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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1. ( биће допуњен према коначној верзији)
Овим Законом се уређују две основне области инжењерства: научна и стручна, а у циљу
стварања формалне и суштинске основе за планирање и и спровођење стратешких
програма његовог развоја на дугорочним основама подједнако на обе области.
Инжењерство је делатност од посебног значаја за Републику Србију.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини појмови, у смислу овог Закона, имају следећа значења:
1) Инжењерство је 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.
2) Инжењер је физичко лице које је, у складу са законима Републике Србије, завршило
неки од акредитованих факултета и стекли диплому инжењера.
3) Инжењерска етика је начин понашања инжењера током вршења професионалних
обавеза којима тежи ка испуњењу принципа одрживог развоја, у погледу очувања
безбедности, здравља и животне средине, и општег друштвеног напретка.
4) Инжењерске струке, у смислу овог закона, су: архитектонска, грађевинска, машинска,
електротехничка , саобраћајна, пољопривредна, рударско-геолошка, технолошкометалуршка, шумарска, информатичка и остале.
5) Стручни испит је испит за проверу стручне оспособљености инжењера за обављање
послова инжењерских струка из тачке 4. овог члана.
6) Лиценцирани инжењер је инжењер који има важећу лиценцу.
5) Лиценца је јавна исправа коју издају имаоци јавних овлашћења.
7) Имаоци јавних овлашћења су државни органи, органи аутономне покрајине и локалне
самоуправе, посебне организације и друга лица која врше јавна овлашћења у складу са

законом.
Циљ
Члан 3.
Организовањем инжењерства створити стратешке основе за свеукупни друштвени развој,
материјално благостање и духовно задовољство друштва и појединца.
Друштвени значај
Члан 4.
Инжењерство представља друштвени инструмент за успешан развој, одрживост и
будућност националне економије, друштвене заједнице и људског рода уопште.
Дуална природа инжењерства
Члан 5.
Инжењерство представља спрегу између науке, као генератора општих знања и друштва
које кроз продуктивно коришћење научних знања задовољава своје егзистенцијалне и
друге потребе. Инжењерским деловањем научна сазнања се претварају у корист за
друштво, а друштво преко инжењерства омогућава стварање нових научних знања..
Члан 6.
Инжењерски метод деловања је аналитички и креативни. Аналитички метод деловања
инжењерство категоризује као струку, а креативни метод деловања као науку.
редни бројеви ЧЛАНОВА II главе (АИНС) нису усаглашени са осталим деловима
II АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ (АИНС)
1. Опште одредбе
Статус и циљ
Члан 6.
Академија инжењерских наука Србије (у даљем тексту АИНС) је национална институција
која удружује изабране научнике из техничке и биотехничке области у циљу напретка
инжењерске науке у Србији и напретка Србије.
Правни статус и седиште
Члан 7.
АИНС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима који су уређени законом,
подзаконским актима и Статутом АИНС.

Седиште АИНС је у Београду.
Члан 8.
Оснивач АИНС је Република Србија.
Оснивачка права и обавезе врши Влада.
Имовина
Члан 9.
АИНС располаже непокретном и покретном имовином и носилац је права коришћења на
непокретностима у државној својини.
Предмет рада
Члан 10.
АИНС:
• учествује у реализацији и оцени научних, развојних и иновационих пројеката, као
основе технолошког развоја Србије;
• покреће иницијативе и даје предлоге за израду програма научног и технолошког
развоја Србије;
• покреће иницијативе, креира предлоге и пружа мишљења носиоцима друштвенопривредног развоја Србије, за што успешније реализовање дугорочних и актуелних
циљева материјалног развоја Србије, као и за побољшања услова за научни и
стваралачки рад инжењерског кадра;
• прати развој инжењерства у целини и подстиче његов развој у науци, пракси и
школству у Србији;
• врши анализу научних открића и даје препоруке везане за њихову применљивост у
Србији;
• подстиче и негује научне и стручне критике;
• издаје монографије, часописе, стручне књиге, зборнике радова и друге публикације;
• организује научнe трибине, научна и стручна саветовања у области инжењерских наука;
• шири и популарише научна сазнања;
• помаже оспособљавање и усавршавање инжењерског подмлатка;
• подршка и организовањe перманентног образовања инжењера;
• пружа савете и експертске оцене;
• израђује пројекте, студије, ревизије и другу пројектну документацију;
• остварује сарадњу са научним и стручним организацијама, установама и лицима у
земљи и иностранству.
Јавност рада
Члан 11.
Делатност АИНС је јавна.
Статутом АИНС утврђује се начин обавештавања јавности.

2. Чланови АИНС
Члан 12.
У свом саставу АИНС има редовне, дописне, почасне чланове и иностране чланове.
За остваривање својих циљева АИНС сарађује са организацијама-партнерима.
Члан 13.
За редовног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац,
држављанин Републике Србије, чији резултати у области науке и инжењерског
стваралаштва представљају висока достигнућа по чијем основу је стекао значајан углед у
земљи и иностранству.
За дописног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац у
инжењерским дисциплинама, држављанин Републике Србије, који се истиче значајним
научним или стваралачким достигнућима.
За почасног члана Академије може бити проглашен истакнути научник-стваралац у
инжењерским дисциплинама или инжењерству блиским дисциплинама, држављанин
Републике Србије, који је члан Српске академије наука и уметности, или члан угледне
иностране Академије, носилац високих домаћих или иностраних научних признања у
области АИНС.
За иностраног члана Академије може бити изабран истакнути инжењер научник-стваралац
у инжењерским дисциплинама, који није држављанин Републике Србије, а чији су
резултати значајно допринели развоју и примени науке и у нашој земљи.
Организације партнери су правна лица (универзитети, факултети, институти, јавна
предузећа, државне институције, коморе, привредна друштва) са којима постоји обострани
интерес за сарадњу.
Ближи критеријуми се дефинишу правилником о избору нових чланова.
Члан 14.
Избор нових чланова АИНС се врши сваке три године. Избор врши Скупштина АИНС
тајним гласањем, а право да учествују у гласању имају редовни и дописни чланови. Изборно
тело Скупштине чине редовни и дописни чланови АИНС.
Ближи услови у погледу начина избора уређују се Статутом и другим општим актима.
3. Органи АИНС
Члан 15.
Органи АИНС су: Скупштина, Председништво, председник АИНС, Надзорни одбор,
одељења, међуодељенски одбори.
Своје активности АИНС обавља преко органа.
Скупштина АИНС

