
 
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Двадесете редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе,  

дана 13. априла 2017. године са почетком у 13,15 часова 
 
 
Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора: 

− Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, председник Надзорног одбора 
Коморе;  

− Бранко Радомировић, дипл.грађ.инж, члан Надзорног одбора Коморе; 
- Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора Коморе. 

 
Председник Надзорног одбора, је констатовао да седници присуствују и  

- Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Инжењерске коморе 
Србије; 

- Глигор Обреновић, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске коморе 
Србије; 

- Проф.др Маја Тодоровић, дипл.маш.инж, потпредседник Скупштине Инжењерске 
коморе Србије; 

- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора; 
- Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д. секретара Коморе;  
- Катарина Миловановић, дипл. економиста, шеф Службе за финансијско 

рачуноводствене послове и 
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове. 

 
 
Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са 19. редовне седнице Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије.  
 
Потврдио је Одлуку Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије која је донета ван седнице 
заведене под бр. 504/1 дана 24.02.2017. г, којом се утврђује Извештај о раду Надзорног 
одбора Инжењерске коморе Србије у 2016. години и упућује Скупштини Инжењерске коморе 
Србије на разматрање. 
 
Констатовао је да је размотрио Извештај о финансијском пословању Инжењерске коморе 
Србије за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године и није констатовао примедбе у 
смислу незаконитости пословања Инжењерске коморе Србије. 
 
Задужио је Службу за правне послове и Службу за финансијско рачуноводствене послове да 
доставе Надзорном одбору Коморе мишљење у вези права на исплату новчане накнаде 
координаторима регионалних одбора Матичне секције пројектаната и Матичне секције 
извођача радова у регионалним центрима пре усвајања њиховог извештаја од стране 
извршних одбора тих матичних секција. 
 
Упутио је молбу Глигору Обреновићу, председнику Скупштине Инжењерске коморе Србије и 
проф. др Маји Тодоровић, потпредседнику Скупштине Инжењерске коморе Србије да 
размотре све околности приликом заказивања следеће седнице Скупштине Инжењерске 
коморе Србије. 
 
Упознао се са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-02176-
2016-06 од 1.8.2016.г, у вези признавања диплома и вредновања студијских програма 
Универзитета са простора АП Косова и Метохије.  

 
Задужио је стручну службу Секретаријата Коморе да упути допис Арти Лимани Реџепи, дипл. 
инж. арх, из Прешева, којим ће именовану обавестити да су у току преговори између Београда 

 



 
и Привремених институција самоуправе у Приштини о примени споразума о дипломама, те да 
ENIC/NARIC Центар тренутно не врши признавања диплома и вредновања студијских 
програма Универзитета са простора АП Косова и Метохије, а све до постизања коначног 
договора. 
 
Упутио је Управном одбору Инжењерске коморе Србије захтев представника Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за поништај одлуке Управног одбора 
Инжењерске коморе Србије о умањењу и обустави исплате зараде представницима 
Министарства у органима управљања Коморе, ради разматрања и одлучивање по захтеву.  
 
Предлажио је председнику Инжењерске коморе Србије и председнику Скупштине Инжењерске 
коморе Србије да одговоре на дописе Ане Поповић, члан Скупштине Коморе бр. 237 од 
27.01.2017. године и бр. 590 од 07.03.2017. године. 
 
Предлажио је тужиоцу Инжењерске коморе Србије да искористи сва права и овлашћења која 
има према актима која уређују поступак пред Судом части Инжењерске коморе Србије, као и 
помоћ стручних служби Секретаријата Коморе, приликом решавања датих питања.  
 
Подржао је иницијативу за формирање Одељења инжењера технолошке струке у 
Инжењерској комори Србије. Задужио је Секретаријат Коморе да обавести проф. др Мићу 
Јовановића, председника Иницијативног одбора да су у току измене Статута Инжењерске 
коморе Србије и других аката Коморе, те да се Надзорни одбор Коморе нада да ће изменама 
Статута Коморе  бити створени услови и омогућено формирање одељења у Инжењерској 
комори Србији. 
 
Констатовао је да Управни одбор Коморе може поднети пријаву Суду части Инжењерске 
коморе Србије, узимајући у обзир чињеницу да је чланом 32. Правилник о начину рада, 
поступку, саставу, начину избора и разрешења судија Суда части Инжењерске коморе Србије 
прописао да тужилац покреће поступак по пријави физичког или правног лица, органа Коморе 
или по сопственој иницијативе. Такође, констатовао је да Управни одбор има право да 
одлучује о приговорима против одлука Суда части Инжењерске коморе Србије, узимајући у 
обзир чињеницу да је чланом 21. став 1. тачка 22. Статута Инжењерске коморе Србије (на 
који је сагласност дало надлежно министарство) прописао да Управни одбор одлучује о 
приговорима против одлука Суда части. 

 
Проследио је допис др Мирка Тодоровића, у вези бодовања перманентног усавршавања за 
2016. годину, председнику Комисије за перманентно усавршавање др Ратку Салатићу на 
разматрање. 

 
Предлажио је Управном одбору Инжењерске коморе Србије да донесе Одлуку о одобравању 
исплати новчане накнаде члановима Радног тела за праћење поступка гласања и утврђивања 
резултата избора за чланове Скупштине Инжењерске коморе Србије Четвртог сазива 

 
Налажио је стручној служби Секретаријата Коморе да припреми и достави Надзорном одбору 
Коморе документацију Инжењерске коморе Србије у вези израде печата чланова Инжењерске 
коморе Србије. 
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