
 
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Деветнаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе,  

дана 13. децембра 2016. године са почетком у 15,00 часова 
 
 
Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора: 

− Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, председник Надзорног одбора 
Коморе;  

− Бранко Радомировић, дипл.грађ.инж, члан Надзорног одбора Коморе; 
- Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора Коморе. 

 
Председник Надзорног одбора, је констатовао да седници присуствују и  

- Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Инжењерске коморе 
Србије; 

- Проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске 
коморе Србије; 

- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора; 
- Саљахудин Муратовић, дипл. грађ. инж, члан Управног одбора; 
- Милорад Ракчевић, дипл. маш. инж, члан Управног одбора; 
- Др Слободан Отовић, дипл. грађ. инж, члан Управног одбора; 
- Наталија Стојановић, дипл. правник, шеф Службе за правне послове; 
- Драгана Ђурић, дипл. правник, шеф Служне за опште послове и послове Суда части и  
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне посове. 

 
 
Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са Осамнаесте редовне седнице Надзорног 
одбора Инжењерске коморе Србије одржане 01. новембра 2016. године.  
 
Након тога, потврдио је Одлуку и Закључак број: 4673 од 02.12.2016. године, које је Надзорни 
одбор Инжењерске коморе Србије донео ван седнице, електронским путем. 

 
Донео је Одлуку којом захтева ванредну седницу Управног одбора Инжењерске коморе Србије 
на којој ће се размотрити и преиспитати: 

- Извештаји о раду извршних одбора матичних секција, и то: 
• Извештај о раду Извршног одбора Матичне секције планера за период од 

01.07.2016. године до 30.09.2016. године; 
• Извештај о раду Извршног одбора Матичне секције пројектаната за период од 

01.07.2016. године до 30.09.2016. године; 
• Извештај о раду Извршног одбора Матичне секције извођача радова  за период 

од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године, 
сагласно члану 54, а у вези члана 84. Статута Коморе. 

- Одлука о умањењу накнаде представницима надлежног министарства у органима 
Коморе; 

- Извештај о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, и то: 

- Извештај о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове 
Скупштине Инжењерске коморе Србије за период август - септембар 2016. 
године; 

    - Извештај о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове 
Скупштине Инжењерске коморе Србије за период октобар - новембар 2016. 
године; 

- Извештај са службеног пута у Будимпешту (Мађарска) организованог ради учешћа 
представника Инжењерске коморе Србије на 13. седници Генералне скупштине 
Европског савета инжењерских комора (ECEC - European Council of Engineers 

 



 
Chambers) и 55. седници Извршног одбора Европског савета инжењерских комора 
(ECEC); 

- Предлог одлуке  о одобравању новчаних средстава на име покрића организационих 
трошкова предавања и новчане накнаде предавачима за предавање 
"Implementation of the BIM technology in the construction industry", у оквиру 
Програма обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске 
коморе Србије из области заједничког европског програма обуке за 2016. годину, 
које је одржано 15. септембра 2016. године у организацији Инжењерске коморе 
Србије и Европског савета инжењерских комора. 

 
Одлуком је Надзорни одбор Коморе утврдио неправилност приликом израде Записника са 50. 
редовне седнице Управног одбора Инжењерске коморе Србије, услед израде Записника са 
седнице Управног одбора Коморе пре завршетка исте, као и неправилности у формулацији 
тачака 19.1, 19.3. и 19.4. 
 
Проф. др Властимир Радоњанин је изнео свој став у вези статуса вршиоца дужности 
Секретара Инжењерске коморе Србије и посебно истакао да Надзорни одбор ништа од 
средстава опредељених на износ од 200.000 динара на месечном нивоу и за потребе 
Надзорног одбора, сагласно Смерници Скупштине и Одлуци Управног одбора, није утрошио. 
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