
 

ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Четврте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 22. маја 2015. године са 

почетком у 11,30 часова 
 

 
 

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора: 
 Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора 

и 
 Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж, члан Надзорног одбора. 

 
Седници не присуствује члан Надзорног одбора, проф. др Рајко Унчанин, дипл.инж.техн. 

 
Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали и: 

 Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж., потпредседник Управног одбора; 
 Проф. др Драгана Васиљевић Томић, дипл. инж. арх, председник Комисије за 

преиспитивање описа лиценци које издаје Инжењерске коморе Србије; 

 Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д.секретара Коморе, записничар; 
 Драгана Ђурић, дипл. правник, шеф Службе за правне послове. 

 
На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Треће редовне седнице Надзорног 
одбора одржане 08.04.2015. године. 
 
Донет је Закључак којим се предлаже Управном одбору Коморе да преиспита Одлуку о 
образовању Комисије за преиспитивање описа лиценци које издаје  Инжењерске коморе 
Србије, у делу који се односи на задатак, рокове и састав. 

 
Поводом дописа проф. др Слободана Ашанина, дипл. инж. геод., бр. 1207 од 21.04.2015. 
године, Надзорни одбор је донео Закључак којим је задужио Службу за правне послове 
да достави Надзорном одбору Коморе мишљење по питању стручног испита који је 
положио Зоран Стељић, члан Коморе, а све у циљу утврђивања да ли је овај стручни 
испит одговарајући у смислу Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-УС и 132/14). 

 
У оквиру провере издатих лиценци, донете су одлуке којима је  констатовао: 

-да је лиценца одговорног пројектанта и то 300 N970 15 издата у складу са 
Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-УС и 132/14). 

-да је лиценца одговорног извођача радова и то: 450 J207 15 издата у складу са 
Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-УС и 132/14). 
 
Поводом приговора проф др Милана Глишића, дипл. инж. арх, на поступак 
организовање Скупштине Коморе у вези оставке коју је он поднео на све функције у 
Комори, Надзорни одбор Коморе је донео Закључак којим је задужио Службу за правне 
послове да проучи приговор проф.др Милана Глишћа, на поступак организовање 
Скупштине Коморе у вези оставке коју је он поднео на све функције у Комори и након 
тога припреми предлог одговора и достави Надзорном одбору Коморе на разматрање., 
 

 
 
 


