
 

 

КОМЕНТАРИ НА ПРЕДЛОГ НАЦРТА ЗАКОНА ЗАКОНА О 
ИНЖЕЊЕРСТВУ 

 
 
Проф. Др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх. 
 
Инжењерство је пре свега стручно - научна техничка дисциплина, дакле грана 
науке, па се под тим појмом не може третирати само начин организовања 
инжењерске струке, како се претендује у тзв. Нацрту закона о инжењерству 
Иницијативног одбора. 
 
Закон о инжењерству који се нуди од стране Иницијативног одбора, ако се хоће да 
то буде закон под тим називом, морао би да обухвати све аспекте инжењерске 
делатности, односно делатности инжењера, што је много шира материја од тога 
како ће се инжењери организовати. 
 
У том смислу чак и важећи Закон о планирању и изградњи, који покрива битна 
подручја инжењерске делатности, али не сва, не би могао да се назове закон о 
инжењерству, а камоли понуђени текст “Нацрта закона о инжењерству” 
Иницијативног одбора. 
 
Циљ је очигледно да се не бирајући средства под звучним и преамбициозним 
називом “Закон о инжењерству” формира измешана организација у којој би се 
нашли Инжењерска комора Србије, преименована и прекомпонована у Комору 
инжењера Србије, разграбила њена имовина и удомиле разне струковне 
организације, удружења, али и чланови Академије инжењерских наука Србије, који 
нису нашли садржај рада, ни свој, ни ове установе.   
 
 
 
  



 

 

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

Ивана Магделинић, дипл. правник 

 
Да би се навеле стручне примедбе, текст на који се примедбе дају мора бити 
суштински и правно технички ваљан. Како предметни текст не испуњава те услове, 
примедбе су дате у форми коментара како следи. 
 
- У члану 1. и 2. говори се о инжењерству са научне и стручне стране, а читајући 
текст овог документа, стиче се утисак да се најмање ради о инжењерству, а 
највише на укидању Инжењерске коморе Србије и формирању великог броја 
струковних комора (8), одбора, савета, пододбора, регионалних струковних 
комора, огранака и њихових „ћелија“, републичке стручне комисије... Стиче се 
утисак да ће бити више тих „институција“, њихових органа и других одбора и 
савета него укупног броја инжењера у Србији (8*7 или 8*5, колико региона 
предвиђају, њихови органи, па + „ћелије“, + одбори....). 
 
- Тешко је пратити надлежности институција и органа чије се оснивање предвиђа, 
ко је коме одговоран, ко над ким врши различите контроле и надзоре, ко је под 
чијом јурисдикцијом. Да ли је писац овог текста пред собом имао јасну слику ко је 
над или под којим одбором, саветом и сл. 
 
- Затим, такозвани Предлог нацрта закона о инжењерству, предвиђа да су чланови 
такозване Коморе инжењера Србије, физичка и правна лица. Притом, под правним 
лицима који су чланови КИС предвиђају се акредитовани факултети у РС који 
школују инжењере. Како и на који начин државни факултети уопште МОГУ бити 
чланови Коморе? Односно не само државни. По овом принципу Правни факултет 
Универзитета у Београду може бити члан Адвокатске коморе Србије? Бесмислица. 
 
- Такође, прописује да су чланови КИС физичка лица, инжењери организовани у 
струковне коморе којима је издата лиценца или уверење о положеном стручном 
испиту по овом Закону. Шта то значи, да чим се добије уверење о положеном 
стручном испиту аутоматски се постаје члан КИС?  
 
- Није од пресудног значаја, али када се читају одредбе које уређују рад АИНС-а, 
мора се поменути и да је у октобру месецу 2014. године, АИНС организовао 
предавање, уз финансијску помоћ Инжењерске коморе Србије у Новом Саду, и 
истом је присутвовало укупно 17 лица. Када Инжењерска комора Србије организује 
предавања, њима присуствује и преко 2.000 полазника, из Србије, региона и 
Европе (пример - Wебинар обједињена процедура, издавања грађевинских дозвола 
електронским путем, 28. јануара 2016. године). 

