предузећа, а не на 
струковно удружење, чиме се смисао и суштина слободног струковног удруживања у 
целости потиру, што је супротно одредбама члана 55. Устава РС, којима се јемчи слобода 
удруживања. Одредбе Нацрта којима се уређује статус и надлежност Инжењерске коморе 
Србије по својој правној природи нису одредбе којима се уређује статус струковног 
удружења које се финансира из сопствених средстава. Пример је суседна Хрватска, која је 
чланица ЕУ, где се види потпуно одсуство државе у струковним организацијама тј. 
Коморама, као и да су јавна овлашћења у погледу издавања лиценци, полагања стручних 
испита и вођења евиденција, у потпуности у надлежности комора. Закључује се да је 
интенција овог Нацрта уређење Инжењерске коморе Србије као струковног удружења, по 
угледу на статус јавних предузећа.  
 
3. Потребно је брисати одредбу Нацрта која прописује да је чланство у Комори добровољно 
и прописати да се чланство у Комори стиче моментом издавања лиценце, како је то 
регулисано важећим Законом о планирању и изградњи. Предложеном новом формулацијом 
члана 163. остаје нејасно да ли се стицањем лиценце истовремено постаје и члан Коморе. 
 
Добровољност чланства у Комори довело би до тога да лиценцирани инжењери који нису 
чланови Коморе не буду осигурани од професионалне одговорности, као и да не буду 
укључени у програм перманентног професионалног усавршавања које Комора успешно 
спроводи за своје чланове. То може имати несагледиве последице о чему нам говоре 
актуелни примери рушења потпорних зидова, мостова, страдања на градилиштима и 
слично. 
 
4. Нејасне су надлежности Министарства и Коморе обзиром на колизију одредби члана 164. 
став 1. тачка 4. и члана 162. последњи став: "Министарство надлежно за послове 
грађевинарства води регистар лиценцираних чланова Коморе...." и одредбе "Комора 
обавља следеће послове: Води регистар свих чланова Коморе, издатих и одузетих 
лиценци...", па се поставља питање, ко води регистар Министарство или Комора. 
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5. Неопходно је ближе дефинисати појмове: "члан Коморе", "лиценцирани члан Коморе" и 
"лиценцирани инжењер", обзиром да су ови појмови у Нацрту употребљени на начин да се 
поједине одредбе односе на један, односно други, односно трећи појам. 
 
6. Уколико је чланство у Комори добровољно, нејасно је да ли Комора води регистар о 
ангажовањима само својих чланова, или регистар о ангажовањима свих инжењера 
независно од тога да ли јесу или нису чланови Коморе.  
   
7. Отворено је питање зашто се укида Суд части ИКС, а формира се нови Суд части који ће 
бити у оквиру Министарства. Да ли мерама Суда части чије се формирање предлаже овим 
Нацртом подлежу само чланови Коморе или сви лиценцирани инжењери. Закључак је да 
инжењери, односно лиценцирани инжењери који нису чланови Коморе, не подлежу мерама 
Суда части произилази из нејасне формулације одредбе новог члана 166а став 1. која 
гласи: "СУД ЧАСТИ ЈЕ НЕЗАВИСНО И САМОСТАЛНО ТЕЛО У ОКВИРУ МИНИСТАРСТВА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И УРБАНИЗМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДА ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА И НОРМАТИВА (ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОДГОВОРНОСТИ), КАО И ЗА ИЗРИЦАЊЕ  МЕРА ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ ЗА ТЕ ПОВРЕДЕ" и 
одредбе члана 163. став 2. која гласи: "Чланство у Комори је добровољно". Да ли ово значи 
да лиценцирани инжењери који нису чланови Коморе не подлежу мерама Суда части у 
случају повреде професионалних стандарда и норматива. 
  
8. Формулацијом садржаном у одредби новог члана 166а. у којој се наводи да је "Суд части 
независно и самостално тело у оквиру Министарства...", а имајући у виду да је 
Министарство другостепени орган у поступку одузимања лиценце, укида се двостепеност 
одлучивања и ствара правна несигурност. 
  
Постављају се питања да ли судије Суда части морају да буду лиценцирани инжењери и 
чланови Коморе, као и ко сноси трошкове рада Суда части. 
 
9. Члан 165. став 11. који гласи: "САСТАВ, ДЕЛОКРУГ И НАЧИН ИЗБОРА ОРГАНА УТВРЂУЈЕ 
СЕ СТАТУТОМ КОМОРЕ" је у колизији са свим осталим одредбама истог члана овог Нацрта, 
а којима се прописује именовање председника Коморе, састав и начин избора Скупштине, 
Управног одбора и Надзорног одбора. Да ли се начин избора прописује Статутом Коморе 
или овим Законом. 
 
10. Неприхватљива је одредба предложеног члана 165. став 2. којом се одређује да је 
Комора "организована у пет матичних секција и то: матична секција архитеката, матична 
секција инжењера грађевинске струке, матична секција инжењера електро струке, матична 
секција инжењера машинске струке и матична секција инжењера осталих техничких струка 
и дипломираних просторних планера". Таква одредба задире у унутрашњу организацију 
Коморе, што није потребно ни оправдано регулисати законом, поготово на начин да се без 
образложења и аргумената нарушава досадашња организација матичних секција, као и 
принцип обједињавања свих струка које учествују у пословима планирања и изградње. 
Истовремено се отвара питање односа врста лиценци и ново предложених матичних 
секција по струкама (на пример којој секцији припадају одговорни урбанисти и планери 
различитих техничких струка). Стиче се утисак да се оваквим предлогом организовања 
матичних секција, независно од врста лиценци, отвара опасност изоловања по струкама и 
подела унутар Коморе, што је концепт о коме се до сада више пута дискутовало и који не 
подржава већина чланства Коморе.  
 

