
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Београд, 26.09.2017. 
 
 На захтев Координатора регионалних одбора подсекција – Регионалног центра Београд, 
Матичне секције пројектаната и Матичне секције извођача радова, одржан је заједнички састанак 
председника и чланова регионалних одбора  Регионалног центра Београд, Матичне секције 
пројектаната и Матичне секције извођача радова дана дана 26. септембра 2017. године, са 
почетком у 16.30 часова, у  просторијама Инжењерске коморе Србије у Београду, на који су 
позвани и одазвали се: Глигор Обреновић дипл.грађ.инж, председник Скупштине Инжењерске 
коморе Србије, проф. др Маја Тодоровић дипл.маш.инж, потпреседник Скупштине Инжењерске 
коморе Србије, проф. др Милисав Дамњановић дипл.инж.арх,  председник Инжењерске коморе 
Србије, Латинка Обрадовић, дипл.грађ.инж, потпреседник Управног одбора Инжењерске коморе 
Србије.  Стручно-администартивну подршку тросатном састанку су прековремено дали радници 
секретаријата: Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д. секретара Коморе; Наталија Стојановић, 
дипл. правник, шеф Службе за правне послове; Слободанка Симић, шеф Службе матичних секција 
и регионалних одбора; Вера Бубоња, секретар регионалних одбора Регионалног центра Београд и 
координатор регионалних центара и други....У наставку се даје следећа 
 

ИНФОРМАЦИЈА СА ОДРЖАНОГ САСТАНКА 
 

 Председавајући скупа Драган Стевановић, дипл.инж.ел, координатор регионалних одбора 
подсекција матичне секције пројектаната - Регионалног центра Београд,  је кроз позивно писмо и 
уводно излагање истакао да је Скупштина „паралисана“ и да не функционише што изазива 
подсмех у јавности, а да је циљ састанка информисање Регионалних одбора о активности 
Скупштине и осталих органа Коморе, те да би требало дати подстицај члановима Скупштине који 
су релативно поларисани око различитих идеја да утврде минимум заједничких ставова како би 
Скупштина изабрала органе и тела Коморе, чији је избор у надлежности Скупштине и донела и 
друге одлуке битне за функционисање Инжењерске коморе Србије (ИКС). 
 У даљем току своја гледишта су изложили Председник ИКС Милисав Дамњановић, 
Председник Скупштине ИКС Глигор Обреновић, Потпреседник Скупштине Маја Тодоровић и 
Потпреседник УО ИКС Латинка Обрадовић. 
 Потом су један или више пута тражили реч и дискутовали чланови Регионалних одбора 
који су истакли да: не желе интересне групе ради расподеле моћи и новца Коморе, желе да 
Комора оживи рад на издавању лиценци, стручним испитима, перманентном усавршавању, 
означили су факторе нестабилности и појединце који су по њиховом мишљењу генерисали 
проблеме. Дискутовало се и о Предлогу Статута које је упутило Министарство. 
 У дискусији осим позваних представника органа Коморе активно су суделовали чланови 
Регионалних одбора: Драгослав Шумарац, Предраг Манасијевић, Зорица Славковић Марјановић, 
Бранислав Џинић, Мирослав Станојевић, Светлана Савић Ристић, Бојан Богдановић, Марина 
Липовац, Дарко Мирковић, Биљана Безбрадица, Дејан Газикаловић и Драган Стевановић као 
модератор, а на питања су одговарали Председник и Потпреседник Скупштине, Председник 
Коморе, а одређена правна тумачења је дала и Шеф правне службе. 
  
 Након оштре дискусије узајамних пребацивања и реплика састанак се конструктивно 
завршио из чега произилазе следећи 
 

 
 



СТАВОВИ 
 

1. Регионални одбори пројектаната и извођача Центар Београд позивају чланове 
Скупштине ИКС да на првој наредној седници реше све започете тачке дневног реда 
(избор тела и органа Коморе и друге тачке ...). Уколико то чланови Скупштине не ураде 
да дају оставке и распишу нове изборе! 

2. Председник и Потпреседница Скупштине су се сагласили да ће активно сарађивати како 
би се на првој наредној седници завршили започети избори органа и тела Коморе, а да 
доношење новог Статута буде тема посебне седнице Скупштине  

3. Потребно је ИКС вратити достојанство и елиминисати сваки покушај уплива политике! 
4. На интеренет сајт ИКС поставити имена свих чланова (Скупштине, Управног одбора, 

Надзорног одбора, Извршних одбора, Регионалних одбора, Комисија) који неоправдано 
не долазе или не присуствују  састанцима  

5. Закључке овог скупа поставити на интернет сајт ИКС и доставити мејлом члановима 
Скупштине.  
 
 

 

Потпис Председавајућег 

 