 
- Потом, наводи се да се стручни испит спроводи по Правилнику и програму за 
полагање стручног испита по струкама, а Правилник и програм полагања стручних 
испита доноси  КИС у сарадњи са факултетима, институтима и великим 
привредним друштвима чија је то основна делатност. Која су то друштва? Где је 
надлежност ресорног министарства које уређује ово питање? 



 

 

 
- Предвиђају се две врсте лиценци, лиценца физичког лица - лиценцирани 
инжењер, лиценца правног лица - лиценца за обављање стручне делатности из 
области инжењерства, при чему лиценце физичким лицима издаје струковна 
комора уз сагласност КИС, а лиценце правном лицу, уз сагласност надлежног 
министарства, издаје КИС. Каква сагласност, да ли за сваког кандидата који 
подноси захтев струковној комори сагласност даје КИС, а шта ако не да 
сагласност? Није регулисано. И чему сагласност, бесмислено је и само може 
одуговлачити поступак. 
 
- Инжењерска лиценца се издаје на период од четири године и продужава се на 
захтев лиценцираног инжењера, уз доказ да је обавио континуирано 
професионално усавршавање, у складу са овим Законом и општим актима КИС. 
Преузето од Лекарске коморе, и да ли је корисно за струку на овај начин „орочити“ 
чланство. Системски је другачије код лекара, а наравно да је једноставно 
преписати без суштински предвиђених механизама на којима се то „орочење” мора 
ослањати. 
 
- Затим се каже - У поступцима који се воде према овом Закону примењују се 
одредбе Закона о општем управном поступку, осим у поступку пред судом части 
КИС. Шта то значи, ако се супсидијарно у поступцима пред судом части не 
примењују одредбе Закона о општем управном поступку, онда се мисли на шта? На 
који закон? Једино ако се не мисли на Закон о кривичном поступку што би за 
чланство било апсолутно неприхватљиво. 
 
- Председник КИС полаже заклетву председнику Владе Србије да ће поштовати 
законске прописе и да ће их савесно испуњавати. Зар се не подразумева да ће 
поштовати законе и друге прописе? Каква заклетва? Где је овде самосталност и 
независност струке? Ако је и има онда боље чланству да је полаже него органима 
власти. Као и да избори у КИС могу бити непосредни и посредни. - Шта се мисли 
под посредним изборима? 
 
- Затим прописује да КИС издаје, обнавља и одузима лиценце и издаје и одузима 
печат инжењерима. - Одузимају посебно лиценцу, а посебно печат или је несретно 
написано? 
 
- Воде јавни регистар свих привредних субјеката у којима су лиценцирани 
инжењери били ангажовани. Јавни регистар обавезно садржи податке о имену и 
седишту фирме, трајању ангажмана, као и имена ангажованих инжењера. - 
Неприхватљиво као и Правилник о регистру инжењера због којег је покренут 
поступак пред Повереником за заштиту података о личности. 
 
- На статут и опште акте КИС сагласност даје Одбор за јавни надзор. - А где је 
ресорно министарство или су ове институције изнад министарства?  
 
- Такође и - Жалба против решења о упису, мировању и престанку чланства у КИС 
подноси се Одбору за јавни надзор преко Секретаријата КИС. – Иста примедба и 
овде, други степен није министарство већ Одбор? 