Члан 16.
Скупштина је највиши орган АИНС и чине је редовни, дописни и почасни чланови.
Члан 17.
Скупштина АИНС:
•
•
•
•
•
•
•
•

доноси Статут АИНС;
бира чланове АИНС;
доноси одлуку о образовању одељења;
бира председника, потпредседника и надзорни одбор АИНС;
доноси план рада;
доноси финансијски план;
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун.
доноси одлуку о међународној сарадњи и учлањењу у одговарајуће иностране
академије и друга друштва;
• обавља и друге послове утврђене Статутом.
Начин рада и одлучивања Скупштине утврђују се Статутом АИНС и пословником о раду
Скупштине.
Председништво АИНС
Члан 18.
Председништво АИНС је извршни орган Скупштине.
Председништво сачињавају: председник, потпредседник, генерални секретар и секретари
одељења.
Мандат члана Председништва траје четири године.
Члан 19.
Председништво АИНС:
• руководи радом АИНС између две Скупштине;
• доноси одлуке о сазивању Скупштине и утврђује дневни ред;
• утврђује програм рада;
• стара се о остваривању одлука Скупштине и циљева АИНС;
• доноси одлуке о организовању стручних и научних саветовања, семинара и других
радних састанака;
• утврђује програм међународне сарадње;
• утврђује предлог финансијског плана;
• подноси Скупштини извештај о раду;
• бира генералног секретара АИНС;
• обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева и програма рада АИНС
утврђених овим Статутом.

Начин рада и одлучивања Председништва уређују се Статутом и пословником о раду
Скупштине.
Председник АИНС
Члан 20.
Председник АИНС се бира из редова редовних чланова АИНС на четири године са
могућношћу једног поновног избора.
АИНС има и потпредседника који замењује одстутног председника и/или обавља послове
за које га овласти Преседништво.
Ближи услови, као и начин и поступак избора и разрешења председника и потпредседника
уређују се Статутом.
Члан 21
Председник АИНС:
• заступа и представља Академију;
• стара се о извршавању одлука Председништва и Скупштине;
• овлашћени је финансијски налогодавац, што може пренети на потпредседника или
генералног секретара;
• у изузетно хитним случајевима решава и питања из надлежности Председништва, уз
обавезу да о томе обавести Председништво на првој следећој седници;
• обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом АИНС.
Надзорни одбор
Члан 22.
Надзорни одбор обавља контролу материјалног и финансијског пословања и о томе
подноси извештај Скупштини АИНС.
Надзорни одбор има председника и два члана, које бира Скупштина из редова чланства
АИНС.
Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године и могу бити поново бирани.
Генерални секретар АИНС
Члан 23.
Председништво именује генералног секретара АИНС на период од четири године.
Генерални секретар АИНС припрема предлоге одлука Председништва, води оперативне
послове АИНС, помаже председнику и потпредседнику у њиховом раду и обавља друге
послове АИНС утврђене Статутом.
Ближи услови, као и начин и поступак избора, надлежност и одговорност уређују се
Статутом.
Одељења

Члан 24.
Одељења се образује за једну или више научних области. Одељења су:
• Одељење биотехничких наука;
• Одељење грађевинских наука;
• Одељење електротехничких наука;
• Одељење машинских наука;
• Одељење рударских и геолошких наука;
• Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Одељење чине редовни, дописни и почасни чланови.
Члан једног одељења може учествовати у раду и других одељења, без права на одлучивање.
Члан 25.
Одељења :
• разматрају питања из области наука и струка за коју су формирана;
• утврђују предлог програма рада;
• предузимају активности за реализацију својих програма;
• утврђују предлог финансијских средстава потребних за рад одељења;
• разматрају и утврђују извештај о раду АИНС;
• разматрају предлоге и утврђују планове појединих пројеката и других докумената и
нормативних аката који се подносе Скупштини на усвајање;
• разматрају активности својих одбора, уколико их има и координирају њихов рад;
• дају организацијама партнерима, научним и другим установама мишљења и
предлоге, по сопственој иницијативи или на њихов захтев, о питањима значајним за
организовање или побољшање науке и струке и укупног привредно-друштвеног
развоја;
• дају мишљење о свим правним актима које усваја Скупштина и /или председништво;
• бирају и разрешавају секретара и заменика секретара одељења.
Члан 26.
Секретар одељења се, по правилу, бира из реда редовних чланова АИНС.
Секретар одељења се стара о раду одељења, председава седницама одељења и стара се о
извршењу одлука одељења и реферише Председништву и Скупштини о питањима из
домена рада одељења.
Секретар одељења има заменика, који га замењује када је секретар спречен да обавља
дужности које су му поверене.
Секретар и заменик секретара одељења се бирају на период од четири године.
Одељенски и међуодељенски одбори
Члан 27.
Одбори и друга радна тела могу се образовати као стална или повремена тела. Одбори се
образују за реализовање појединих програмских задатака у појединим областима рада
АИНС.
Одбори могу бити одељенски и међуодељењски.

Међуодељењски одбори се формирају за активности које су заједничке за више одељења.
Одлуке о организовању одбора доноси Председништво.
Председника и чланове одељенских одбора именује одељење, а председника и чланове
међуодељенских одбора именује Председништво на предлог одељења.
Чланови одбора и других радних тела бирају се из редова чланова АИНС и из редова
истакнутих научника и стручњака инжењерских дисциплина,а посебно из редова
сарадника организација партнера.
4. Стручне службе АИНС
Члан 28.
Стручне, административне и техничке послове за потребе АИНС обавља стручна служба
АИНС.
Статутом АИНС и другим општим актима утврђује се организација стручне службе.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у стручној служби, примењује се закон
којим се уређује рад.
5. Финансирање АИНС
Члан 29.
АИНС има свој финансијски план.
Средства за рад АИНС стиче из следећих извора:
• средства која обезбеђују оснивачи;
• средства која се реализују из предмета рада АИНС;
• чланарина партнера;
• донација, поклона, добровољних прилога организација и појединаца
• других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за:
• остваривање научног програма АИНС;
• плате и материјалне трошкове запослених у стручној служби ;
• финансирање општих послова и опреме АИНС;
• међународну сарадњу.
Стицање и расподела средстава АИНС врши се у складу са општим актима које доноси
Председништво АИНС.
Средства из буџета Републике се обезбеђују у складу са програмом рада АИНС који усваја
Влада.
Члан 30.
Контролу наменског трошења буџетских средстава врши надлежно министарство.

