
 
 

ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 
са Петнаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 

одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 08. aвгуста 2016. године 
са почетком у 11, 30 часова 

 
 
 
Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора Коморе: 

− Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора; 
− Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж, члан Надзорног одбора; 
− Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора. 

 
Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали: 

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

- Катарина Миловановић, шеф Службе за финансијско рачуноводствене послове; 
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове, 

записничар.  
 

Надзорни одбор је на седници усвојио Записник са Четрнаесте редовне седнице 
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије.  
 
Затим је констатовао да је размотрио Извештај о финансијском пословању Инжењерске 
коморе Србије за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године и да није 
констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања Инжењерске коморе Србије.  

 
Такође, констатовао је да је Инжењерска комора Србије пословала позитивно у периоду 
од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године. 
 
Затим је задужио Службу за финансијско рачуноводствене послове Секретаријата 
Инжењерске коморе Србије да сачини, у будућем периоду, Извештај о финансијском 
пословању Инжењерске коморе Србије у већем фонту, како би исти био прегледнији, 
као и да сачини и достави Надзором одбору Коморе детаљан Извештај у вези расхода на 
позицијама Д.7. Путни трошкови запослених и чланова органа ИКС, Д.18. Трошкови 
репрезентације и Д.22. Трошкови непроизводних услуга. 
 
Након провере издатих лиценци одговорног планера, одговорног урбанисте, одговорног 
пројектанта и одговорног извођача радова, по поступку случајно изабраних узорака, 
Надзорни одбор је констатовао да су лиценце одговорног планера 100 0274 16 и 100 
0284 16, одговорног урбанисте 201 1544 16 и 203 1538 16, одговорног пројектанта 332 
0866 16 и одговорног извођача радова 430 К006 16 издате у складу са Законом о 
планирању и подзаконским актима и Одлуком о врстама лиценци које издаје 
Инжењерска комора Србије и закључио да Записник Посебне комисије за преглед 
захтева за издавање лиценци Инжењерске коморе Србије, мора садржaти поред руком 
исписаног потписа и штампаним словима у ћириличном писму откуцано име и презиме 
председника и чланова Посебне комисије који потписују Записник. 
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