
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
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04.07.2007.године 
Б е о г р а д 
 
На основу члана 54. става 1. тачке 10. и 12. Статута Инжењерске коморе Србије („Сл. 
Гласник“, бр. 88/05) и члана 57. Пословника о раду извршних одбора матичних секција 
пројектаната и извођача радовa извршни одбори матичних секција пројектаната и 
извођача радова су на другој заједничкој седници, одржаној 04.07.2007.год., донели 

 
 

 
 

ПРАВИЛНИК  
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА  ЧЛАНОВЕ 

МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТАНАТА  
И МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  

 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак за суфинансирање пројеката 
који су од интереса за чланове Матичне секције пројектаната ( у даљем тексту  МСП) и 
Матичне секције извођача радова (у даљем тексту МСИР), као и обавезе примаоца 
спонзорства. 

 
Члан 2. 

 
Средства за суфинансирање активности из Члана 1. ове одлуке користиће се у 
оквирима предвиђеним финансијским планом за текућу годину са позиције 
суфинансирање пројеката и перманентног усавршавања МСП и МСИР. 
 
Из средстава опредељених ставом 1. овог члана суфинансираће се активности од 
интереса за чланове ИКС-а као што су: стручна предавања и семинари, конгреси и 
симпозијуми струковних удружења, организовање стручних скупова, изложби и 
презентација, издавачка делатност (књиге, приручници, часописи), , посете стручним 
скуповима који се организују у земљи и иностранству за млађе чланове ИКС-а, 
унапређење технологије рада, унапређење квалитета производа и др. 
 

Члан 3. 
 
Извршни одбори  МСП и МСИР, по правилу, два пута годишње  расписују конкурс за 
суфинансирање пројеката од интереса за чланове Коморе. 
Одлуку о висини средстава у оквирима прописаним чланом 2. став 1. доносе Извршни 
одбори МСП и МСИР пре расписивања конкурса. 
 

Члан 4. 
 
Полазни критеријум за суфинансирање пројеката је категоризација пројеката-
активности из Члана 2. став 2. овог Правилника и то: 
 
I КАТЕГОРИЈА пројеката  су активности значајне за усавршавање чланова ИКС и то: 

1. Израда програма за праћење стручног усавршавања чланова ИКС 
2. Израда програма за побољшање положаја чланства 
3. Израда програма за унапређење пројектовања и управљање пројектима 

 
Пројекти-активности из ове категорије суфинансираће се по правилу до 100% 
финансијског плана активности подносиоца захтева.  
 



II КАТЕГОРИЈА пројеката – активности су: 
1. пројекти - активности који доприносе рационалнијем пројектовању и извођању 

радова: 
• смањењу рока 
• смањењу цене 
• постизању потребног квалитета; 

2. пројекти - активности који представљају наставак примењених и развојних 
истраживања: 

• да су у функцији решавања конкретно актуелних проблема; 
• да су непосредно примењиви у пракси, пројектовању и извођењу радова, 

реконструкцији и одржавању разноврсних објеката; 
3. пројекти – активности који се односе на: 

• заштиту животне околине, заштиту од пожара и безбедност здравља људи 
на раду 

• уштеду енергије 
• рационално коришћење и заштиту ресурса вода 
• унапређење домаће производње и извоза производа 

4. издавање научно-стручне литературе од значаја за рад чланова Коморе; 
5. стручне манифестације са суорганизацијом ИКС од интереса за струку и чланове 

Коморе 
 
Пројекти-активности из ове категорије суфинансираће се по правилу до 50% 
финансијског плана активности подносиоца захтева. 
 
III  КАТЕГОРИЈА су остали пројекти - активности који обухватају: 

1. развојне пројекте – активности од ширег значаја за инжењерску струку и 
чланове Коморе 

 
Пројекти-активности из ове категорије суфинансираће се по правилу до 30% 
финансијског плана активности подносиоца захтева. 
 

Члан 5. 
 
Право учешћа на конкурсу имају чланови ИКС, и регистрована струковна удружења са 
територије Републике Србије.  
Изузетно од става 1. овог члана на основу одлука Извршних одбора МСП и МСИР право 
учешћа на конкурс могу имати и остала правна и физичка лица.  
 
 

Члан 6. 
 
Пријава на конкурс за суфинансирање пројеката подноси се на Обрасцу пријаве за 
суфинансирање пројеката који су од интереса за чланове МСП и МСИР који је 
саставни део овог Правилника. Уз пријаву се обавезно прилаже:  

 -     програм активности; 
 -     финансијски план активности. 

Пожељно је да организатор достави: 
      -     примерак штампаног и дигиталног материјала (ако има); 
          

Члан 7. 
 
Комисија за суфинансирање пројеката од интереса за чланове Коморе проверава 
испуњеност обавезе из Члана 6. овог Правилника, врши селекцију, а затим групише 
пројекте-активности по категоријама из Члана 4. овог Правилника. 
У смислу претходног става, Комисија може затражити од подносиоца пријаве допунску 
документацију односно појашњење као и стручно мишљење из одговарајућих области 
од Извршних одбора МСП и МСИР. 
 
 



 
Члан 8. 

 
Комисија након разматрања пријава пројеката – активности доноси предлог одлуке  о 
суфинансирању у оквиру финансијског плана подносиоца пријаве. 
 
Износ средстава по свакој прихваћеној пријави-кандидатури после разматрања 
извршних одбора МСП и ИО МСИР утврђује се Одлуком Управног одбора ИКС –а. 
 
 

Члан 9. 
 
Саставни део предлога Одлуке, по сваком појединачном захтеву из Члана 8. овог 
Правилника, су обавезе примаоца спонзорства. 
 
 

Члан 10. 
 

Организатор пројекта – активности обавезан је да одобрена средства наменски 
користи, о чему подноси извештај Комори у року од месец дана након завршетка 
пројекта-активности. 
 
Комисија разматра извештаје и утврђује сагласност изведеног пројекта са претходно 
донетим одлукама и доставља закључак извршним одборима МСП и МСИР. 
 
Одступање од прихваћеног програма активности у финансијском или програмском 
смислу, биће санкционисано при разматрању наредних пријава на конкурс истог 
организатора. 
 
 

Члан 11. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима за 
суфинансирање активности и организовање стручних скупова чланова Инжењерске 
коморе Србије матичне секције пројектаната, бр.3673/1-2.1., од 06.07.2006.године. 
 
 
 

Председник Извршног одбора  
матичне секције пројектаната 

 
Мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх. 

 
 

Председник Извршног одбора 
Матичне секције извођача радова 

 
Татјана Ђорђевић, дипл.грађ.инж. 

 
 

 
 
 
 
 


