
 

ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Шесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 21. августа 2015. године са 

почетком у 13,15 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 и 
 Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора. 

 
Поред чланова Надзорног одбора, седници је присуствовала Ана Ждеро, дипл. правник, 
стручни сарадник за правне послове, у својству записничара.  

 
На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Пете редовне седнице Надзорног 
одбора одржане 26. јуна 2015. године. 
 
Усвојена је информација о Извештају радне групе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре о извршеном надзору над законитошћу рада Инжењерске 
коморе Србије, бр. 119-01-123/2015-01 од 20.07.2015. године, примљеног 27.07.2015. 
године под бр.2502. Затим, је Надзорни одбор закључио да ће у наредном периоду 
извршити анализу свих 77 издатих лиценци које су обухваћене наведеним Извештајем. 
 
Упућен је захтев Служби за правне послове да припреми информацију о правној форми 
и статусу Инжењерске коморе Србије. 
 
Након тога, Надзорни одбор је размотрио Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута 
Инжењерске коморе Србије и исти подржао. 
 
Надзорни одбор се упознао са дописом Зорана Стељића, дипл.инж.геод. број 2698 од 
14.08.2015. године и констатовао да у њему нису дати сви тражени одговори.  
 
Затим је задужио Секретаријат Инжењерске коморе Србије да изврши проверу да ли је 
председнику Комисије за област геодезије уредно достављен допис као и да му се упути 
позив за учешће на наредној седници Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије. 
Такође, задужио је Секретаријат Коморе да за наредну седницу Надзорног одбора 
припреми комплетну документацију коју је Зоран Стељић, дипл.инж.геод. поднео за 
издавање обе врсте лиценци. 
 
У оквиру провере издатих лиценци, донете су одлуке којима је  констатовао: 
- да су лиценце одговорног планера и то 100 0266 15 и издате 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 су лиценце одговорног урбанисте и то: 200 1515 15 и, издате 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). 

 
Донет је и Закључак да се обавесте комисије извршних одбора матичних секција за 
оцену испуњености услова за издавање лиценци да приликом сачињавања записника 
исти морају бити потписани од стране свих чланова комисије, као и референти матичних 
секција да дописи који се упућују лицима која су поднела захтеве за издавање лиценци 
морају бити потписани. 
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Под тачком разно, Надзорни одбор је разматрао приговор број 2321 од 7.07.2015.године 
на одлуку Управног одбора Инжењерске коморе Србије којом је одбијен захтев за 
суфинансирање пројекта издавања књиге "Ризница лековитог биља и препарата" др 
Љубодрага Ђинђића, дипл. инж. техн. Након разматрања, донет је Закључак да се 
поводом предметног приговора затражи образложење од Управног одбора Инжењерске 
коморе Србије због чега књига "Ризница лековитог биља и препарата" др Љубодрага 
Ђинђића, дипл. инж. техн није од интереса за струку . 
 
У циљу вршења контроле законитости рада и вршења статутарног права чланова 
Надзорног одбора да присусутвују и седницама извршних одбора матичних секција, 
Надзорни одбор је донео Одлуку којом је утврђено да 

- проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж., председник Надзорног одбора 
- присуствује седницама и прати рад Извршног одбора матичне секције 
пројектаната, 

- Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж., члан Надзорног одбора - присуствује 
седницама и прати рад Извршног одбора матичне секције извођача радова, 

- проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн. члан Надзорног одбора присуствује 
седницама и прати рад Извршног одбора матичне секције планера и Извршног 
одбора матичне секције урбаниста. 

 
 