2 
 



11. Неприхватљиво је решење да председника Коморе бира Влада РС на предлог ресорног 
Министарства. Оваквим предлогом за председника Коморе би могло бити именовано лице 
које није члан Коморе, односно да уопште не испуњава услове за председника Коморе. 
Непримерено је да Влада именује председника у правном лицу које се не финансира из 
буџета. Нити у једној Комори ово питање није регулисано на овај начин. Примери: 
 - Председника Привредне коморе бира Скупштине Коморе, чланове Надзорног и 
Управног одбора, као и потпредседника Коморе бира такође Скупштина Коморе (члан 43. 
Статута Привредне Коморе Србије) 
 - Председника Адвокатске коморе бира Скупштина Коморе, као и чланове Надзорног 
одбора и друге органе (члан 19. Статута Адвокатске коморе Србије) 
 -  Лекарска Комора има директора (члан 25. Статута) којег бира Скупштина Коморе 
 - Ветеринарска комора - Скупштина бира председника Коморе, чланове УО, НО и 
других органа, тела (члан 17. Статута)  
  
Такође, ни ректора Универзитета не именује Влада РС него га бира Савет Универзитета. 
 
Ниједна Комора у државама чланицама ЕУ нема представника министарства у Управном и 
Надзорном одбору. 
 
12. Нигде није наведено које услове је неопходно да испуњава кандидат за председника 
Коморе, као и кандидати за друге функције - струка, степен стручне спреме, стручно звање, 
достигнућа у струци, стручне квалификације, компетенције и друго. 
 
13. Решење садржано у члану 164. став 1. тачка 5, које се односи на неопходност 
утврђивања минималних цена за израду техничке документације, техничке контроле, 
техничког прегледа и надзора за зграде и инжењерске објекте, је потребно допунити са 
утврђивањем минималних цена израде планске документације. Такође је потребно да се 
уместо термина "минималне цене" користи термин "начин и критеријуми утврђивања 
вредности израде планске документације и инжењерских услуга".  
 
Прописивање начина и критеријума утврђивања вредности израде планске документације и 
инжењерских услуга је нешто за шта се Комора залагала у циљу заштите инжењерске 
струку и адекватног вредновања рада инжењера. 
 
14. Да би се омогућило пропорционално учешће инжењера из мањих регионалних центара 
у чланству у Скупштини Коморе, неопходно је да Скупштина Коморе броји 120 чланова. 
Уколико би Скупштина имала 60 чланова, чланови Скупштине би били само инжењери из 
Београда, Новог Сада и Ниша, у таквој Скупштини не би било планера, а био би један члан 
из Матичне секције урбаниста. 
 
С тим у вези, није ни сразмеран однос броја чланова Скупштине и броја чланова у 
Управном одбору који је у овом Нацрту предложен у односу 10 према 60.  
 
15. Обзиром да је у изради Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању 
професионалних квалификација потребно је ова два нацрта усагласити а посебно у делу 
којим се односи на вођење регистра и положај стручних лица у струковним организацијама 
за чију примену, након доношења, Инжењерска комора Србије има одговарајућу структуру 
и капацитете. 
 
16. Рокови предвиђени чланом 110. Нацрта који прописује да: 
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"Комора има обавезу усклађивања статута и свих општих аката са одредбама овог закона и 
прибављања сагласности из члана 164. став 4. Закона у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог закона. Комора има обавезу да распише нове изборе за Скупштину коморе у 
року од 30 дана од дана објављивања статута и других општих аката из става 1. овог 
члана. Ако Комора у року из става 1. овог члана не поступи, министарство надлежно за 
послове грађевинарства, урбанизма и просторног планирања донеће акте из става 1. овог 
члана",  
 
су такви да се, сагласно важећим актима, ови поступци у датим роковима не могу 
спровести. 
 
17. Нацрт и Образложење садрже низ техничких и суштинских неусаглашености, као што 
су: 

- У Нацрту је предвиђено да председника Коморе именује Влада РС, а у 
Образложењу се наводи да се председник Коморе бира на јавном конкурсу. 

- ресорно министарство је негде дефинисано као "Министарство за послове 
грађевинарства, урбанизма и планирања" (члан 164. став 2. и 3), "Министарство надлежно 
за послове урбанизма и грађевинарства" (у члану 166. став 3), "ресорно министарство" (у 
члану 165. став 10). 

 
18. Предложеним одредбама Нацрта струковно удружење постаје државна организација 
односно врши се подржављење Коморе, чему се чланство оштро противи. 
 
Држава и Министарство имају низ других механизама (инспекцијске службе, полиција, 
тужилаштво и др.) преко којих може да врши контролу и надзор над законитошћу рада. 
 
19. Наглашавамо да је Управни одбор због кратког рока анализирао одредбе чл. 162 до 
166а Нацрта и прелазне одредбе Нацрта које се тичу правног статуса и унутрашње 
организације Коморе. У наредном периоду биће разматране и остале одредбе Нацрта 
закона обзиром на значај који овај закон има за рад инжењера у области просторног и 
урбанистичког планирања, пројектовања и извођења радова. 
 
20. Укидање независности Коморе као струковног удружења могло би имати за последицу 
искључење Инжењерске коморе Србије из Европског савета инжењерских комора (ECEC -
European Council of Engineers Chambers).  
 
У Београду, 18.9.2018. године 

Управни одбор Инжењерске коморе Србије 
 

4 
 


