ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Десете редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 12. фебруара 2016. године
са почетком у 11, 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 су присуствовали и:
- Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Управног одбора
Коморе;
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора Коморе;
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове,
записничар.
На седници, Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са Девете редовне седнице
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије одржане 25. децембра 2016. године.
Донео је План рада Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије за период фебруар децембар 2016. године.
Констатовао је да је упознат са дописом Инжењерске коморе Србије који је упућен
потпредседници Владе и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради
прибављања сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Коморе
Затим је констатовао да је упознат са прелиминарним Извештајем о раду Надзорног
одбора Инжењерске коморе Србије за 2015. годину.
Размотрио је Извештај о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за 2015.
годину и није констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања Инжењерске
коморе Србије. Посебно је истекао да је у тешким условима рада и пословања Коморе,
руководство Коморе успело да стабилизује финансијску ситуацију Коморе, а да је
Надзорни одбор Коморе врло одговорно анализирао периодичне Извештаје о
финансијском пословању Коморе и у складу са тим предлагао одређене мере уштеде,
које је Управни одбор разматрао, те неке од њих и прихватио, што је допринело
побољшању финансијске ситуације Коморе.
Констатовао је да је сагласан са препорученим моделима образаца за референц листу и
потврду о одговарајућем радном искуству приликом утврђивања испуњености услова за
издавање лиценци подносиоцима захтева који немају одговарајући смер у оквиру
струке, а имају 5 година одговарајућег радног искуства у струци из области тражене
лиценце, одговарајуће стручне резултате, односно 5 референци из области тражене
лиценце и која испуњавају остале услове прописане Законом о планирању и изградњи.
Затим је дао препоруку Управном одбору Коморе да усвоји предложене моделе образаца
и одлучио да ће у будућем периоду, у оквиру провере издатих лиценци, извршити и
проверу лиценци које су издате подносиоцима захтева који немају одговарајући смер у
оквиру струке, а имају 5 година одговарајућег радног искуства у струци из области
тражене лиценце, одговарајуће стручне резултате и која испуњавају остале услове
прописане Законом о планирању и изградњи.

У оквиру провере издатих лиценци, констатовао је да су лиценце одговорног
пројектанта 300 О512 16, 330 О468 15 и 353 О507 16 лиценце као и лиценце одговорног
извођача радова и то: 410 Ј607 16, 410 Ј622 16 и 450 Ј652 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) и подзаконски актима.
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