ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Четрнаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 08. јула 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:
Наталија Стоjaнoвић, шеф Службе за опште послове и послове Суда части;
Катарина Миловановић, шеф Службе за финансијско рачуноводствене послове;
Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове,
записничар.

Надзорни одбор је на седници усвојио Записник са Тринаесте редовне седнице
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије.
Затим је констатовао да је Комисија за утврђивање испуњености услова за издавање
лиценци одговорним пројектантима и одговорним извођачима радова у посебним
случајевима одобрила захтеве Владана Стевановића, дипл. маш. инж, за издавање
лиценце 330 и лиценце 430.
НО је размотрио Допис бр. 2755 од 01.07.2016. године, који је упутила Вера
Драгутиновић, дипл. инж. арх. и препоручио Управном одбору Инжењерске коморе
Србије да донесе Одлуку да се одговори Вери Драгутиновић, која је упутила Допис из
тачке 1. ове одлуке, у разумном и законитом року.
Предложио је Управном одбору Инжењерске коморе Србије да прошири задатак Радне
групе Управног одбора за набавку пословних простора за потребе регионалних
канцеларија Инжењерске коморе Србије на опремање пословног простора на:
 разматрање предлога за опремање пословног простора у власништву
Инжењерске коморе Србије које јој упуте регионални центри,
 учествовање и координирање објављивања огласа за опремање пословног
простора у власништву Коморе у регионалним центрима,
 разматрање достављених понуда и након тога достављање Управном одбору
Извештаја о најповољнијим понудама за опремање пословног простора у
власништву Коморе.
Након провере издатих лиценци одговорног пројектанта и одговорног извођача радова,
по поступку случајно изабраних узорака, Надзорни одбор је констатовао да су лиценце
одговорног пројектанта: 332 О866 16, 314 О816 16 и 310 О674 16 и лиценце одговорног
извођача радова 430 Ј781 16, 430 К008 16 и 450 К002 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), подзаконским 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.

Размотрио је Извештај о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за период
од 01.01.2016. године до 31.05.2016. године и није констатовао примедбе у смислу
незаконитости пословања Инжењерске коморе Србије.
Констатовао је да је Инжењерска комора Србије пословала позитивно у периоду од
01.01.2016. године до 31.05.2016. године.
Скренуо је пажњу Управном одбору Инжењерске коморе Србије на повећане расходе на
позицијама "путни трошкови запослених и чланова органа ИКС - Д.7", "трошкови
репрезентације - Д.18" и "трошкови непроизводних услуга Д.22". Предметни трошкови су
већи у односу на расходе који су планирани за период од 01.01.2016. године до
31.05.2016. године према Финансијском плану Инжењерске коморе Србије за 2016.
годину.
Надзорни одбор је задужио Секретаријат Инжењерске коморе Србије да упути Допис
Влади Републике Србије, којим ће затражити објашњење у вези признавања диплома у
Републици Србији, студентима који су завршили студије на акредитованим
универзитетима на територији Косова након 1999. године, на чијим дипломама стоји грб
непризнате републике Косово.
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