ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА

са Једанаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 21. марта 2016. Године
са почетком у 10,15 часова
Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора:
 Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора
 Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж, члан Надзорног одбора.
Седници није присуствовао члан Надзорног одбора, проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж.
техн.
Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовале и:
- Катарина Миловановић, шеф Службе за финансијско рачуноводствене послове и
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове,
записничар.
На седници, Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са Десете редовне седнице
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије одржане 12.фебруара 2016. године.
Усвајио је коначни текст Извештаја о раду Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије
за 2016. годину који ће бити достављен Скупштини Инжењерске коморе Србије на
усвајање.
Донео је Одлуку којом је констатовао да је:
- размотрио Извештај о финансијском пословању Инжењерске
Србије за период од 01.01.2016. године до 31.01.2016. године
констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања Инжењерске
Србије
- размотрио Извештај о финансијском пословању Инжењерске
Србије за период од 01.01.2016. године до 29.02.2016. године
констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања Инжењерске
Србије.
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Такође, је констатовано да је Инжењерска комора Србије пословала позитивно у
наведеном периоду.
Донео је Закључак којим је задужио стручну службу Секретаријата Инжењерске коморе
Србије да за наредну седницу Надзорном одбору Коморе, припреми и достави
информације и одговоре на питања у вези набавке рачунарске опреме за потребе
Секретаријата Коморе у Београду.
Након провере издатих лиценци одговорног планера и одговорног урбанисте, по
поступку случајно изабраних узорака, Надзорни одбор Коморе је констатовао да су
лиценце одговорног планера: 100 О272 16, 100 О271 15 и 100 О273 16 и лиценце
одговорног урбанисте: 200 1533 15, 200 1532 16 и 200 1531 16 издате у складу са
Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС,” 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и подзаконски актима.
Донео је Одлуку којом је констатовано да сагласно препорученим моделима образаца за
референц листу и потврду о одговарајућем радном искуству, до 21.03.2016. године (дана
одржавања 11.седнице Надзорног одбора Коморе), нису издате лиценце подносиоцима

захтева према члану 43. Одлуке о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора
Србије број: 1493/1-3 од 02.07.2012. године са изменама и допунама бр. 4078/1-3. од
20.12.2012. године, бр. 1638/2 од 18.06.2013. године и бр. 2981/2 од 18.09.2015. године.
Затим је донео Закључак којим је констатовано да чланови Надзорног одбора
Инжењерске коморе Србије, према потребама и сагласно својим могућностима,
присуствују на седницама Управног одбора и извршних одбора матичних секција
Инжењерске коморе Србије, а све у циљу вршења контролe законитости рада Коморе.
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