
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                               
Број: 2487/1 
08.06.2016. год. 
Булевар војводе Мишића 37 
Б е о г р а д 
 

На основу члана 20. Правилника о начину организовања подсекција  бр. 1339/1 од 
28.03.2016. године, Изборна Комисија за спровођење избора за чланове регионалних 
одбора подсекција у Матичној секцији извођача радова, je ван седнице, електронским 
путем, дана 08.06.2016. године, донела следећу  
 

О Д Л У К У  
о понављaњу кандидационог поступка за избор чланова регионалних одбора 

подсекција у Матичној секцији извођача радова 
 

1. Понавља се кандидациони поступак за избор чланова регионалних одбора 
подсекција у Матичној секцији извођача радова и то: 
1) у Регионалном центру Суботица: 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
архитектуре; 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
осталих техничких струка; 

2) у Регионалном центру Београд: 
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 

електротехнике; 
3) у Регионалном центру Крагујевац и то: 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
архитектуре 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских 
инжењера  

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
електротехнике 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
осталих техничких струка; 

4) у Регионалном центру Ваљево  
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних машинских 

инжењера; 
5) у Регионалном центру Чачак 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских 
инжењера; 

6) у Регионалном центру Краљево  
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 

архитектуре; 
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних машинских 

инжењера  
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 

електротехнике 
− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 

осталих техничких струка; 
7) у Регионалном центру Косовска Митровица и то:  

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
архитектуре; 



− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских 
инжењера; 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних машинских 
инжењера; 

− за чланове регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера 
електротехнике. 

 
2. Поновљени кандидациони поступак за избор чланова регионалних одбора 

подсекција у Матичној секцији извођача радова, из става 1. ове одлуке, спровешће 
се у периоду од 09.06.2016. године од 00:00 часова до 11.06.2016. године до 24:00 
часа. 
 

3. Изборна комисија ће до 16. јуна 2016. године утврдити коначну листу кандидата 
за избор чланова регионалних одбора подсекција у Матичној секцији извођача 
радова. 

 
4. Ову одлуку објавити на Интернет презентацији Коморе и огласној табли 

Инжењерске коморе Србије. 
 

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
  
 

Председник Изборне комисије за спровођење 
избора за чланове регионалних одбора подсекција 

у Матичној секцији извођача радова  
 

Новица Петровић, дипл.инж.геол.с.р. 
 
 


