
 

ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 

са Пете редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 26. јуна 2015. године са 

почетком у 13,15 часова 
 

 
 

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора: 
 Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора 

и 
 Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж, члан Надзорног одбора. 

 
Седници не присуствује члан Надзорног одбора, проф. др Рајко Унчанин, дипл.инж.техн. 

 
Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали: 

- Проф.др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх, председник Управног одбора путем 
видео преноса из регионалне канцеларије у Нишу; 

 Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора; 
- Катарина Миловановић, мастер.ецц, шеф Службе за финансијско-

рачуноводствене послове: 
- Бранислава Бабић, стр.ецц.из маркетинга, записничар. 
 

На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Четврте редовне седнице 
Надзорног одбора одржане 22.05.2015. године. 
 
На основу анализе Извештаја о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије за 
период од 01.01.2015.-31.03.2015. године, Надзорни одбор је оценио да је Инжењерска 
комора Србије пословала позитивно.  
 
На основу упознавања са финансијским пословањем Инжењерске коморе Србије за 
период од 01.01.2015.-31.05.2015. године, Надзорни одбор је оценио да је Инжењерска 
комора Србије пословала позитивно. 
 
У оквиру анализе поступка доношења и поступка измене и допуне Одлуке о врстама 
лиценци које издаје Инжењерска комора Србије, Надзорни одбор Коморе донео је 

закључак којим је предложио Управном одбору Инжењерске коморе Србије да формира 
Стратешки тим који ће пратити измене и допуне закона као и измене у студијским 
програмима и предлагати уколико је то потребно измене и допуне Одлуке о врстама 
лиценци које издаје Инжењерска коморе Србије.  
Такође, Надзорни одбор Коморе је подржао промену члана 43. Одлуке о врстама 
лиценци које издаје Инжењерска коморе Србије 

 
Поводом анализе права и обавеза чланова Комисије за полагање стручних испита. 
Надзорни одбор Коморе је закључио да ће по овој тачки дневног реда донети Одлуку на 
наредној седници када се сви чланови детаљније упознају са Анализом коју је доставила 
стручна служба Секретаријата и задужио Секретаријат да свим члановима Надзорног 
одбора и свим присутнима на седници, проследи скенирани Уговор који је потписан са 
Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, о преузимању стручних испита 
од Савеза инжењера и техничара.  
 
Након разматрања дописа проф. др Слободана Ашанина, дипл. инж. геод., бр. 1207 од 
21.04.2015. године, Надзорни одбор је донео следеће закључке: 

- да се упути допис Зорану Стељићу чији се захтев за издавање лиценце разматра, 
са захтевом да достави доказе на основу чега се његов стручни испит положен у 
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ЈП Железнице Србије, има сматрати валидним у смислу Закона о планирању и 
изградњи. 

- да се упути допис председнику Комисије за утврђивање испуњености услова за 
издавање лиценце одговорног пројектанта за геодетску струку, да достави 
Надзорном одбору своја сазнања на основу којих је издата лиценца одговорног 
пројектанта, Зорану Стељићу. 

- да се упути допис проф.др Слободану Ашанину да је његов допис бр. 1207 
примљен у Инжењерску комору Србије дана 21.04.2015. године, још увек у 
разматрању и да ће након сагледавања свих чињеница, бити обавештен о исходу. 

 
Поводом дописа мр Милана Самарџије у вези Одлуке о суфинансирању пројеката који су 
од интереса за чланове Матичне секције пројектаната и Матичне секције извођача 
радова, у делу који се односи на  захтев за суфинансирање књиге „Ризница биља и 

препарата“, аутора др Ђинђић Љубодрага, Надзорни одбор Коморе је донео закључак 
којим је задужио Секретаријат Коморе да упути допис мр Милану Самарџији са 
информацијом да се на интернет презентацији Инжењерске коморе Србије налази 
Одлука Управног одбора Коморе о одобравању новчаних средстава за суфинансирање 
пројеката који су од интереса за чланове Матичне секције пројектаната и Матичне 
секције извођача радова бр: 1853/1-8 од 08.06.2015. године, у којој може прочитати 
разлоге за одбачај ове пријаве. 
 
У оквиру провере издатих лиценци, донете су одлуке којима је  констатовао: 
- да су лиценце одговорног пројектанта и то 300 О 040 15 и 314 О 045 15, издате у 
складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-УС и 132/14) и 
- да су лиценце одговорног извођача радова и то: 430 Ј 279 15 и 453 Ј 283 15, издате у 
складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-УС и 132/14). 
 
 