III СТРУЧНИ ИСПИТ, ЛИЦЕНЦЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручни испит
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.
Стручни испит може полагати лице које је завршило одговарајући факултет и стекло
радно искуство од 2 до 4 године у зависности од сложености послова и позитивног
мишљења струковног удружења.
По положеном стручном испиту добија се уверење.
Стручни испит представља обавезан услов при захтеву за добијање лиценце.
Трошкове полагања стручног испита сноси кандидат или привредно друштво, односно
друго правно лице у коме је кандидат запослен.
Члан 16.
Стручни испит се спроводи по Правилнику и програму за полагање стручног испита по
струкама.
Правилник и програм полагања стручних испита доноси КИС у сарадњи са факултетима,
институтима и великим привредним друштвима чија је то основна делатност.
Правилник и програм по струкама одобрава Одбор за јавни надзор.
КИС је дужна да припрема и на одобрење доставља Одбору за јавни надзор иновиране
програме најдуже 4 године од претходно одобреног програма. Иновирани програм мора да
садржи савремена техничко технолошка достигнућа и правну регулативу битну за
инжењерство.
Лиценце
Члан 17.
Овим Законом се дефинишу 2 врсте лиценци:
- лиценца физичког лица- лиценцирани инжењер
- лиценца правног лица –лиценца за обављање стручне делатности из области
инжењерства.
Лиценце физичким лицима издаје струковна комора уз сагласност КИС.
Лиценце правном лицу, уз сагласност надлежног министарства, издаје КИС.

Члан 18.
Струковне коморе издају лиценце инжењерима у оквиру струке по специјалностима.
За све струке Управни одбор КИС утвђује врсте инжењерских лиценци, на предлог
струковних комора.
Право на лиценцу има инжењер који испуњава услове прописане овим Законом и општим
актима КИС.
Члан 19.
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.
Члан 20.
Врсте лиценци правним лицима, за обављање стручне делатности из области
инжењерства, које даје КИС, утврђује ресорно министарство.
Начин поступак и садржина података за утврђивање испуњености услова за издавање
лиценце регулише се на основу Правилника одобреног од стране ресорног министарства.
Свако правно лице има право на лиценцу за обављање одређене стручне делатности ако
испуњава услове прописане Законом који регулише ту делатност и општим актима КИС.
Члан 21.
Лиценца правног лица важи док су испуњени сви прописани услови под којим је издата
лиценца, а најдуже 4 године.
Члан 22.
Испуњеност услова утврђује се решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева за
издавање лиценце са комплетном документацијом.
Трошкове утврђивања испуњености услова за издавање лиценце сноси подносилац
захтева.
Члан 23.
Захтев за продужење лиценце може се поднети најраније три месеца пре истека рока
важења лиценце.
Ако се захтев за продужење лиценце поднесе по истеку рока важења лиценце, сматраће се
да је поднет захтев за издавање нове лиценце.
Члан 24.
Лиценца се одузима када се накнадном провером утврди да је предузеће, односно друго
правно лице, престало да испуњава најмање један од услова под којима је лиценца издата.
Лиценца се одузима и када се накнадном провером утврди да је издата на основу
неистинитих и нетачних података.
Члан 25.

Лиценца се одузима на начин на који се издаје.
Професионално усавршавање
Члан 26.
Лиценцирани инжењер је дужан да обавља континуирано професионално усавршавање у
циљу одржавања и унапређења у провођењу нових теоријског знања, професионалних
вештина и професионалних вредности.
Програм континуираног професионалног усавршавања из става 1. овог члана доноси КИС,
у складу са овим Законом и консултације са АИНС.
Обуку у циљу спровођења континуираног професионалног усавршавања реализује КИС.
На предлог КИС и сагласност Одбора за јавни надзор могу да реализују и:
1) високошколске установе;
2) инжењерски институти;
3) удружења инжењера, као и друга правна лица, која поседују одговарајуће пре свега
стручне али и техничке, организационе и административне капацитете, тако да обезбеђују
квалитет обуке који је у складу са програмом континуираног професионалног
усавршавања из става 2. овог члана.
По завршетку сваке појединачне обуке у вези са континуираним професионалним
усавршавањем, лиценцираном инжењеру се издаје потврда.
Садржај потврде одредиће КИС својим актима.
IV КОМОРА ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ
1. Oпште ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Комора инжењера Србије је правно лице са седиштем у Београду, основана овим Законом
у циљу унапређења услова за обављање стручних послова инжењерске струке у области
архитектуре, грађевине, машинства, електротехнике и информатике, рударства и
геологије, технологије и металургије, пољопривреде и шумарства, организације и
саобраћаја; заштите општег друштвеног и појединачног интереса у обављању послова у
тим областима, организовање пружања услуга у наведеним областима као и ради
остваривања других циљева. (овај члан мора бити усаглашен са чланом 29 и обратно)
Чланови КИС су физичка и правна лица.
Физичка лица су инжењери организовани у струковне коморе којима је издата лиценца
или уверење о положеном стручном испиту по овом Закону.
Правна лица су акредитовани факултети у РС који школују инжењере из струка наведених

у ставу 1. овог члана и правна лица са лиценцама по овом Закону, као и „инжењерски
институти.“
Члан 28.
Струковне коморе су основни облик организовања чланова КИС, ради остваривања
циљева и задатака КИС који су одређени овим Законом као и заједничких интереса
чланова.
Струковне коморе су заступници професионалних интереса инжењера одређене струке.
Члан КИС може бити члан само једне струковне коморе.
Струковне коморе су овлашћене да у оквиру струке, заступају и унапређују професионале,
социјалне и привредне интересе инжењера. Такође, струковне коморе су обавезне да
надгледају испуњавање професионалних обавеза инжењера, као и да штите њихов углед.
Обављање послова из става 4 струковне коморе реализују у оквиру јавних овлашћења
КИС.
Члан 29.
У циљу поштовања аутономије инжењерских струка и специјалистичких знања формирају
се следеће струковне коморе:
•
•
•
•
•
•
•
•

Комора инжењера архитектуре
Комора инжењера грађевине
Комора инжењера машинства
Комора инжењера електротехнике и информатике
Комора инжењера рударства и геологије
Комора инжењера технологије и металургије
Комора инжењера пољопривреде и шумарства
Комора инжењера организационих наука и саобраћаја

