ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Дванаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 19. априла 2016. године са
почетком у 10, 30 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:
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора Коморе;
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове,
записничар.
На седници, Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са Једанаесте редовне седнице
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, одржане 21. марта 2016. године.
Донео је Одлуку којом је констатовао да је упознат са Приговором бр. 1429 од
01.04.2016. године на поступање Комисије за преглед захтева за издавање лиценци за
машинску струку у посебним случајевима - лиценца 330 и Приговором бр. 1430 од
01.04.2016. године, на поступање Комисије за преглед захтева за издавање ливенци за
машинску струку у посебним случајевима - лиценца 430, које је поднео Владан
Стевановић, дипл. маш. инж.
Затим је задужио Комисију за утврђивање испуњености услова за издавање лиценци у
посебним случајевима да, за наредну седницу Надзорног одбора Коморе, припреми и
достави писани Извештај у вези предмета односно поступања по захтеву за издавање
лиценце одговорног пројектанта бр. 69978 и одговорог извођача радова бр. 79779, а
поводом достављених приговора.
Посебно је указао Комисијама за утврђивање испуњености услова за издавање лиценци
да, приликом прегледа захтева за издавање лиценци, да морају водити рачуна о
роковима који су прописани Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“ бр.18/16) и Статутом Инжењерске коморе Србије („Службени гласник РС“ бр. 88/05,
16/09 и 27/16).
Задужио је Секретаријат Коморе да, за наредну седницу Надзорног одбора Коморе,
припреми и достави целокупну документацију (списе предмета) у вези поднетих захтевa
Владана Стевановића, дипл. маш. инж.
Након достављеног писаног Извештаја Комисије за утврђивање испуњености услова за
издавање лиценци у посебним случајевима и комплетне документације у вези поднетих
захтева, Надзорни одбор је констатовао да ће размотрити основаност приговора и
заузети свој став.

Затим, је донео Одлуку којом је констатовао да је упознат са Информацијом о поступању
по Закључку Надзорног одбора бр. 1183/1-1. од 21.03.2016. године, коју је доставио
Бранко Марковић, шеф Службе за информационе технологије.
Такође, је констатовао да приликом набавке која се врши у Инжењерској комори Србије
мора постојати уредна документација и морају бити испуњени следећи услови:
- сачињена и потписана спецификација у вези набавке;
- позив за достављање понуда мора бити исти за све потенцијалне понуђаче;
- позив за достављање понуда мора бити упућен у писаној форми најмање
тројици потенцијалних понуђача;
- понуђачи морају бити различити правни субјекти;
- формира се Комисија која спроводи поступак отварања понуда, прегледа и
упоређивања и након тога даје предлог за прихватање одређене понуде;
- сачињен Записник о спроведеном поступку и избору најповољније понуде, који
мора да садржи битне елементе који су били одлучујући за избор најповољније
понуде.
Предлог Одлуке о избору најповољније понуде мора се доставити Управном одбору на
коначно одлучивање.
Након провере издатих лиценци одговорног пројектанта и одговорног извођача радова,
по поступку случајно изабраних узорака, Надзорни одбор је донео Одлуку којом је
констатовао да су лиценце 332 О 710 16, 310 О610 16, 430 Ј864 16 и 410 Ј843 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), подзаконски актима и Одлуком 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.
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