 

 

 
- „Престанак рада Инжењерске коморе Србије и конституисање КИС 
Даном ступања на снагу овог Закона Инжењерска комора Србије (у даљем тексту 
ИКС) основана Законом о Планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. _____ ), 
наставља са радом по том закону до почетка рада струковних комора и то коморе 
архитеката, коморе грађевинских инжењера, коморе машинских инжењера, комора 
инжењера електротехнике и једне од осталих струковних комора из члана 3. овог 
Закона.  
Даном почетка рада поједине струковне коморе из члана 3. овог Закона ИКС 
престаје са обављањем послова из делокруга струковне коморе која је почела 
радити. 
Струковне коморе почињу са радом по упису КИС у судски регистар и одржаној 
Оснивачкој скупштини струковне коморе.  
КИС формирати најкасније 3 месеца од доношења Закона о инжењерству.  
Струковне коморе, даном почетка рада, преузимају чланове ИКС, службенике 
стручних служби ИКС и службенике других удружења који су чланови струковне 
коморе, права, обавезе, имовину, послове, именике, евиденцију и другу 
документацију у складу са овим законом и посебном одлуком Скупштине КИС.  
Преузета документација ИКС и других удружења представља архивску грађу са 
обавезом трајног чувања. 
КИС као правни следбеник улази у све правне односе у вези са имовином, правима 
и обавезама које су преузеле од ИКС и других чланова.” 
 
- ОД ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ПРЕУЗИМАТИ ДЕО ПО ДЕО НАДЛЕЖНОСТИ 
ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ. 
ПРЕУЗИМАТИ ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ ИСКЉУЧИВО ОД ЧЛАНАРИНЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ, 
ОБЗИРОМ ДА СЕ КОМОРА ОД СВОГ ОСНИВАЊА ФИНАНСИРА ИСКЉУЧИВО ИЗ 
СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА.   
По ком основу одузети имовиму ИКС? 
Отети? 
Лако је оценити да је то основни циљ целокупног Предлога нацрта. 
 
- Укидањем Инжењерске коморе Србије престало би чланство у Европском савету 
инжењерских комора (ЕСЕС), чији је Комора пуноправи члан још од 2005. године. 
 

  



 

 

Наталија Стојановић , дипл.прав. 
 
ПРЕДЛОГ НАЦРТА ЗАКОНА О ИНЖЕЊЕРСТВУ сачињен од стране Иницијативног 
одбора за оснивање Јединствене инжењерске организације Србије како стоји у 
документу по својој садржини представља управо негацију јединства 
инжењерске струке  јер је истим предвиђено да уместо Инжењерске коморе 
Србије  која је основана Законом о планирању и изградњи  се оснивају : 1.) 
Академија инжењерских наука – АИНС („национална институција која удружује 
изабране научнике из техничке и биотехничке области“), 2.) Комора инжењера 
Србије – КИС ,  3.) струковне комора           ( осам комора). Поставља се питање 
шта је циљ наведеног Предлог нацрта закона , сем по сваку цену укидање 
Инжењерске коморе Србије  што потврђују одредбе у наведеном Предлогу нацрта 
закона у члану 83 „ Престанак рада Инжењерске коморе Србије и конституисање 
КИС“.  
 
Инжењерска струка, концептом наведеног Предлога нацрта закона, је потпуно 
подржављена организација. За разлику од постојећег концепта ИКС  по  Закон 
о планирању и изградсњи  али и концепта Закона о лекарској комори, Закона о 
комори ветеринара, Закона о адвокатској комори у којим законима  стоји да су 
"основане у циљу унапређењу услова за обављање стручних послова", "независна, 
професионална струковна организација“  овим законом инжењерска струка нема ту 
независност већ напротив о свим важним питањима одлучују највиши државни 
органи. Доказ за то су одредбе Предлога нацрта закона о инжењерству у коме 
између осталог  стоји: „ оснивач АИНС- је Република Србија а оснивачка права 
врши Влада“(члан 8) ; „ Председник КИС-а полаже заклетву Председнику Владе“ 
(члан 39.ст.3); „Изборе у КИС-у спроводи изборна комисија од 11 
чланова.......Генерални секретар Владе именује председника Комисије и 10 чланова 
КИС-а , а страна незадовољна одлуком изборне комисије може се обратити Влади 
РС“(члан 55. ); „ Детаљније одребе о непосредним изборима доноси Влада РС у 
форми правилника“(члан 56.); „Образује се Инжењерски савет Србије као стручно 
и саветодавно тело које се стара о индустријском, научно-технолошком развоју, 
развоју иновационих система и инжењерства уопште. Инжењерски савет има три 
члана које бира Народна скупштина, на предлог Владе“(члан 66) ; „Народна 
скупжтина може разрешити члана Инжењерског савета пре истека мандата“ (члан 
68);“ Стручне и административно техничке послове за потребе Инжењерског 
савета обавља Генерални секретаријат Владе. Инжењерски савет подноси 
Народној скупштини извештај о свом раду најмање једном годишње.“(члан70) ; „ 
Одбор за јавни надзор оснива Влада“ (члан 71) ; „ Влада ( министарство) на 
предлог одбора за јавни надзор покреће иницијативу за смену чланова органа 
КИС-а(члан 74);“ Одбор за јавни надзор доставља Влади годишњи извештај о 
раду“(члан 75) ;“ Председника и чланове одбора за јавни надзор именује и 
разрешава Влада на предлог министарства“ (члан 76). 
 