Конституисање нових струковних комора врши се на основу одлуке Скупштине КИС, а по
предлогу УО КИС.
Струковне коморе су организоване на регионалном принципу.
Регионалне коморе су основни облик територијалног организовања и повезивања чланова,
установљене ради непосредног остваривања циљева и задатака КИС и заједничких
интереса чланова на подручју надлежности регионалне коморе.
Свака регионална комора се састоји од огранака струковних комора. Огранци струковних
комора могу формирати ћелије на међуопштинском (општинском) нивоу.
На основу географских услова, административне поделе и дистрибуције техничких
потенцијала земље, Статутом КИС се одређује број и седишта региона. (Региони се могу
дефинисати и по Закону о регионалном развоју - Regioni su Vojvodina, Beograd, Zapadni,
Istočni, Centralni, Južni i region Kosova i Metohije) или на 5 региона као код лекарске
коморе (Војводина, Београд, КиМ, југоисточна Србија, централна и западна Србија)

Члан 30.
Чланови КИС остварују своје интересе у КИС непосредно у струковним коморама и
посредно преко својих бираних представника у органима КИС, и другим облицима рада
прописаним Статутом КИС.
КИС сарађује са другим коморама и одговарајућим удружењима у земљи и иностранству.
КИС сарађује са органима државне управе, посебно у поступку доношења прописа
везаних за обављање стручне делатности из области инжењерства и других од интереса за
инжењере и то:
•

учествујући у раду радних тимова за израду закона и подзаконских аката;

•

давање мишљења, предлога и примедби на предлоге закона и подзаконских аката:

•

покретањем иницијатива за доношење нових прописа од интереса за инжењерску
струку и инжењере.
Члан 31.

КИС има грб, заставу и печат.
Члан 32.
КИС обавља јавна овлашћења прописана овим законом и другим посебним законима.
У обављању надзора над јавним овлашћењима КИС примењују се одредбе закона којим се
уређује државна управа.
Члан 33.
У поступцима који се воде према овом Закону примењујусе одредбе Закона о општем
управном поступку, осим у поступку пред судом части КИС.
2. Јавност рада
Члан 34.
Рад КИС је јаван.
КИС је обавезан да омогући, јавности и заинтересованим особама, приступ
информацијама о свом раду у складу са Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја и објављивањем информација на свом сајту.
3. Органи КИС
Члан 35.
Органи КИС су скупштина, председник КИС, управни одбор, надзорни одбор,
секретаријат и други органи прописани овим законом и Статутом КИС.

Органи КИС су самостални и независни у обављању послова из оквира своје надлежности.
Организација, надлежност, састав, начин избора, мандат, права и дужности органа КИС
утврђују се Статутом и другим општим актима КИС.
Скупштина КИС
Члан 36.
Скупштина КИС је највиши орган КИС са правима и обавезама утврђеним Законом и
статутом КИС.
Скупштину КИС чине представници струковних комора.
КИС одређује расподелу мандата сразмерно броју чланова струковних комора у укупном
броју чланства, утврђеном на дан расписивања избора.
Једна половина Скупштине КИС се бира у регионлним огранцима струковних комора по
принципу један члан један огранак сваке струковне коморе.
Друга половина чланова се бира на нивоу струковних комора сразмерно броју чланова по
огранцима.
Члан 37.
Седница Скупштине може бити редовна или ванредна.
Редовну седницу сазива Председник КИС најмање једном годишње.
Ванредну седницу сазва Председник КИС, ако то због решавања одређених питања, а
писаним путем са образложењем предмета расправе, затражи Управни одбор КИС,
најмање једна трећина чланова или Одбор за јавни надзор.
Председник КИС дужан је приликом сазивања седнице доставити дневни ред уз позив.
Председник КИС дужан је сазвати ванредну седницу најдуже за 15 дана од дана пријема
захтева.
Члан 38.
Скупштина КИС доноси:
•

Статут и друга акта одређена овим Законом и Статутом КИС;

•

Пословник о раду Скупштине КИС и других органа КИС;

•

Правилник о избору председника и чланова Скупштине КИС;

•

Годишњи програм рада КИС и усваја извештај о раду;

•

Годишњи финансијски план и усваја извештај о реализацији;

•

Стратешке одлуке о раду КИС.

Скупштина КИС одлучује о:
•

висини уписнине, чланарине и накнаде за услуге КИС;

•

расписивању избора, именовању и разрешењу у складу са овим Законом, Статутом

КИС и другим општим актима КИС;
•

међусобним односима у оквиру КИС и сарадњи са другим коморама у земљи и
иностранству, ради реализације програма од заједничког интереса;

Скупштина КИС обавља и друге послове одређене овим Законом и Статутом КИС.
Председник КИС
Члан 39.
Председник КИС представља и заступа КИС, одговара за законитост рада КИС те обавља
и друге послове одређене овим законом и статутом КИС.
Председник КИС се бира из чланства КИС на непосредним изборима у складу са
Правилником о избору председника.
Председник КИС полаже заклетву председнику Владе Србије да ће поштовати законске
прописе и да ће их савесно испуњавати.
Мандат траје 5 година. Једно лице може имати максимално 2 мандата.
Мандат престаје истеком времена, оставком или разрешењем.
Оставка се подноси Скупштини.
Председник КИС се разрешава због повреде овог Закона и Статута КИС гласовима две
трећине чланова Скупштине КИС.
Поступак може покренути једна трећина чланова Скупштине КИС или Одбор за јавни
надзор.
Управни одбор КИС
Члан 40.
Управни одбор је извршно тело које води пословање КИС, извршава програм рада и
спроводи одлуке Скупштине.
Чланови Управног одбора су:
•

Председник КИС који је уједно и председник Управног одбора;

•

један члан којег именује Влада РС;

•

председници струковних комора.

Председник председава седницама и руководи радом Управног одбора.
Задаци Управног одбора су:
•

Спроводи одлуке и закључке скупштине;

•

Утврђује предлог Статута и других аката које доноси Скупштина;

•

Предлаже одлуке, закључке и даје мишљења о питањима о којима Скупштина
расправља;

•

Утврђује и усклађује интересе чланова КИС при доношењу мера економске

политике и закона и подзаконских аката;
•

Решава сва питања која нису стављена у надлежност неком другом органу КИС.

