
 

ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Девете редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 25. децембра 2015. године 

са почетком у 12, 40 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 су присуствовали и: 

- Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Управног одбора 
Коморе; 

- Снежана Ђурмез, дипл. економиста, самостални сарадник за финансијско - 
рачуноводствене послове и 

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

На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Осме редовне седнице Надзорног 
одбора Инжењерске коморе Србије одржане 26. октобра 2015. године. 
 
Затим, је Надзорни одбор Коморе закључио да сматра да за председника Комисије мора 
бити именовано лице које је члан Коморе, а само изузетно за чланове Комисија могу 
бити именована и лица која нису чланови Коморе, узимајући у обзир чињеницу да је 
некада у раду Комисија неопходно и стручно знање из области права, економије и др. 

 
Надзорни одбор Коморе констатовао је следеће: 
 
-да је размотрио Извештај о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за 
период од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године и није констатовао примедбе у 
смислу незаконитости пословања Инжењерске коморе Србије. 

 
-да је упознат са финансијским пословањем Инжењерске коморе Србије за период од 
01.01.2015.-31.10.2015. године. 

 
-да је упознат са финансијским пословањем Инжењерске коморе Србије за период од 
01.01.2015.-30.11.2015. године. 
 
-да је упознат са Мишљењем Службе за правне послове Секретаријата Коморе, поводом 
Закључка Надзорног одбора Инжеењерске коморе Србије број: 3365/1 са Осме редовне 
седнице одржане 26.10.2015. године; 
 
-да су лиценце одговорног урбанисте и то: 200 1514 15, 200 1521 15 и 200 1527 15, 
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)  и подзаконским актима; 
 
-да је сагласан са Предлогом о одобравању новчаних средстава запосленима у 
Секретаријату Инжењерске коморе Србије на име награде по основу доприноса 
запосленог пословном успеху Коморе. 
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Затим је Надзорни одбор Коморе закључио да ће прва наредна седница Надзорног 
одбора Коморе бити посвећена питању наплате чланарине и да је у наредном периоду 
потребно преиспитати Одлуку о измени Oдлуке о висини накнада члановима органа и 
комисија Инжењерске коморе Србије и вредности бода који се примењује и на зараде 
запослених у Секретаријату, са посебним освртом на број бодова који припада 
члановима органа и тела Коморе. 
 
 
 
 


