
 
РАДНА ГРУПА  ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА У ОБАВЉАЊУ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА  

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Председник Даринка Ђуран, дипл. правник, в.д. помоћника министра, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 
 

Извештај са наставка Друге редовне седнице Скупштине Инжењерске коморе Србије 
одржане 14.2.2017. године у Београду 
 
Скупштина је почела са радом у 12 часова са 85 чланова Скупштине.  
 
Председник Скупштине, Глигор Обреновић констатовао је да Скупштина има кворум и 
прозивањем је констатовано да је присутно 85 чланова Скупштине. Почетак Скупштине је 
почео са опструкцијама појединих чланова Скупштине са жељом да се одуговлачи и губи 
време позивајући се на повреду Пословника. После сат дискусија прешло се на наставак 
рада т. ја тачкама 2.2. и 2.3 ( опозив чланова Управног одбора ИКС из чланова реда 
Матичне секције пројектаната, мр Радослава Лекића, дипл.грађ.инж. и опозив 
потпредседнице Управног одбора ИКС, Латинке Обрадовић, дипл.грађ.инж.). 
Председник Скупштине, Глигор Обреновић дао је на гласање Скупштини да гласа да ли су 
се стекли услови за поновно гласање. За је било 52, против 26, уздржано 6 чланова 
Скупштине. 
 
У 12,55 је било присутно 91 члан Скупштине и тада је председник Комисије Сима Цветић 
поднео извештај са гласања на Скупштини одржаној 3.2.2017. године  где је гласало 92 
члана Скупштине ИКС а у кутији се нашло 94 листића. Пошто је председник Скупштине 
на почетку обавестио чланове Скупштине да се ток скупштине снима тонски и видео 
тражио је снимке са гласања да би утврдио како је дошло до неслагања. Одговорни 
радници су му рекли да снимка нема  и да 10 минута пре почетка седнице Скупштине 
дошло до прекида каблова а о истом га нису обавестили. 
 
Председник скупштине је дао налог да се припреме нови листићи за гласање и када је било 
све спремно  потпредседница Скупштине, Маја Тодоровић је тражила да се утврди кворум 
јер за кворум потребно 61 члан. После бројања утврђено је 59 чланова јер је једна група на 
челу са Мајом Тодоровић изашла из сале и направила опструкцију. У томе су им помагали 
проф. Драгослав Шумарац, Александар Вучићевић, Латинка Обрадовић јер су поједине 
чланове Скупштине прозивали д изађу да би се срушио кворум. 
 
Председник Глигор Обреновић је дао 30 минута паузе да би се евентуално обезбедио 
кворум али узалуд. 
 
Тада је Латинка Обрадовић изашла пред скуп и информисала да је она написала писмо 
министарки проф. др Зорани Михајловић и захвалила се истој на брзом реаговању о 
формирању и слању Радне групе у Инжењерску комору Србије.  
После ње ја сам изашао пред скуп и упознао их о вашем доласку и вашем задатку који сте 
добили по решењу министарке. 
 
 
 
 
 
 



Представници Министарства у Управно и Надзорном одбору Инжењерске коморе Србије 
Вас најљубазније моле да у понедељак, 20. фебруара 2017. године издвојите време и 
примите нас на  разговор поводом свега горе наведеног као и упознавање са нашим 
досадашњим радом у инжењерској комори Србије. 
 
 
 
С поштовањем,  
 
 
 

Ракчевић Милорад, дипл. маш. инж.  
Члан Управног одбора 

Инжењерске коморе Србије 
 
 

У Београду,  
17. фебруара 2017. године 