Управни одбор КИС одговара за свој рад Скупштини КИС.
Надзорни одбор
Члан 41.
Надзорни одбор има председника и 2 члана.
Председника и једног члана бира Скупшина КИС на предлог Управног одбора КИС, а
једног члана именује Влада.
Надзорни орган врши контролу:
•

провођења статута КИС и других општих аката КИС те остваривање права и
испуњавање обавеза чланова КИС;

•

материјално финансијско пословање КИС и располагање средствима КИС;

•

рад секретаријата КИС;

Надзорни одбор одговара за свој рад Скупштини КИС.
Секретаријат КИС
Члан 42.
Секретаријат КИС обавља стручне, административне и правне послове те води текуће
послове КИС.
Секретаријат КИС чине скретар КИС и потребан број стално запослених стручних и
административних радника.
Радом секретаријата КИС управља секретар КИС.
Секретар КИС се бира конкурсом.
Рад Секретаријата КИС детаљније се уређује Статутом КИС и актима која доноси
Скупштина КИС.
4. Општи акти КИС
Члан 43.
Општи акти КИС су статут, Кодекс инжењерске етике, правилници, пословници и други
општи акти.
Статут
Члан 44.
1) Статутом КИС детаљније се уређује :
•

организација и органи КИС;

•

избор, именовање и разрешење чланова органа КИС;

•

организација и органи струковних и регионалних комора;

•

права и дужности овлашћених и лиценцираних инжењера;

•

права и дужности лиценцираних правних лица;

•

стручни испит, лиценце и континуирано професионално усавршавање;

•

начин уписа и вођења регистара и евиденција КИС;

•

организација суда части, начин вођења поступака и мере;

•

организација и послови секретаријата КИС;

•

унутрашња контрола и стручни надзор;

•

надзор над радом КИС;

•

друга питања прописана овим законом и од значаја за рад лиценцираних инжењера.

2) Статут доноси Скупштина КИС већином гласова свих чланова Скупштине, уз
претходну сагласност Одбора за јавни надзор.
3) Статут КИС објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Кодекс
Члан 45.
1) Кодексом инжењерске етике дефинишу се морални принципи, начела и правила
личног, пословног и професионалног понашања лиценцираних инжењера.
Кодексом се посебно дефинишу односи удружења у оквиру струке.
2) Кодекс доноси Скупштина КИС уз претходну сагласност Одбора за јавни надзор.
3) Кодекс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“
5. Поверени послови КИС
Члан 46.
КИС обавља следеће послове као јавна овлашћења:
•

Издаје, обнавља и одузима лиценце и издаје и одузима печат инжењерима.

•

Води регистар инжењера по струкама и специјалностима у сарадњи са
акредитованим факултетима, а на њихов захтев саставља и доставља извештај или
мишљење или даје предлоге по питањима која се тичу интереса својих чланова.

•

Води регистар лиценцираних инжењера по струкама.

•

Води регистар издатих лиценци правним лицима.

•

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.

•

Води евиденцију одобрења за рад овлашћених страних инжењера.

•

Води евиденцију лица којима је призната инострана стручна квалификација.

•

Издаје уверења и потврде о којима КИС води евиденцију.

•

Обавља стручни надзор над радом својих чланова.

•

Успоставља, организује и проводи стручно усавршавање.

•

Води регистар издатих уверења о положеном стручном испиту.

Коморе инжењера грађевине и архитектуре воде:
•

Регистар одговорних урбаниста.

Комора инжењера архитектуре води и :
•

Регистар одговорних планера.
Члан 47.

КИС обавља и следеће послове:
1) утврђује професионална права и дужности и етичке норме понашања чланова у
обављању поверених послова;
2) утврђује испуњеност услова за издавање лиценце у складу са одредбама овог закона и
води евиденцију;
3) проверава усклађеност издатих лиценци по прописима других земаља;
4) организује судове части за утврђивање повреда професионалних стандарда и норматива
(професионалне одговорности), као и за изрицање мера за те повреде;
5) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана ближе се уређује статутом
и општим актима КИС.
Састав, начин избора и разрешења судија суда части, поступак и начин рада ближе
прописује правилник.
На статут и опште акте КИС сагласност даје Одбор за јавни надзор.
Члан 48.
Огранци струковних комора организовани у регионалне коморе обављају послове КИС из
члана 46. тачке 1), 3), 5), 8), 9) и 10).
Поверени послови су таквог карактера да се морају обављати на јединствени начин за
целу територију Републике Србије.
Упис у регистар, односно евиденцију из члана 61. Овог Закона КИС је дужан да обави у
року од 15 дана од дана пријема захтева за упис.

6. Чланство
Чланство
Члан 49.
1) Чланство у КИС стиче се решењем о упису у одговарајући регистар одговарајуће
струковне коморе, односно КИС.
2) Чланови КИС могу бити правна лица која се баве инжењерством и инжењерском
делатношћу.
3) Право на коришћење струковног назива и обављање послова лиценцираних инжењера
стиче се уписом у одговарајући регистар одговарајуће струковне коморе.
4) Лиценцираним инжењерима издаје се лиценца, печат и легитимација.
5) Комора може имати и почасне чланове.
Члан 50.
Право на упис у регистре остварује се по испуњавању услова прописаних посебним
актима КИС.
Члан 51.
Лиценцираном инжењеру чланство у КИС мирује:
•

ако је у притвору;

•

ако му је изречена казнена мера забране обављања делатности;

•

ако се запосли у телима државне управе или локалне самоуправе;

•

ако то сам затражи.

Решење о мировању доноси надлежни орган КИС по службеној дужности или на лични
захтев.
Мировањем чланства мирују и сва права и обавезе.
Решење о мировању се укида на исти начин након престанка разлога због којих је
одређено мировање.
Члан 52.
Лиценцираном инжењеру престаје чланство у КИС :
•

ако му је одузета пословна способност;

•

ако постане трајно здравствено неспособан за обављање делатности;

•

ако поднесе захтев за престанак чланства у КИС;

•

ако је осуђен на безусловну казну затвора преко 6 месеци;

•

ако му је изречена мера забране обављања дужности или делатности;

•

ако је дисциплински кажњен престанком чланства у КИС;

•

смрћу.

