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Београд 
 
Поштована госпођо Министре, 
 
Желимо да Вас обавестимо да смо дана 02.02.2015.г. добили одлуке којима нас је 
Скупштина Инжењерске коморе Србије на својој седници одржаној 30.01.2015.г. 
изабрала на најодговорније функције у Инжењерској комори Србије и да ћемо ове 
одлуке Скупштине, као највишег органа Инжењерске коморе Србије, поштовати. 
 
Прихватајући се ове одговорности изражавамо нашу спремност да се и у области 
рада Коморе на коју Министарство указује постигну бољи резултати, односно да се 
ефикасније приступи пословима у вези са усклађивањем аката Коморе са Законом 
о планирању и изградњи. Да би се у Комори, као што Вам је познато, извршиле 
измене или донео нови Статут и остала кључна општа акта, неопходно је да у 
Комори функционишу Скупштина која ова акта доноси и Управни одбор који их 
Скупштини званично предлаже, као и Надзорни одбор као контролни орган.  
 
Молимо Министарство да ове чињенице има у виду и исте прихвати, те омогући 
органима Коморе и помогне им да се пропусти на које је указало, заједнички 
отклоне у најкраћем року.  
 
Неусаглашеност Статута Коморе са Законом о планирању и изградњи је минимална 
и не доводи у питање законитост рада Коморе утолико пре што се на питања која 
нису уређена Статутом Коморе или су другачије уређена него у Закону, примењују 
одредбе Закона и у пракси није било проблема односно последица у том смислу, па 
молимо Министарство да  у сагледавању ситуације у Комори и то узме у обзир.  
 
С поштовањем, 

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

Латинка Обрадовић, дипл.грађ.инж. 
 

Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж. 
 

Бранко Радомировић, дипл.грађ.инж. 
 
ПРИЛОЗИ: 

- Одлуке Скупштине Инжењерске коморе Србије о избору: 
 Председника Управног одбора; 
 Потпредседника Управног одбора;  
 Председника Надзорног одбора;  
 Члана Надзорног одбора 

 
Тел: + 381 11 655 7410 ; Факс: + 381 11 264 85 23; Текући рачун:160-40916-33 

http://www.ms.gov.rs/o-ministarstvu/#i-2