 Намеће се питање да ли је под паролом „Јединствене инжењерске организације 
Србије“ циљ укидања ИКС-а и успостављање организације на коју инжењери неће 
имати одлучујући утицај  већ ће исти имати  државни органи – Влада, Народна 
скупштина, Генерални секретаријат Владе, министарства , чиме ће инжењерска 
струка изгубити самосталност коју имају све друге струке. 



 

 

 
 
Осим подржављења и одузимања могућности одлучивања инжењера у креирању 
унапређења струке „ КИС као правни следбеник улази у све правне односе у вези 
са имовином, правима и обавезама које су преузеле од ИКС-а и других чланова“ 
(члан 84). Наведеним законским решењем Иницијативни одбор очигледно сматра 
да би законито  и у интересу јединства инжењерске струке било одузимање 
имовине ИКС-а - пословног простора ( ИКС у Београду и регионалних 
канцеларија) који је купљен искључиво из средстава уплаћених од стране чланова 
ИКС-а. Осим тога од оснивања 2003. године ИКС се финансирала искључиво из 
сопствених средстава. Поставља се питање шта би могао бити правни основ за 
уписивање права својине државе на имовини -  пословном простору Коморе.  
 
Наведеним Предлог нацрта закона о инжењерству, инжењерима би било 
ограничено право одлучивања о питањима из своје струке, одузета 
имовина стечена од оснивања до сада у седишту Коморе и регионима, 
резједињеношћу ослабила њена снага између осталог и у односу на 
партнерство  са државом која је додатно слаби стављањем под свој 
патронат. 
 
На крају поставља се и питање зашто у Иницијативном одбору за оснивање 
Јединствене инжењерске организације Србије која је сачинила наведени Предлог 
нацрта закона о инжењерству нису учествовали и представници  осталих 
техничких  струка већ само електротехничке, машинске и технолошке струке.  
 
  



 

 

Драгана  Ђурић, дипл.правник 
Шеф Службе за правне послове 
 
У вези предлога нацрта закона о инжењерству, не улазећи у оцену суштинских 
промена које се предлажу у начину организовања инжењерске струке, формално - 
правно, уочила сам следеће: 
 
- обзиром да би КИС, такође, вршила јавна овлашћења, поставља се питање како 
би  контролу рада КИС вршио Одбор за јавни надзор, кога образује Влада, а Одбор 
би се финансиро из средства КИС и стручно - административне послове би 
обављали запослени у КИС; 

- у коморском систему РС, ни у једној комори секретаријат није орган коморе. 
Секретаријат се у коморама образује као стручна служба ради обављања стручних, 
административних и других послова. У погледу права, обавеза и одговорности по 
основу рада запослених у стручној служби једне коморе, примењују се прописи 
којима се уређује рад – Закон о раду. Како није предвиђено да КИС буде на буџету, 
то не би било места примени закона којима се регулише положај државних 
службеника.  У том смислу, спорне су  одредбе  према којима би Одбор за јавни 
надзор могао да покрене поступке против запослених у секретаријату;  

