
 
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

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

дана 07. маја 2018. године са почетком у 13,10 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  

- Глигор Обреновић, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске коморе 
Србије; 

- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора; 
- Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д. секретара Коморе; 
- Драгана Ђурић, дипл. правник, шеф Службе за опште послове и послове Суда части;  
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове. 

 
Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са 21. редовне седнице Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије и упознао се са Службеном белешком са 22. редовне седнице 
Надзорног одбора Коморе. 
 
Донео је Одлуку о потврђивању Одлуке Надзорног одбора од 02.11.2017. године, којом је 
указао председнику Скупштине Инжењерске коморе Србије да је предлог дневног реда 
Четврте редовне седнице Скупштине Коморе заказане за 4. новембар 2017. године, супротан 
актима Коморе и то: 

- Статуту Инжењерске коморе Србије (''Службени гласник РС'', бр. 88/05, 16/09 и 27/16) 
који је на снази и на који је сагласно Закону, ресорно Министарство дало сагласност уз 
претходно прибављено мишљење покрајинског секретаријата надлежног за послове 
урбанизма и грађевинарства, који у чл. 76. до 79. прописује да Нацрт статута припрема 
Управни одбор Коморе, да расправа о нацрту траје најкраћа 15 а најдуже 30 
календарских дана, да након тога Управни одбор утврђује предлог Статута или другог 
општег акта, као и да приликом утврђивања предлога Управни одбор разматра 
мишљења, примедбе и предлоге из расправе и такав утврђени Предлог доставља 
Скупшини Коморе у чијој је надлежности доношење Статута. 
  
- Пословнику о раду Скупштине Инжењерске коморе Србије бр. 622/1-8. од 08.05.2009. 
године, који у члану 57. прописује да се предлог за измену и допуну Статута, другог 
општег акта и предлог одлуке подноси у облику амандмана. Амандман може поднети 
Управни одбор и сваки члан Скупштине. Амандман се подноси писмено. Амандман се 
може поднети најкасније три дана пре дана одржавања седнице. О амандману се 
обавезно изјашњава предлагач и председник Управног одбора, кад Управни одбор није 
предлагач. 

 
Указао је председнику Скупштине и председнику Управног одбора, који је сагласно члану 28. 
став 1. тачка 1. Статута Коморе одговоран за законитост рада Коморе, дужни да предузму 
мере из своје надлежности и спроведу прописану процедуру доношења новог Статута Коморе. 
 
Подсетио је председника Скупштине и председника Управног одбора, који је и председник 
Коморе, да се чланству Инжењерске коморе Србије које броји више од 27.000 чланова, морају 
обезбедити прописани услови да остваре своја права у смислу давања  мишљења, примедби и 
предлога на текст Статута, а нарочито обзиром на обавезу целокупног чланства плаћања 
чланарине од које се у највећем делу Комора финансира. Осим што су дужни да измирују 

 



 
своје обавезе према Комори, чланови имају право да учествују и у изради највишег акта 
Инжењерске коморе Србије и то право им нико не може ускратити. 
 
Донео је Одлуку о потврђивању Одлуке Надзорног одбора од 27.03.2018. године, којом је 
указано председнику, потпредседнику и члановима Скупштине Инжењерске коморе Србије да 
је у Дневни ред Пете редовне седнице Скупштине Коморе, заказане за 31.03.2018. године, 
неопходно уврстити питање основа вршења функције председника Управног одбора и 
председника Коморе проф. др Милисава Дамњановића, дипл. инж. арх. у периоду након 
истека рока од три месеца прописаног чланом 46. став 3. Статута Коморе, као и након истека 
мандата дана 11. маја 2017. године. 

 
Указао је председнику, потпредседнику и члановима Скупштине Инжењерске коморе Србије 
да је неопходно да се Скупштина Коморе, без даљег одлагања, изјасни о легитимитету 
вршења функције председника Управног одбора и Коморе проф. др Милисава Дамњановића 
имајући у виду да је Скупштина Коморе на Другој редовној седници расправљала и 
одлучивала о опозиву потпредседника и два члана Управног одбора, председника и једног 
члана Надзорног одбора, а да је избегавано разматрање и одлучивање о предлогу опозива 
проф. др Милисава Дамњановића који су поднели чланови Скупштине и који је уврштен у 
дневни ред Друге редовне седнице започете 3.2.2017. године. 

 
Указао је председнику, потпредседнику и члановима Скупштине Коморе на потребу доследне 
примене важећих аката Коморе у погледу изјашњавања о престанку функције председника 
Управног одбора и председника Коморе, проф. др Милисава Дамњановића, истеком мандата у 
мају 2017. године. 
 
Указао је председнику, потпредседнику и члановима Скупштине Коморе да Управни одбор 
није усвојио завршне рачуне Коморе за 2016. и 2017. годину, као ниједан тромесечни 
извештај о трошењу средстава намењених за текуће пословање Коморе, о чијем располагању 
и коришћењу одлучује председник Управног одбора, проф. др Милисав Дамњановић, још од 
октобра 2016. године. 

