ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Двадесетпрве редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе,
дана 25. јула 2017. године са почетком у 13,15 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;
- Глигор Обреновић, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске коморе
Србије;
- Др Слободан Отовић, дипл. грађ. инж, члан Управног одбора Инжењерске коморе
Србије;
- Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д. секретара Коморе;
- Катарина Миловановић, дипл. економиста, шеф Службе за финансијско
рачуноводствене послове;
- Бранко Марковић, шеф Службе за информационе технологије;
- Ана Ждеро, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове.
Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са 20. редовне седнице Надзорног одбора
Инжењерске коморе Србије.
Надзорни одбор Коморе је констатовао да предлог Извештаја о финансијском пословању
Инжењерске коморе Србије за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године није у
складу са Финансијским планом за 2016. годину који је усвојила Скупштина Коморе, односно
да Финансијски план за 2016. годину није реализован у складу са планираним активностима.
Упознао се са Извештајем о утрошеним новчаним средствима у периоду од 01.10.2016. године
до 31.12.2016. године, о чијем располагању и коришћењу одлучује председник Управног
одбора Коморе и о средствима која су надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора;
Упознао се са Извештајем о утрошеним новчаним средствима у периоду од 01.01.2017. године
до 31.3.2017. године о чијем располагању и коришћењу одлучује председник Управног одбора
Коморе и о средствима која су надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора и задужио
Службу за финансијско-рачуноводствене послове да у року од 10 дана достави Надзорном
одбору спецификацију путних налога за месеце фебруар и јун 2017. године.
Упутио је допис Министарству финансија са молбом да у што краћем року одговоре Kомори на
захтев за тумачење начина обрачуна и признавања трошкова амортизације, репрезентације и
чланарина коморама, савезима и удружењима, у пореском билансу за недобитне организације
који саставља Инжењерска коморе Србије.
Упознао се са Извештајем о утрошеним новчаним средствима у периоду од 01.04.2017. године
до 30.06.2017. године о чијем располагању и коришћењу одлучује председник Управног
одбора Коморе и о средствима која су надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора.
Затим је констатовао да су новчана средства о чијем располагању и коришћењу одлучује
председник Управног одбора Коморе у периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године

делом ненаменски трошена и да превазилазе текуће пословање Коморе и то новчана средства
књижена на ставку Д. 21. трошкови непроизводних услуга, а који се односе на адвокатске
услуге и да ће Надзорни одбор о начину располагања и коришћења новчаних средстава од
стране председника Коморе обавестити Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Упознао се са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја
за 2016. годину бр. 1587 од 03.07.2017. године;
Упознао се са Решењем Пореске управе по извршеној теренској контроли у Инжењерској
комори Србије бр. 1665 од 18.07.2017. године;
Упознао се са разлозима и правним основом ангажовања више адвоката за заступање
Инжењерске коморе Србије у више судских поступака по овлашћењу искључиво председника
Коморе и разматрање обима и оправданости насталих трошкова. Закључио је да проф. др
Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Инжењерске коморе Србије није имао
право да самостално, без одлуке Управног одбора ангажује адвокате којима су дата веома
широка овлашћења која се тичу комплетног рада Коморе и захтевао да проф. др Милисав
Дамњановић, повуче и стави ван снаге дата пуномоћја.
Констататовао је да се у архиви Коморе не налази пуномоћје дато адвокату Данилу Николићу
иако се те адвокатске услуге плаћају средствима Инжењерске коморе Србије.
Задужио Службу за финансијско-рачуноводствене послове да достави мишљење да ли
ангажовање адвоката спада у текуће пословање Коморе.
Разматрао је допис мр Бисерке Шварц бр.1578 од 03.07.2017. године и констатовао да
имајући у виду све доказе које је мр Бисерка Шварц, члан Управног одбора доставила, не
постоје оправдани разлози и правни основ за умањење надокнаде именованој.
Након утврђивања околности и постојања овлашћења за самостално поступање Драгољуба
Јакшића, члана Скупштине у вези са организацијом и анализом рада стручних служби
Секретаријата Коморе, Надзорни одбор је закључио да сматра да је непримерено поступање
Драгољуба Јакшића, члана Скупштине у вези са организацијом и анализом рада стручних
служби Секретаријата Коморе.
Упознао се са документацијом Инжењерске коморе Србије у вези израде печата чланова
Инжењерске коморе Србије и констатовао да нема примедбу.
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