Надлежно тело КИС решењем одређује брисање члана из регистра.
Члан 53.
Престанком чланства у КИС губи струковни назив и право на обављање послова
лиценцираног инжењера.
Члан 54.
Жалба против решења о упису , мировању и престанку чланства у КИС подноси се
Одбору за јавни надзор преко Секретаријата КИС.
7. Избори
Члан 55.
Избори у КИС могу бити непосредни и посредни.
Непосредно се бирају председник КИС, чланови скупштине КИС и чланови скупштине
струковних комора.
Непосредне изборе спроводи изборна комисија. Изборна комисија има 11 чланова.
Генерални секретар Владе, уз консултовање одбора за јавни надзор и КИС , именује
једног државног службеника са завршеним правним факултетом који обавља функцију
председника комисије и десет чланова КИС.
Чланови изборне комисије из КИС, морају имати по једног члана из сваке струке и по
једног члана из сваке регионалне коморе.
У року од 2 недеље од објављивања резултата избора свака изборна група може оспорити
регуларност избора. Изборна комисија мора донети одлуку о регуларности избора. Страна
незадовољна одлуком изборне комисије може се обратити Влади РС у року од 2 недеље од
дана доношења одлуке.
Члан 56.
Детаљније одредбе о непосредним изборима доноси Влада РС у форми правилника.
8. Сарадња државних установа и органа
Члан 57.

Републички органи дужни су да у оквирима својих надлежности пруже помоћ КИС у
извршењу њених законских обавеза, као и да доставе захтевана документа. Такође, коморе
су дужне да пруже одговарајућу помоћ осталим коморама.
Републички органи дужни су да законске и подзаконске акте који се на посредан или
непосредан начин односе на интересе инжењерства и инжењера КИС пре подношења
законодавном органу у роковима довољним за анализу закона.
9. Квалитет рада
Контрола квалитета рада и стручни надзор лиценцираних правних и физичких лица

Члан 58.
КИС обавља контролу квалитета рада лиценцираних правних и физичких лица, на
објективан начин по Правилнику о контроли квалитета и у поступку који искључује било
какав сукоб интереса између лица која обављају проверу квалитета рада и контролисаних
субјеката.
Контролу квалитета рада обављају лица из КИС, лиценцирани инжењери са најмање пет
година радног искуства.
Лица, која обављају контролу квалитета рада из овог члана, дужна су да заврше додатну
обуку према програму који утврди КИС.
Контрола квалитета рада подлеже надзору који обавља Одбор за јавни надзор. Одбор за
јавни надзор може да предложи ванредну контролу квалитета по добијању обавештења да
постоји основана сумња на квалитет обављеног посла од стране лиценцираних правних и
физичких лица.
О обављеној контроли квалитета рада саставља се извештај који садржи значајне налазе и
закључке и доставља се Комисији за контролу квалитета КИС, контролисаном субјекту и
Одбору за јавни надзор. Уколико има грубих повреда професионалних стандарда и
норматива (професионалне одговорности) извештај се доставља и Суду части КИС.
Правилник о контроли квалитета рада доноси КИС уз сагласност Одбора за јавни надзор.
10. Професионално осигурање
Обавеза осигурања
Члан 59.
Лиценцирани инжењер и страно лице са признатом стручном квалификацијом и уписаним
у регистар обавезни су осигурати се од професионалне одговорности, примерено врсти и
степену опасности, за штету коју би обављањем посла, односно инжењерске делатности
могли учинити инвеститору или другим лицима за сво време обављања посла, односно
делатности и износ осигурања не може бити мањи од ____ динара.

Лиценцираном инжењеру и страном лицу са признатом стручном квалификацијом и
уписаним у регистар прихвата се склопљен уговор о професионалном осигурању у некој
од држава ЕУ, ако је то осигурање упоредиво обзиром на намену и покриће које се
осигурава, а није мање од ____ динара. Уколико је износ осигурања мањи осигураник је
дужан додатно се осигутати до пуног осигурања.
Члан 60.
КИС преузима основно осигурање својих чланова лиценцираних инжењера, а чланови
КИС дужни су плаћати накнаду за професионално осигурање КИС.
Кршење обавезе професионалног осигурања, односно неплаћање накнаде за
професионално осигурање КИС, тежа је повреда дужности лиценцираног инжењера.
Професионално осигурање лиценцираног инжењера преко КИС не искључује могућност
њиховог додатног индивидуалног професионалног осигурања.

Услови осигурања
Члан 61.
Услове професионалног осигурања за лиценциране инжењере заједно утврђују
осигуравачи у договору са КИС.
Правно лице регистровано за инжењерску делатност, солидарно одговара за штету
насталу радом својих запослених лиценцираних инжењера.
11. Финансирање и имовина КИС
Члан 62.
Финансијко пословање КИС се врши према годишњем плану прихода и расхода КИС.
Приходи КИС су: уписнина, чланарина, накнаде за услуге КИС, донације и друга средства
остварена у складу са важећим прописима и законима.
Висину уписнине, чланарине и накнада за услуге КИС утврђује Скупштина КИС.
Приходи КИС остварени на нивоу регионалне коморе морају се, у висини 70% (пажљиво
утврдити овај однос), вратити регионалној комори.
Рачуноводство КИС се води у складу са прописима и законима о рачуноводству
непрофитних организација.
Члан 63.
Финансијским средствима КИС управља Управни одбор КИС, ако Статутом није
другачије одређено.
Члан 64.
Имовину КИС чине њена непокретна и покретна имовина, државна имовина на
коришћењу, новчана средства и имовинска права.

Државна имовина на коришћењу не може бити отуђена нити оптерећена.
КИС за своје обавезе одговара укупном својом имовином.
Чланови КИС не одговарају за обавезе КИС.
Статутом КИС одређују се органи овлашћени за стицање, оптерећивање и отуђивање
имовине.
V СТРУЧНА ТЕЛА И ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ
1. Инжењерски савет Србије
Члан 65.
Образује се Инжењерски савет Србије (у даљем тексту: Инжењерски савет), као стручно и
саветодавно тело које се стара о индустријском, научно-технолошком развоју, развоју
иновационих система и инжењерства уопште.
Састав Инжењерског савета
Члан 66.
Инжењерски савет има 3 члана које бира Народна скупштина, на предлог Владе, и то:
•

један представник из реда чланова АИНС;

•

један представник из реда чланова КИС;

•

један представник других инжењерских организација и удружења.
Члан 67.

Мандат чланова Инжењерског савета траје пет година.
Члан Инжењерског савета не може бити лице изабрано, постављено или именовано на
функцију у државном органу, органу територијалне аутономије или локалне самоуправе,
лице именовано у органе јавних предузећа, односно органе високошколских установа и
института и КИС.
Инжењерски савет бира председника из реда својих чланова.
Члан 68.
Народна скупштина може разрешити члана Инжењерског савета пре истека мандата, и
то:
1) на лични захтев;
2) ако не испуњава своју дужност као члан Инжењерског савета или својим
поступцима повреди углед дужности коју обавља, а на предлог Владе;
3) уколико ступи на функцију из члана 3. став 2. овог закона.
Надлежност Инжењерског савета
Члан 69.

