
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                                           
Број: 02-200-2693/1 
23.06.2016. год. 
Булевар војводе Мишића 37 
Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 29. Правилника о начину организовања регионалних 
одбора Матичне секције урбаниста бр. 02-200-1169/1-4. од 24.03.2016. године, 
Извршни одбор Матичне секције урбаниста је, електронским путем, дана 
23.06.2016. године, донео следећу 
 

ОДЛУКУ 
 о проглашавању коначних  резултата избора за председникa, заменикa 

председника и чланова регионалних одбора 
Матичне секције урбаниста 

 
 

1. Проглашавамо коначне резултате избора за председникa, заменикa 

председника и чланова регионалних одбора Матичне секције урбаниста, и 
то: 
 

I. У регионалном центру Суботица: 
 

1) за председника изабран је Јожеф Чипа, дипл.инж.арх, из Суботице; 
2) за заменика председника изабрана је Радмила Мрдак, 

дипл.инж.арх, из Куле; 
3) за члана изабран је Јене Јанковић, дипл.инж.арх, из Сомбора. 

 
II. У регионалном центру Нови Сад: 

 
1) за председника изабрана је Мирјана Вашут, дипл.пр.планер, из 

Сремске Митровице; 
2) за заменика председника изабрана је Јелена Нејгебауер, 

дипл.инж.арх, из Новог Сада; 
3) за члана изабран је Душан Миладиновић, дипл.инж.арх, из Новог 

Сада. 
 

III. У регионалном центру Београд: 

 
1) за председника изабрана је Љиљана Белош, дипл.инж.арх, из 

Београда; 
2) за заменика председника изабрана је Весна Тахов, дипл.инж.геол, 

из Београда; 
3) за члана изабрана је Милица Грозданић, дипл.инж.арх, из 

Београда. 
4) за члана изабрана је Сања Ђорђевић, дипл.инж.арх, из Београда. 
5) за члана изабрана је Јадранка Живковић, дипл.инж.арх, из 

Београда. 



 
IV. У регионалном центру Крагујевац: 

 
1) за председника изабран је Бобан Панић, дипл.грађ.инж, из 

Пожаревца; 
2) за заменика председника изабрана је Вера Шеовић, дипл.инж.арх, 

из Пожаревца; 
3) за члана изабрана је Наташа Момировић, дипл.инж.арх, из 

Пожаревца. 
 

V. У регионалном центру Ваљево: 
 

1) за председника изабрана је Славица Ференц, дипл.инж.арх, из 
Шапца; 

2) за заменика председника изабрана је Зорица Шимић, 
дипл.инж.арх, из Шапца; 

3) за члана изабран је Властимир Чарнојевић, дипл.инж.арх, из 
Ваљева. 
 

VI. У регионалном центру Чачак: 
 

1) за председника изабрана је Наташа Стругаревић, дипл.пр.планер, 
из Чачка; 

2) за заменика председника изабран је Вељко Бојовић, 
дипл.пр.планер, из Прибоја; 

3) за члана изабрана је Зорица Чоловић Суботић, дипл.инж.арх, из 
Чачка. 
 

VII. У регионалном центру Краљево: 
 

1) за председника изабран је Зоран Радоњић, дипл.инж.арх, из 
Краљева; 

2) за заменика председника изабрана је Вања Милојковић, 
дипл.инж.арх, из Краљева; 

3) за члана изабрана је Марица Мијајловић, дипл.инж.арх, из 
Краљева. 
 

VIII. У регионалном центру Ниш: 
 

1) за председника изабрана је Милијана Петковић Костић, 
дипл.инж.пејз.арх, из Ниша; 

2) за заменика председника изабран је Бранимир Ћирић, 
дипл.инж.арх, из Ниша; 

3) за члана изабран је Спасоје Ђорђевић, дипл.инж.арх, из Лесковца. 
 
 

2. Мандат председника, заменика председника и чланова регионалних одбора 
Матичне секције урбаниста траје четири године, почев од 23.06.2016. 
године. 



 
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на Интернет 

презентацији и огласној табли Инжењерске коморе Србије. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ УРБАНИСТА 

 
Др Наташа Даниловић Христић, дипл.инж.арх,с.р. 

 