-нејасне су и непрецизне прелазне одредбе којима се уређује престанак рада ИКС 
и конституисање КИС у делу у којем се прописује прелаз имовине, запослених ИКС 
на КИС,  имајући у виду да је прописано постепено гашење ИКС - отварањем 
струковних комора. Прописано је да даном почетка поједине струковне коморе, 
ИКС престаје са обављањем посла из надлежности те струковне коморе (питање 
спровођења ове одредбе). По мом мишљењу, спорне су одредбе којима се 
прописује прелазак имовине других инжењерских удружења, за које 
претпостављам да су уписани у АПР као удружења грађана, па се поставља питање 
како би се овим законом преузела имовина других правних лица. Даље, не би биле 
прихватљиве ни одредбе у којима се побројавају лица овлашћена за спровођење 
постука конституисања КИС.   

-слажем се са Наталијином примедбом која је дата на седници Надзорног одбора, у 
погледу прихватљивости одредби о стручним испитима – да буду у потпуној и 
искључивој надлежности коморе. 

  
  
 

  



 

 

Слађана Јанковић,дипл.правник 

Поводом  радног материјала нацрта закона о инжењерству, изузимајући суштинске 
промене које се предлажу у начину организовања инжењерске струке, сматрам да 
су 
  

- превелик број различитих струка - стр. удружења, расцепканост, свака струка би 
уређивала своју организацију, накнаде, избор  што би водило  различитости, 
неорганизованости, под покровитељством КИС-а 

- имајући у виду да је ИКС чланица ЕЦЕЦ, њеним укудањем престало би и чланство 
што није добро ни за инжењере а ни за Србију 

- нејасне одредбе у вези секретаријата, с обзиром да се на њега примењује Закон о 
раду и да он не може бити орган коморе 

- нејасне су прелазне одредбе којима се уређује престанак ИКС и прелаз имовине, 
запослених на КИС, споран је и  прелазак имовине инжењерских удружења 
имајући у виду да се законом не може одузети имовина другог  правног лица. 

 

  



 

 

Ана Ждеро,дипл.правник 

Ако пођемо од самог начина дефинисања појма инжењера и инжењерске 
професије, онда се поставља питање, шта је уствари њихова улога? Није ли посао 
инжењера да се бави решавањем практичних проблема? Није ли посао инжењера 
да решавање практичних проблема буде превасходно безбедно и сигурно?  

Ако се каже да је "инжењерство професија која креативно примењује научна, 
математичка и техничка знања и принципе за развој, пројектовање, израду и 
примену инвентивних, употребљивих и економичних производа, објеката или 
процеса (чл. 2)" онда то значи да између осталог посао инжењера треба да буде 
решавање проблема друштва, на начин да решење тог проблема буде довољно 
квалитетно.  

Текст Предлога Нацрта закона о инжењерству, управо негира горе наведено, 
имајући у виду да предлагачи (инжењери) не увиђају, или увиђају па тиме и 
заговарају да овим законом стручно знање и смисао инжењерске професије буде 
дерогирано политичком и државном сликом овог друштва. Није ли циљ стварања 
Инжењерске коморе Србије био да се све инжењерске струке удруже, те да се на 
тај начин између осталог обезбеди сигурност и заштита како општих тако и 
појединачних професионалних интереса лиценцираних  инжењера. Овим Законом 
независност струке била би доведена у питање, односно не би ни постојала, 
имајући у виду да би о свим важним питањима одлучивали највиши државни 
органи. Дакле, уплитањем државног апарата у тој мери довело би до тога да ће 
утицај инжењера на струку бити незнатан у односу на утицај државе који ће бити 
одлучујућ. 

