
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Број: 1114 

08.05.2012.год. 

Булевар војводе Мишића 37. 

Београд 

 

 

 

На основу члана 17. став 1. Статута Инжењерске коморе Србије (“Службени гласник РС”, 

бр.88/05 и 16/09) и члана 26. став 1. Пословника о раду  Скупштине Инжењерске коморе 

Србије  

 

С А З И В А М 

ДЕВЕТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

 

Девета редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије одржаће се у четвртак, 

31. маја 2012. године, са почетком у 11,00 часова, у Београду, Булевар војводе 

Мишића 37. 

 

За Девету редовну седницу Скупштине Инжењерске коморе Србије предлаже се следећи 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

 

1. Усвајање Записника са Осме редовнe седницe Скупштине Инжењерске коморе 

Србије одржане 26. децембра 2011.године;  

 

2. Усвајање Извештаја о финансијском пословању Инжењерске коморе Србије у 2011. 

години; 

 

3. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора Инжењерске коморе Србије у 

2011.години; 

 

4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије у 

2011.години. 

 

 

_________________________________________ 



 

 

У прилогу Вам се доставља Записник са Осме редовне седнице Скупштине Коморе, 

примедбе на Записник и материјали за тч. 2. 3. и 4. предложеног дневног реда. 

 

Указује се члановима Скупштине да се, у складу са одредбама чл. 32. став 3. и  57. став 3. 

Пословника о раду Скупштине Коморе, предлози за измене и допуне предложеног дневног 

реда подносе писаним путем најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање 

седнице Скупштине Коморе, односно до 28. маја 2012. године до 11,00 часова. 

Предлози за измене и допуне предложеног дневног реда обавезно садрже образложење, 

а предлози одлука подносе се у облику у коме се одлука доноси и морају бити 

образложени (члан 54.)   

 

Предлози за измене и допуне предложеног дневног реда могу се доставити Секретаријату 

Коморе, на адресу: Београд, ул. Булевар војводе Мишића  бр.37. или путем електронске 

поште на мејл адресу: skupstinapredlozi@ingkomora.rs 

 

Предлози за измене и допуне предложеног дневног реда који у прописаном року буду 

поднети у Секретаријат Коморе, биће прослеђени члановима Скупштине Коморе путем 

електронске поште на мејл адресе чланова Скупштине према евиденцији Секретаријата 

Коморе пре одржавања седнице, а на самој седници у писаном облику. 

 

Обавештавају се чланови Скупштине Коморе да за долазак и учешће у раду на седници 

Скупштине имају право на дневницу и накнаду путних трошкова, у висини цене превоза, 

аутобусом или возом, од места пребивалишта до Београда. Чланови Скупштине преузеће 

путне налоге у просторијама Коморе у Београду, непосредно пре почетка одржавања 

седнице. Исплата трошкова по путним налозима, обавиће се по завршетку седнице. 

 

Моле се сви чланови Скупштине Коморе да обавезно присуствују седници, а да у случају 

спречености благовремено обавесте Секретаријат Коморе путем електронске поштe на 

мејл адресу: svetlana.djordjevic@ingkomora.rs 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                         Проф. др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх.  

 

 

 

Тел: + 381 11 655 7410 ; Факс: + 381 11 264 85 23; Текући рачун:160-40916-3 