Надлежност Инжењерског савета јесте:
1) да прати развој инжењерства, индустријских система у Републици и њихово
усклађивање са европским и међународним стандардима;
2) да предлаже мере за вођење индустријске политике, политике иновационих система и
научно-технолошког развоја;
3) да врши поступак процене квалитета програма континуиране едукације инжењера (у
даљем тексту: акредитација програма континуиране едукације), у складу са чланом ххх.
овог закона;
4) да даје мишљење на предлог плана развоја инжењерских кадрова;
5) да даје мишљење о уписној политици на факултете и школе инжењерске струке и
сарађује са надлежним државним органима и другим стручним телима у предлагању
мера рационалне уписне политике на факултете и инжењерске струковне школе ;
6) да даје иницијативу и предлаже мере у циљу спровођења реформе у области
инжењерства;
7) да разматра и друга питања из области инжењерства и пружа стручну помоћ државним
органима, организацијама и установама у реализацији задатака који се односе на ту
област;
8) једном годишње организује Конгрес инжењера на коме разматра стање у инжењерској
струци и даје предлог мера за побољшање.
9) да обавља и друге послове, у складу са законом.

Рад Инжењерског савета
Члан 70.
Рад Инжењерског савета је јаван.
Инжењерски савет може образовати посебна радна тела. Инжењерски савет доноси
пословник о свом раду.
Средства за рад Инжењерског савета обезбеђују се у буџету Републике.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Инжењерског савета обавља
Генерални секретаријат Владе.
Инжењерски савет подноси Народној скупштини извештај о свом раду најмање
једанпут годишње.
2. Одбор за јавни надзор
Члан 71.

Одбор за јавни надзор оснива Влада у циљу заштите јавног интереса у раду КИС и
лиценцираних правних и физичких лица.

Члан 72.
Одбор за јавни надзор, у оквиру надлежности утврђених овим законом, обавља надзор
спровођењем контроле рада КИС и лиценцираних правних и физичких лица, над:
1) спровођењем програма за полагање, признавање и организовање испита за звање
овлашћени инжењер;
2) утврђивањем и спровођењем програма континуираног професионалног усавршавања
лиценцираних инжењера;
3) издавањем, продужењем и одузимањем лиценци физичким и правним лицима;
4) применом Кодекса инжењерске етике;
5) спровођењем дисциплинских поступака и других мера у циљу отклањања и
санкционисања неправилности.
Одбор за јавни надзор обавља и друге послове, у складу са овим законом.
Члан 73.
Одбор за јавни надзор обавља послове из члана 84. овог закона, тако што:
1) даје сагласности и мишљења на општа акта КИС у складу са овим законом, прати
спровођење тих аката и предлаже њихову измену;
2) даје мишљење на годишњи план провере квалитета рада лиценцираних правних и
физичких лица који утврђује КИС;
3) даје предлог за ванредне провере квалитета рада лиценцираних правних и физичких
лица;
4) разматра годишњи извештај о раду КИС и даје мишљење;
5) предлаже мере за које је овим законом овлашћен.
Члан 74.
Ако Одбор за јавни надзор оцени да постоји основана сумња да су учињене одређене
незаконитости и неправилности у раду КИС, може да:
1) затражи извештаје и друге податке о уоченим неправилностима;
2) предложи мере ради њиховог отклањања;
3) предложи покретање поступка за утврђивање одговорности органа, односно запослених
у КИС;
4) суспендује органе КИС и сазива Скупштину КИС;

5) предузме и друге мере из своје надлежности.
6) против решења којима се наређује отклањање неправилности утврђених провођењем
надзора жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.
Влада (министарство) , на предлог Одбора за јавни надзор, покреће иницијативу код КИС
за смену чланова органа КИС, ако у раду тих органа утврди значајније неправилности у
обављању поверених послова дефинисаних овим законом.
Извештаји и друга акта који се достављају Одбору за јавни надзор, достављају се преко
секретаријата КИС.
Члан 75.
Одбор за јавни надзор доноси пословник којим се уређује начин рада.
Одбор за јавни надзор објављује годишњи програм рада и годишњи извештај о раду на
интернет страници Владе ( Министарства).
Одбор за јавни надзор доставља Влади годишњи извештај о раду.
Члан 76.
Одбор за јавни надзор има председника и 4 члана.
Председника и чланове Одбора за јавни надзор именује и разрешава Влада, на предлог
министарстава и то:
•
•
•
•
•

министарства надлежног за привреду,
министарства надлежног за енергетику и рударство,
министарства надлежног за саобраћај и изградњу,
министарства надлежног за телекомуникацију и информатику,
министарства надлежног за пољопривреду.

За члана Одбора за јавни надзор може бити предложено лице које:
•

има стечено високо образовање из области инжењерства на студијама другог
степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године;

•

у Одбору за јавни надзор не могу бити два лица исте струке;

•

није запослено у КИС и није члан органа КИС;

•

има најмање пет година радног искуства на руководећем положају;

•

није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање ових
послова;

Председник и чланови Одбора за јавни надзор могу бити именовани из реда истакнутих
привредника и државних службеника на положају, односно постављених лица.
Чланови Одбора за јавни надзор бирају се на период од четири године, а иста лица могу
бити поново бирана највише још једанпут.
Један од чланова Одбора треба бити из области правне струке.

Чланови Одбора за јавни надзор одлучују независно и самостално.
Висину накнаде за рад председнику и члановима Одбора за јавни надзор одређује се као и
за друга именована лица од стране Владе, а иде на терет КИС.
Стручне и административне послове за потребе Одбора за јавни надзор обавља
секретаријат КИС.
Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона основати Одбор за јавни
надзор и именовати његове чланове.
3 .Републичке стручне комисије
Члан 77.
Републичке стручне комисије се формирају, ради усклађивања стручних предлога и
ставова референтних инжењерских институција, удружења и комора, високошколских
установа и стручњака за одређене области.
Републичке стручне комисије се формирају за области:
• индустрије и технологије;
• енергетике;
• грађевине, саобраћаја и инфраструктуре ;
• телекомуникација и информатике;
• пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Републичке стручне комисије утврђују стручне доктрине из става другог овог члана.
Чланови републичке стручне комисије су истакнути научни и привредни радници
инжењерске струке, као и лица из других струка која имају значајан допринос у раду и
развоју одређене области. Лица из других струка могу бити заступљена до једне трећине
броја чланова.
Републичке стручне комисије образују министри ресорних министарстава.
Актом о образовању републичке стручне комисије уређују се задаци, састав и начин рада
републичке стручне комисије.
Мандат чланова републичке стручне комисије траје пет година.
Републичка стручна комисија доноси Пословник о свом раду.
Средства за рад републичке стручне комисије обезбеђују се у буџету Републике.

