
 
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Шеснаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 06. октобра 2016. Године 

 са почетком у 13,00 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; 
 Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора. 

 

Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали и: 
- Проф.др Драгослав Шумарац, председник Скупштине Коморе; 
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседница Управног одбора Коморе;  
- Милорад Ракчевић, дип. инж. маш, члан Управног одбора Коморе; 
- Ивана Магделинић, в.д. секретара Коморе; 
- Катарина Миловановић, шеф Службе за финансијско рачуноводствене послове; 
- Слађана Јанковић, стручни сарадник за правне послове, записничар.  

 
 

Надзорни одбор је усвојио Записник са Петнаесте редовне седнице Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије одржане 01. августа 2016. године 

 
Констатовао је да је Надзорни одбор Инжењерске коморе Србије размотрио Извештај о 
финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за период од 01.01.2016. године до 
31.08.2016. године и да није констатовао примедбе у смислу незаконитости пословања 
Инжењерске коморе Србије  

 
Констатовао је да је Инжењерска комора Србије пословала позитивно у периоду од 
01.01.2016. године до 31.08.2016. године 
 
Задужио је председника Управног одбора и Управни одбор Инжењерске коморе Србије 
да ураде анализу расхода на позицијама Д.7. Путни трошкови запослених и чланова 
органа ИКС, Д.18. Трошкови репрезентације и Д.22. Трошкови непроизводних услуга, те 
да сагласно Финансијском плану Инжењерске коморе Србије за 2016. годину, до 30 
септембра 2016. г, предложи мере које би допринеле несметаном функционисању 
Коморе до краја 2016. године као и мере за смањење трошкова на наведеним 
позицијама. 

 
Такође, је задужио председника Инжењерске коморе Србије и стручне службе 
Секретаријата Инжењерске коморе Србије да размотре могућност: 

- раскида Уговора о пословима превентивног надзора из области 
безбедности и здравља на раду који је закључен са Агенцијом за 
менаџмент и консалтинг „ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ“, као и Уговора о 
пословима превентивног надзора из области заштите од пожара који је 
закључен са Агенцијом за менаџмент и консалтинг „ЗАШТИТА И 
БЕЗБЕДНОСТ“,  

- да лице које је запослено у Секретаријату Коморе заврши обуку из области 
безбедности и здравља на раду као и из области заштите од пожара, како 
би добило одговарајућа овлашћења за обављање послова безбедности и 
здравља на раду и послова заштите од пожара, 

- да се лицу запосленом у Секретаријату Коморе, које обављање послове 
безбедности и здравља на раду и послова заштите од пожара у Комори, 
повећа број бодова који је утврђен важећим Правилником о раду 
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Секретаријата Инжењерске коморе Србије имајући у виду да се 
запосленом повећава и обим посла. 

 
Надзорни одбор је констатовао да су лиценце одговорног пројектанта 351 0973 16, 310 
0942 16, 300 0996 16, 350 Р004 16, 330 0933 16, 315 Р022 16 и 352 Р008 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),  подзаконским актима и Одлуком о врстама 
лиценци које издаје Инжењерска комора Србије број: 1493/1-3 од 02.07.2012. године са 
изменама и допунама. 

 
Констатовао је да су лиценце одговорног извођача радова 410 Ј738 16, 450 Ј714 16, 400 
Ј662 16, 450 К137 16, 453 К138 16, 450 К136 16 и 453 К139 16 издате у складу са 
Законом о планирању и изградњи, подзаконским актима и Одлуком о врстама лиценци 
које издаје Инжењерска комора Србије. 

 
Надзорни одбор је упутио Управном одбору Инжењерске коморе Србије на разматрање 
Допис Иване Магдеинић, в.д секретара Инжењерске коморе Србије бр.3985 од 
06.10.2016. године са целокупном документацијом која се односи на решење 
председника Коморе бр. 3565 од 02.09.2016. године. 
 


