На основу члана 2а. Закона о привредним коморама (Сл. Гласник РС бр.
65/2001, 36/2009 и 99/2011-др. закон), ниже потписана предузећа закључила
су дана 31.10. 2013. године Акт о оснивању Привредне коморе грађевинске
индустрије Србије, који гласи:

Акт о оснивању
Привредне коморе грађевинске индустрије Србије

Члан 1.

Актом о оснивању Привредне коморе грађевинске индустрије Србије ( у
даљем тексту: Комора), уређују се међусобна права и обавеза оснивача,
назив и седиште коморе, време за које се оснива комора, циљеви оснивања,
делатност коморе, имовина и начин финансирања коморе, органи коморе,
општи акти коморе, лице овлашћено за заступање коморе.

Назив и седиште коморе
Члан 2.
Привредна комора која се оснива овим Актом послује под пуним
називом: Привредна комора грађевинске индустрије Србије, Београд.
Уз пуни назив у деловању и правном промету Комора може користити и
скраћени назив: Грађевинска комора Србије.
Пун назив коморе на енглеском језику је: Chamber of Construction
Industry of Serbia, а скраћени назив на енглеском језику је CCIS.
Члан 3.
Седиште Коморе је у Београду.
Адреса Коморе је: Кумодрашка бр. 257.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе оснивача Коморе прописана су Статутом и
другим актима Коморе.

Члан 5.

Назив и седиште Коморе може се променити само под условима прописаним
Статутом.
Време за које се оснива комора
Члан 6.

Комора се оснива на неодређено време.
Време за које је Комора основана може ограничити само орган утврђен
Статутом.
Циљеви оснивања
Члан 7.
Комора
остварује
своје
циљеве
у
области
грађевинарстава
(пројектовања, инжењеринга, консалтинга и изградње инвестиционих
објеката), индустрије грађевинског материјала и других индустријских грана
чији се производи уграђују у грађевинске објекте или се пласирају у опремање и
функционално коришћење изграђених објеката.
Основни циљеви коморе су:
-

Обједињени и заједнички наступ у име и за рачун чланова коморе
у земљи и иностранству
Утврђивање заједничких циљева и начела за одрживи развој
грађевинске привреде у целини
Утврђивање услова и начела развоја целокупне грађевинске
привреде
Обједињавање заједничких интереса чланова коморе,
организовање и спровођење реализације заједничких интереса
чланова и остале грађевинске привреде
Унапређење пословања чланова коморе
Повећање конкурентности на домаћем и међународном тржишту
Успостављање нових и унапређење постојећих услуга ради
осигурања економски одрживог пословања својих чланова,
Успостављање и промовисање праксе која ће повећати ефикасност
рада запослених кроз унапређење знања и организације рада
Перманентно образовање у струци
Доношење кодекса понашања који ће обезбеђивати једнаке услове
свим учесницима у пословању
Јачање и заступање угледа, права и интереса својих чланова
Јачања инжењерске струке у кадровском и материјалном погледу

-

Осавремењивање укупне градитељске делатности подстицањем
примене домаћих и страних достигнућа, теоријских и практичних,
од значаја за грађевинску струку
Унапређење услова рада и безбедности и сигурности на
градилиштима и у процесу производње
Унапређивање законске регулативе у области грађевинарства
Неговање и развијање етике пословања, људских права и слобода
Подстицање и промовисање активности које доприносе енергетској
ефикасности и очувању заштите животне средине
Унапређење рада и даље јачање коморе

Делатност коморе
Члан 8.
Основна делатност коморе је: 9411 Делатност пословних удружења и
удружења послодаваца.
Комора може обављати и друге делатности у складу са законом.
Имовина и начин финансирања коморе
Члан 9.
Имовину коморе чине њене некретнине, покретне ствари, новчана
средства и имовинска права.
Комора се финансира из сопствених средстава.
Извори финансирања коморе су приходи од чланарине, накнада за
издавање потврда, уверења и других исправа, властити приходи коморе,
донације и друга средства остварена у складу са законом.
Комора може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге
облике образовања из области грађевинарства, као и од издавачке
делатности или продајом производа насталих у оквиру едукативних
радионица.

Органи коморе
Члан 10.
Органи коморе су Скупштина, Управни одбор, Председник,
Потпредседник, и Директор.

Устројство, надлежност, састав, начин избора, права и дужности органа
коморе детаљније се уређују Статутом и општим актима Коморе, у
складу са законом.

Општи акти коморе
Члан 11.
Општи акти коморе су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Статут
Пословник о раду Скупштине
Правилник о изборима у комори
Пословник о раду Управног одбора
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
Други општи акти
Лице овлашћено за заступање коморе
Члан 12.

Лице овлашћено за заступање коморе је директор коморе.

