ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА
са Осме редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије,
одржане у Београду, у просторијама Коморе, дана 26. oктобра 2015. године са
почетком у 14, 10 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
 Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора,
Поред чланова Надзорног одбора, седници су присуствовали и:
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора;
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне послове,
записничар.
На седници Надзорног одбора усвојен је Записник са Седме редовне седнице Надзорног
одбора одржане 29. септембра 2015. године.
Увидом у поднети захтев Зорана Стељића, бр.02-400-6/1172 од 14.11.2014. године за
издавање лиценце одговорног извођача геодетских радова, и предметну документацију,
Надзорни одбор Коморе је констатовао да нису испуњени услови из члана 151. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС,” 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014) у погледу положеног стручног испита.
Надзорни одбор Коморе је указао Комисијама за оцену испуњености услова за издавање
лиценци одговорног планера, урбанисту, пројектанта и одговорног извођача радова, да
приликом прегледа захтева у поступку оцене испуњености услова, посебну пажњу
посвете анализи стручних испита који нису положени у Инжењерској комори Србије, а
све у циљу отклањања могућности признавања неодговарајућег стручног испита.
Указао је стручним службама Секретаријата Коморе на пропуст приликом прегледа
документације коју је поднео Зоран Стељић приликом подношења захтева бр.02-4006/1172 од 14.11.2014. године за издавање лиценце одговорног извођача геодетских
радова, у погледу важења личне карте именованог. Посебно је указано стручним
службама Секретаријата Коморе на неопходност пажљивог и детаљног прегледа и
анализе документације која се подноси приликом подношења захтева за издавање
лиценци Инжењерске коморе Србије.
Задужио је Службу за правне послове да достави Надзорном одбору Коморе мишљење у
вези поступања Инжењерске коморе Србије када се утврди да подносилац захтева коме
је издата лиценца није испунио услове прописане Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима.
Надзорни одбор је размотрио радни материјал Предлога одлуке о употреби службених
аутомобила и употреби сопственог путничког аутомобила у службене сврхе. На основу
разматреног радног материјала Предлога одлуке о употреби службених аутомобила и
употреби сопственог путничког аутомобила у службене сврхе, Надзорни одбор Коморе
дао је препоруку председнику Коморе, односно лицу које он овласти да приликом
одобравања захтева за коришћење сопственог путничког аутомобила у службене сврхе,
узме у обзир чињеницу да је најрационалније да више лица путује истим возилом, а све

у циљу што целисходнијег и рационалнијег трошења финансијских средстава
Инжењерске коморе Србије.
Затим је дао препоруку Управном одбору Коморе да приликом доношења Одлуке о
употреби сопственог путничког аутомобила у службене сврхе, прецизира начин и износ
накнаде трошкова за коришћење сопственог путничког аутомобила у службене сврхе.
Надзорни одбор Коморе је констатовао да, након извршеног увида у оквиру провере
лиценци наведених у Извештају радне групе Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре о извршеном надзору над законитошћу рада Инжењерске коморе
Србије, је утврђено да записнике са седница Комисија извршних одбора матичних
секција за оцену испуњености услова за издавање лиценци нису потписала сва три
члана Комисије за оцену испуњености услова за издавање лиценци одговорног планера,
урбанисту, пројектанта и одговорног извођача радова већ само председник Комисије.
Надзорни одбор је прихватио Извештај о утрошеним новчаним средствима у складу са
Одлуком о висини максималног износа новчаних средстава за обављање послова који су
у непосредној надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора Коморе, за период
05.02.2015. до 30.09.2015. године.
Надзорни одбор Коморе је констатовао да није утрошио новчана средства намењена за
обављање послова у непосредне надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора
Коморе, те да се та средства могу искористити за покриће трошкова текућег пословања
Инжењерске коморе Србије.
Приликом избора пословне банке за орочавања слободних динарских средстава
Инжењерске коморе Србије, поред висине каматне стопе као критеријума за избор
банке, Надзорни одбор сматра да треба водити рачуна и узети у обзир бонитет пословне
банке. Такође, ради сигурности орочених слободних динарских средстава Инжењерске
коморе Србије код пословних банака, Надзорни одбор Коморе сматра да је најбоље
орочити новчана средства код више пословних банака.
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