ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Седме редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 29. септембра 2015. године
са почетком у 12,00 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 и
Седници није присуствовао члан Надзорног одбора, проф. др Рајко Унчанин,
дипл.инж.техн.
Поред
-

чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали и:
Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Управног одбора;
Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора;
Ана Ждеро, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове, записничар.

На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Шесте редовне седнице Надзорног
одбора Коморе одржане 21. августа 2015. године.
Надзорни одбор Kоморе је констатовао да је Извештај о финансијском пословању
Инжењерске коморе Србије за период од 01.01.2015.-31.08.2015. године показатељ
успеха пословања Коморе.
Надзорни одбор је размотрио Радни материјал предлога плана и програма рада
Инжењерске коморе Србије за 2016. годину и Радни материјал предлога финансијског
плана Коморе за 2016. годину и исти подржао.
Надзорни одбор је мишљења да би са циљем рационализације трошкова у пословању
Инжењерске коморе Србије, требало предузети следеће мере, и то:
- размотрити могућност издавања информативног гласила "Гласник Инжењерске
коморе Србије" искључиво у електронској форми.
- организовање већег броја стручних скупова у Београду са циљем смањења
путних трошкова и трошкова хотелског смештаја за учеснике, што подразумева и
разматрање могућности заједничког организовања скупова матичних секција,
односно скупова планера и урбаниста као и скупова пројектаната и извођача
радова.
- заказивање седница Управног и Надзорног одбора у истим терминима, односно
данима ради рационализације путних трошкова.
- рационализација трошкова који се односе на донације и разматрање могућности
лимитирања износа за исте.
- преиспитивање састава комисија Управног одбора Инжењерске коморе Србије.
Са циљем унапређења рада Инжењерске коморе Србије, Надзорни одбор је закључио да
треба размотрити могућност увођења нових врста лиценци, превасходно лиценци за
противпожарну заштиту.
Са циљем ажурирања базе података, нарочито имајући у виду да су за наредну годину
предвиђени избори за чланове Скупштине Инжењерске коморе Србије, Надзорни одбор
је закључио да треба предузети потребне мере ради утврђивања броја преминулих
чланова Коморе.

Такође, закључио је и да треба преиспитати Одлуку о чланарини за чланове
Инжењерске коморе Србије број 2984/1-6. од 27.12.2010.године са циљем изналажења
механизама који би допринели решавању проблема неплаћања чланарине.
Поводом Информације о примедбама и предлозима на Нацрт одлуке о изменама и
допунама Статута Инжењерске коморе Србије, Надзорни одбор је констатовао да је
упознат са примедбама и предлозима из јавне расправе на Нацрт одлуке о изменама и
допунама Статута Инжењерске коморе Србије.
Имајући у виду чињеницу да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре дало јасне смернице и кратке рокове Инжењерској комори Србије за
измену појединих одредби Статута са циљем њиховог усклађивања са Законом о
планирању и изградњи, детаљнијој анализи примедби и предлога чланова Коморе
приступиће се у наредном периоду.
Надзорни одбор је усвојио Информацију о правној форми и статусу Инжењерске коморе
Србије и констатовао да иста указује на законито пословање Инжењерске коморе
Србије.
У оквиру провере издатих лиценци, донете су одлуке којима је констатовао:
- да су лиценце одговорног пројектанта и то 313 O 312 15 и 300 O 288 15 издате
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).
- да су лиценце одговорног извођача радова и то: 400 J400 15 и 430 J 442 15, издате
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).
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Такође, у оквиру провере издатих лиценци Надзорни одбор Коморе је донео Закључак
да се обавестите комисије извршних одбора матичних секција за оцену испуњености
услова за издавање лиценци да приликом сачињавања записника исти морају бити
потписани од стране свих чланова комисије.
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