 
Указао је председнику, потпредседнику и члановима Скупштине Коморе да одлагање 
разматрања легитимитета за вршење функције председника Управног одбора и председника 
Коморе, проф. др Милисава Дамњановића, доводи у питање законитост рада Коморе, а да је 
највећа одговорност, у случају даљег одлагања решавања овог питања, управо на члановима 
Скупштине, а посебно на председнику и потпредседнику Скупштине.  

 
Предложио је председнику, потпредседнику и члановима Скупштине да Скупштина Коморе 
донесе смерницу којом ће предложити Управном одбору да у сарадњи са Надзорним одбором 
изврши анализу стања у Комори и начину обављања функције председника Управног одбора 
и председника Коморе, проф. др Милисава Дамњановића у претходном периоду, у циљу 
заштите интереса Коморе и њених чланова. 
 
Разматрао је дописе потпредседнице Владе РС и министарке грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре проф. др Зоране Михајловић бр. 2260 од 06.11.2017. године, потпредседнице 
Управног одбора Коморе, Латинке Обрадовић бр. 2601 од 12.12.2017. године, потпредседнице 
Управног одбора Коморе, Латинке Обрадовић бр. 2598 од 12.12.2017. године и Небојше 
Стефановића бр. 2584 од 11.12.2017. године. 
 
Закључио је да се Служба за правне послове и Служба за финансијско рачуноводствене 
послове Секретаријата Коморе морају одговорније односити према свом послу и задацима. 
Стручне службе Секретаријата Инжењерске коморе Србије Коморе морају достављати 
Надзорном одбору Коморе одговарајућу и потребну документацију, дописе и друге податке, 
како би са истим био благовремено информисан и поступати по службеним налозима 
Надзорног одбора Коморе за достављање одговарајуће документације, дописа и других 
података.  
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Након разматрања дописа Душана Радивојевића, члана Скупштине Коморе, од 25.10.2017. 
године, Надзорни одбор је констатовао да је проф. др Милисав Дамњановић, претходни 
председник Управног одбора Инжењерске коморе Србије, прекорачио своја овлашћења када 
је, самоиницијативно, без одговарајућих одлука извршио смену регионалних координатора. 
 
Разматрао је извештаје о утрошеним новчаним средствима у периоду од 01.07.2017. године до 
31.03.2018.  о чијем располагању и коришћењу одлучује председник Управног одбора Коморе 
и о средствима која су у надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора. Констатовао је 
да новчана средства о чијем располагању и коришћењу одлучује председник Управног одбора 
Коморе и о средствима која су у надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора у 
периоду од 01.07.2017. године до 31.03.2018. године, од стране проф. др Милисава 
Дамњановића претходног председника Управног одбора Коморе, нису трошена наменски. 
 
У вези са овим, предложио је Управном одбору Инжењерске коморе Србије да предузме 
одговарајуће мере и ангажује експерта финансијско економске струке и адвокатски тим који 
ће радити на утврђивању начина и законитости трошења новчаних средстава о чијем је 
располагању и коришћењу у вези са текућим пословањем Коморе одлучивао проф. др 
Милисав Дамњановић, претходни председник Управног одбора Инжењерске коморе Србије. 
 
Упознао се са одлукама које су донете на Другој и Петој редовној седници Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, као и са одлукама и закључцима које су донети на 51. седници 
Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
 
Упознао се са документацијом у вези прибављања пословног простора у Регионалном центру 
Инжењерске коморе Србије у Крагујевцу. 

 
Упознао се са Решењем Првог основног суда у Београду, 55 П.бр. 4663/2018 од 26.03.2018. 
године, којим је Инжењерска комора Србије обавезана да на име путних трошкова и 
дневница, члану Скупштине за присуство на седници Скупштине 9.12.2017. године, исплати 
припадајући износ и надокнади трошкове поступка, а све из разлога што претходни 
председник Коморе, проф. др Милисав Дамњановић није испунио своју обавезу уплате ових 
средстава не само члану Скупштине који је тужио Комору, него и осталим члановима 
Скупштине који су присуствовали седници 9.12.2017. године. 
 
Разматрао је поступања у вези захтева Друштва архитеката Београда у вези реализације 
програма БИНА 2017. и одобравању исплате средстава Коморе за ту намену и констатовао да 
је Милисав Дамњановић, претходни председник Инжењерске коморе Србије, без одлуке 
Управног одбора Коморе, односно супротно актима Коморе, наложио исплату новчаних 
средстава Инжењерске коморе Србије за одржавање "Дванаесте београдске интернационалне 
недеље архитектуре БИНА 2017". 
 
Упознао се са закљученим вансудским поравнањем по тужби представника министарства као 
и са неизвршеним новчаним обавезама Коморе у периоду од 2.12.2016. године до 31.03.2018. 
године. 
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