VI ИНЖЕЊЕРСКА ИМОВИНА
.
.
.
(Израда у току)

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
...
(Израда у току. Односи се на АИНС)
Започети поступци
Члан 82.
Поступци за упис у именике и регистре Инжењерске комора Србије те дисциплински и
прекршајни поступци започети по правилницима и актима ИКС довршиће се по
одредбама по којима су започети.
Важећи печати и лиценце које је издала ИКС и други органи остају у примени до
издавања нових од стране КИС.
Престанак рада Инжењерске коморе Србије и конституисање КИС
Члан 83.
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 форморати најкасније 3 месеца од доношења Закона о инжењерству.
Члан 84.
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.
Члан 85.

Поступак конституисања КИС и струковних комора, у складу са овим Законом,
реализоваће Одбор за јавни надзор КИС, чланови управног и надзорног одбора ИКС
именованим од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ( удаљем
тексту представници ИКС) у сарадњи са Иницијативним одбором за јединствено
организовање инжењера Србије (у даљем тексту чланови ИО).
Чланови одбора за јавни надзор, представници ИКС и чланови ИО одржаће седницу,
којом председава председник Одбора за јавни надзор. На седници именују одборе за
конституисање струковних комора, доносе статут и друге одлуке потребне за
конституисање КИС и њен упис у судски регистар.
Одлука о именовању Одбора за конституисање струковних одбора мора бити донешена у
присуству јавног бележника и оверена, те има снагу извршне исправе.
Поступак конституисања КИС завршава се даном њеног уписа у судски регистар.
Члан 86.
Лиценцирани инжењери, чланови ИКС, даном почетка рада одговарајуће струковне
коморе из члана 29. овог Закона постају чланови те струковне коморе.
Даном почетка рада струковне коморе прави се извод из одговарајућих регистара ИКС
који ће бити један од извора за формирање регистара дефинисаних у члану 46. овог
Закона.
Акти ИКС
Члан 87.
До ступања на снагу приписа који се доносе на основу овлашћења из овог Закона, у делу у
којем нису у супротности са одредбама овог Закона, примењују се акти ИКС и других
удружења.
Ступање на снагу Закона
Члан 88.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Н А П О М Е Н А : Није вршено лекторисање текста.

Материјали коришћени за рад :
• Закон о коморама цивилних техничара Аустрије (неауторизовани превод
Института за упоредно право (ИУП))
• Статут савезне коморе Немачке (неауторизовани превод ИУП)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грчка комора –енглески- и гоогл превод
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/english/role
Директива 2013/55/ЕУ европског парламента и Савета о признавању стручних
квалификација, www.msmt.info/upload/2014/04/Direktiva-2013-55-EU-HR.pdf
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености
услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за
грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно
аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени
гласник РС“, број 114/04)
Закон о енергетици РС, http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/zakoni/Zakon-oenergetici.pdf
Закон о привредним коморама РС ("Службени гласник РС", бр. 65/2001, 36/2009 и
99/2011- др. закон)
Уредба о класификацији делатности РС http://webrzs.stat.gov.rs
Национални оквир квалификација РС ISBN 978-86-87753-03-7
Закон о здравственој заштити,
www.rfzo.rs/download/zakoni/zakon_zdravstvena_zastita.pdf
Закон о планирању и изградњи –пречишћен текст 2015 http://www.pravnoinformacioni-sistem.rs/
Закон о коморама здравствених радника РС ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010)
Статут лекарске коморе Србије ("Sl. glasnik RS", br. 111/2006, 68/2008, 14/2010,
36/2011 - odluka US, 43/2011 i 22/2012),
http://www.paragraf.rs/propisi/statut_lekarske_komore_srbije
Закон о адвокатури РС, http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_advokaturi
Адвокатске коморе РС, https://aks.org.rs/cir/
Закон о унији комора Турске, неауторизовани превод , www.tmmob.org.tr
Изводи из турске коморе, неауторизовани превод , www.tmmob.org.tr
Инжењерске коморе у Европи, преглед 10 земаља, (неауторизовани превод ИУП)
Закон о ревизији РС ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)
Статут коморе ревизора РС ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014 i 28/2014)
Закон о научноистраживачкој делатности РС, („Службени гласник РС”, бр. 110/05
и 50/06-исправка)
Нови закон о коморама Хрватске, http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
Стари закон о коморама Хрватске, (»Narodne novine«, br.152/08., 124/09.,49/11.и
25/13.
Хрватска комора инжењера електротехнике, http://www.hkie.hr/zakoni-ipropisi/gradnja/
Хрватска комора инжењера технологије, зрачног промета и транспорта,
http://www.hkitpt.hr/akti.php
Социолошко одређење појма професије- www.sfzg.unizg.hr/_.../Prezentacija_1.ppt
Основе инжењерства и савремене методе у инжењерингу,
www.singipedia.singidunum.ac.rs
Нацрт закона о услугама, http://mtt.gov.rs/vesti/javna-rasprava-o-nacrtu-zakonauslugama
Устав РС

•
•
•
•

Закон о САНУ, www.sanu.ac.rs/Novosti/190-10.pdf
Преглед академија инжењерских наука у европским земљама, (неаутор. превод
ИУП)
Закон о словеначкој академији, http://www.ias.si/pravni-okviri/
Закон о министарствима , ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 dr. zakon), http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.

Иницијативни одбор за оснивање
Јединствене инжењерске организације Србије:
3 копредседника
• Председник Савета Универзитета
Проф. др Бранко Ковачевић дипл. инж. ел.
• Декан Машинског факултета у Београду
Проф. др Радивоје Митровић, дипл. инж. маш.
• Истакнути привредник
Проф. др Рајко Унчанин, дипл.инж.технологије
2 члана
• Драгољуб Јакшић,дипл.инж., 060 0578 429
• Симо Бобић, дипл. инж.
секретар Мирослав Крстић, дипл.инж.
технички секретар Бранко Ћурчић, дипл. инж.
inzenjerstvosrbije@gmail.com
064 197 60 81