Узимајући у обзир наведено, поставља се питање шта се онда мисли под појмом 

"Јединствене инжењерске организације Србије". О каквом се јединству говори у 

ситуацији када се предлаже управо одвајање струка, као и укидање  Инжењерске 

коморе Србије. Наведеним Предлогом нацрта закона инжењерима би било 

ограничено право одлучивања, одузета имовина. Одвајањем струка додатно би 

ослабио утицај струке, нарочито у односу са државом. 

Коначно до сада Инжењерска комора Србије финансирала је све своје активности 

из сопствених средстава, дакле није била на терету државе, иако је имала 

поверена јавна овлашћења. Није ли то ако ништа друго требало да буде позитивна 

страна пословања Коморе, нарочито имајући у виду да су поред тога  прибављени 

и пословни простори у власништву Коморе, који Предлогом овог нацрта закона 

треба да буду преузети од стране КИС-а, као тзв. правног следбеника? 

Такође, углед Инжењерске коморе Србије међу многим европским земљама и 

инжењерским асоцијацијама, Комора ужива управо због тежње да се очува 

јединство струке и на тај начин обезбеди њен напредак. Ми смо Комора која је 

једна од најцењенијих у том смислу, што говори и положај наших представника у 

неким о тих организација, а нарочито у Европском савесту инжењерских комора. 



 

 

Потпредседник такве једне асоцијације је члан Инжењерске коморе Србије  иако 

Србија није чланица Европске уније. Зар то, између осталог не говори довољно о 

томе да је Комора до сада пословала у добром смеру? 

На основу изнетог, неспорно је да циљ доношења оваквог једног закона свакако 

није унапређење и заштита струке, као и да о етичком моменту који се овде 

помиње не можемо говорити. Циљ је очигледно негде далеко постављен... а можда 

пак и ближе него што мислимо. 

  



 

 

Мр Зоран Стајић,дипл.маш.инж.  

 

 ''Члан 2: Инжењер је физичко лице које је, у складу са законима 

Републике Србије, завршило неки од акредитованих факултета и стекли 

диплому инжењера.'' 

Ово би требало проверити али колико ја знам, по важећем Закону о високом, 

инжењери су они који су завршили 3 године студија (на “НЕКИМ ОД 

АКРЕДИТИОВАНИХ ФАКУЛТЕТА” – нечувена формулација), са 4 године се постаје 

дипломирани инжењер а са 5 Мастер (или тако некако) – овим се у потпуности 

негира Закон и мастери стављају у потпуно исти кош са инжењерима  

''Члан  2:   Стручни испит је испит за проверу стручне оспособљености 

инжењера за обављање послова инжењерских  струка из тачке 4. овог 

члана'' 

 Шта су послови инжењерских струка? – ово је најблаже речено  непрецизно и 

произвољно, па није ни чудо што нема објашњења у дефиницијама 

 Убацивањем АИНС-а се, поред увођења ове  инсититуције у законске оквире “на 

мала врата”, у потпуности негира основни принцип у ИКС кога се (и поред великог 

броја професора чланова ИКС и њеног руководства) држимо од оснивања – ИКС 

чине инжењери који обављају послове предвиђене Законом о планирању и 

изградњи – да ли су они научници то је за ИКС ирелевантно  

'' Члан 15:  Стручни испит, који је услов за обављање инжењерске 

делатности, полаже се пред комисијом коју формира Комора инжењера 

Србије (у даљем тексту КИС) на предлог струковних комора.'' 

Испит је услов за обављање инжењерске делатности – баш лепо – више то није 

везано за Закон о планирању и изградњи него СВИ инжењери да полажу стручни 

испит па и инжењери у одржавању, набавци, административним пословима, они 

који се баве моторима …. Положе стручни испит, узму лиценцу и лепо могу да 

траже одобрење за изградњу мотора или за набавку резервних делова. 

  

 

  



 

 

Проф. др Маја Тодоровић, дипл.маш.инж. 
  
