
 
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Тринаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 13. маја 2016. године  

са почетком у 11, 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; 
 Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора. 

 

Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовале и: 
- Проф.др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх, председник Управног одбора 

Коморе и председник Коморе; 
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора Коморе; 
- Ивана Магделинић, в.д. секретара Коморе, Наталија Стоjaнoвић, шеф Службе за 

опште послове и послове Суда части; 
- Дрaгана Ђурић, шеф Службе за правне послове и  
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове, 

записничар.  
 

На седници, Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са Дванаесте редовне седнице 
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, која је одржана 19. априла 2016. године. 
 

Донео је одлуке којима је констатовао да је: 
- размотрио Редовни годишњи финансијски извештај Инжењерске коморе Србије за 

2015. годину и није констатовао примедбе у смислу незаконитости финансијског 
пословања Инжењерске коморе Србије; 

- упознат са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских 
извештаја Инжењерске коморе Србије за 2015. годину. 

 
По Мишљењу независног ревизора финансијски извештаји приказују истинито и 
објективно по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Коморе на 
дан 31. децембра 2015. године, као и резултате њеног пословања за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици 
Србији заснованим на Закону о рачуноводству и рачуноводственим политикама. 
 
Донео је Одлуку којом је констатовао да је Надзорни одбор Коморе размотрио Извештај 
о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за период од 01.01.2016. године 
до 29.02.2016. године и није констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања 
Инжењерске коморе Србије. Такође, констатовано је да је Инжењерска комора Србије 
пословала позитивно у наведеном периоду. 
 
Затим, је донео Закључак да ће Надзорни одбор Инжењерске коморе Србије наставити 
да анализира законитост у раду Коморе као и поштовања нормативних аката Коморе, а 
све у циљу унапређењу и побољшања квалитета тих аката. У складу са настојањем да се 
унапреде и побољшају акти Инжењерске коморе Србије, Надзорни одбор ће предлагати 
одговарајуће мере Управном одбору Инжењерске коморе Србије, увек када уочи да за то  
постоји могућност и потреба. 
 
Након провере издатих лиценци одговорног планера, одговорног урбанисте и 
одговорног пројектанта, по поступку случајно изабраних узорака, Надзорни одбор је 
донео Одлуку којом је констатовао да су лиценце одговорног планера 100 0282 16 и 100 
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0281 16, одговорног урбанисте 200 1527 15 и 200 1514 15, одговорног пројектанта 350 
0639 16 и 315 0770 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. 
 
Надзорни одбор Коморе се информисао о учешћу чланова Надзорног одбора Коморе у 
раду осталих органа и тела Коморе, а ради непосреднијег информисања и адекватне 
сарадње међу органима и телима Коморе.  
 
Затим се упознао са Предлогом нацрта Закона о инжењерству. 
 
 
 

 
 