предлог оваквог Закона је потпуно непримерен (да не кажем неку тежу реч). 
Која институција је подносилац оваквог нацрта??? (АИНС и "истакнути 
привредник"?) 
Нацрт је, по мени, у целини неодржив, из следећех разлога: 
  
- Није усклађен са осталим важећим Законима Републике Србије; 
 
- Не садржи тачне и потпуне одредбе везане за инжењерске струке (а чију 
делатност жели да уреди!); 
 
- Уводи АИНС у Закон (што је изгледа био основни циљ доношења оваквог нацрта, 
где се потпуно преписује статут ове организације - што је нечувено!) што је 
потпуно неодрживо! Делатност АИНС је потпуно друга прича у односу на ИКС; 
 
- Уводи струковне Коморе (онако - паушално, а које не постоје - постоји само једна 
- ИКС - која је јасно и прецизно основана Законом о планирању и изградњи); 
- Преписује делимично, а при томе конфузно и недоречено, начин полагања 
стручног испита; 
 
- Ставља у исти кош физичка и правна лица, где у домену правних лица - одузима 
права појединим министарствима издавање одговарајућих решења и овлашћења! И 
не само то - кад су правна лица у питању - улази у домен високог образовања 
и аутономију универзитета! 
 
- Формира КИС (која није препознатљива у земљама Европе, насилно распарчава 
ИКС у сваком смислу - а наводно се оснива ради јединствености!!!) 
  
Овде има пуно посла за правну струку, која треба да брани законитост рада. 
Достављени нацрт крши законитост у многим сегментима (све до Устава). 
  
  



 

 

Драгана Синобад Петровић, дипл.инж.арх. 

 

После првог изненађења појављивaњем документа конфузно названог „предлог 

нацрта“  Закона о инжењерству могу да будем само још додатно изненађена 

садржајем и мотивацијом овог документа. 

Присећам се. Градећи ИКС од оснивања до данас уграђивали смо себе у њу 

испуњени осећањем задовољства и припадности бројној и моћној заједници 

инжењера свих профила у којој се осећамо сигурно и заштићено као “свој на 

своме“.  

ИКС је, усаглашено са свим релевантним законима, одавно завршила уписе у 

судске регистре, донела своја нормативна акта уз сагласност надлежног 

Министарства, данас ради са успехом послове који су јој поверени, развија добру 

сарадњу са европским и међународним асоцијацијама и Коморама и има подршку 

скоро 30 000 својих чланова инжењерске струке.  

Зашто сад Закон о инжењерству који се бави новом Комором, а не инжењерском 

делатношћу ? 

Да ли у „предлогу нацрта“ Закона има нечег доброг чега већ нема у ИКС, а што 

носи  предложена „дезинтеграциона интеграција“? Не сагледава се баш ништа. 

Коју негативност носи „предлог нацрта“? Више њих. Губитак самосталности у раду 

Коморе, расцепканост Коморе, пренос имовине на КИС, пренос надлежности на 

КИС и друго. 

ИКС у овој и онако тешкој пословној години, на основу „предлога нацрта“, очекује 

реорганизација, без икакве потребе наметнута, која ће још и закомпликовати цео 

систем лиценцирања и добијања послова на ионако нестабилном тржишту. 

Mного више од лошег текста Закона о инжењерству иритира начин на који се он 

појављује у јавности. Разумем потребу оснивача да уноси промене у уређење 

појединих сектора, али не разумем и не одобравам да угуши систем који је у 

прогресији, а да не покуша да га доради, или још горе, да га укине, а да нови 

систем не гради користећи позитивна искуства постојећег. Када наводим 

„позитивна искуства“ мислим на творце и руководство постојеће Коморе, које не 

само да није позвано да учествује у припреми новог концепта него није ни 

обавештено о припреми новог Закона.  

Зато подржавам активности руководства и чланова ИКС у настојању да сачувају 

све оно што је као корисно и добро за чланове и струку нашло своје место у 

активностима ИКС и мислим да ми, чланови ИКС, треба да се боримо против 

неутемељеног  предлога  Закона типа „предлог нацртa“ снагом аргумената, знања 

и бројности инжењерског кадра. 


