
----- Original Message -----  
From: Milorad Miladinovic 
To: pravilnik@ingkomora.rs  
Sent: Thursday, November 10, 2011 2:20 PM 
Subject: MSU 

 

Postovani 

U prilogu vam dostavljam sugestije MSU na nacrt pravilnika. O ovim sugestijama se vecinom 

glasova izjasnio Izvrsni odbor MSU.  

Molim Vas da razmotrite nase predloge vezane za nacrt pravilnika jer ih smatramo izuzetno 

znacajnim kada je u pitanju Sekcija 

Urbanista Inzenjerske Komore. 

Milorad Miladinovic 
 

 

Прилог: 

 

Сугестије Извршног одбора Матичне секције урбаниста на Нацрт Правилника о избору чланова 

Скупштине Коморе 

 

 

Поштовани, 

 

Поводом Нацрта Правилника о избору чланова Скупштине ИКС обавештавам Вас да је Извршни 

одбор Матичне секције урбаниста, електронским путем, 09.11.2011 године предложио измене 

члана 14 поменутог Правилника, и то тако да се члан 14 мења и гласи: 

 

„Члан 14. 

Заступљеност по регионалном принципу за Матичну секцију урбаниста обезбеђује се расподелом 

мандата у оквиру регионалних центара. 

Број мандата који се распоређује по регионалним центрима из става 1. овог члана одређује се 

тако што се по један мандат распоређује сваком регионалном центру који броји најмање 90 

чланова матичне секције урбаниста. 

Преостали број мандата распоређује се регионалном центру Београд.“ 

 

 

С поштовањем, 

Председник ИО Матичне секције урбаниста 

Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх. 
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----- Original Message -----  

From: jmilic 
To: pravilnik@ingkomora.rs  
Sent: Wednesday, November 09, 2011 9:13 PM 
Subject: Pravilnik o izboru clanova skupstine komore 

 
Detaljno sam pročitao ,,Pravilnik o izboru članova skupštine komore,, i imam jedan predlog: 
Smatram da je broj od 120 članova veliki i glomazan, je dosadašnje iskustvo pokazalo da skupštinama 
maksimalno prisustvuje od 70 do 80 članova.Predlažem da skupština ima 100 članova.Shodno toj brojci 
treba prepraviti kriterijume zastupljenosti članova u skupštini komore. 
-PREDLAŽEM DA SE MESEC DANA PRE RASPISIVANJA NA SAJTU KOMORE OBJAVE LISTE 
PRISUTNOST ČLANOVA  NA DOSADAŠNJIM SKUPŠTINAMA U PREDHODNIM SAZIVIMA i 
-OBJAVITI SPISAK KO JE DO SADA BIO DVA PUTA ČLAN SKUPŠTINE,KAKO NE BI SE 
PREDLAGALI TI KANDIDATI. 
  
Pozdrav 
Milić Jovan dipl.maš.ing. 
Br.licence 430520404 
 

 

 
----- Original Message -----  

From: Dragan Stevanović 
To: pravilnik@ingkomora.rs  
Sent: Saturday, November 05, 2011 2:00 PM 
Subject: PRIMEDBE I PREDLOZI NA NACRT PRAVILNIKA O IZBORU SKUPŠTINE I NAČIN JAVNE 
RASPRAVE 

 

Uvažene Dame i Gospodo, 
  

1. Da bi javna rasprava bila transparentna treba sve primedbe i predloge objaviti na 

posebnoj internet strani Komore!  
2. Glasanje je po regionalnim centrima je moglo da bude tajno i istovremeno kao za 

građanske izbore, a brojanje glasova javno.  

3. Ako pak želimo poštedeti radne sate inženjera pa da ipak šalju pismeno glas onda sve 

glasove po imenu i prezimenu za svakog kandidata treba objaviti javno na posebnoj strani 

internet sajta Komore! 

Dosadašnji način nternet glasanja je davao mesta sumnji da se rezultati mogu naštelovati. Novi 

Nacrt je korak napred, ali ne daje način da pojedinac ili grupa mogu pratiti i rad Izborne 

komisije. 

Predlozi napisani pod tačkom 2 i 3 bi bili surogat rešenje za isto. 

  

  

S'  poštovanjem, 
Dragan M. Stevanović, dipl. inž. elektrotehnike 

lic: 451 0132 03 

tel: 063 283 393 
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----- Original Message -----  

From: Vasilije 
To: pravilnik@ingkomora.rs  
Sent: Wednesday, November 02, 2011 1:32 PM 
Subject: Izbori 

 
Član 12-16 
 
Na ovaj način se OPET favorizuje Beograd i veliki centri. 
Sistem količnika je nepotrebno komplikovan, dovoljna je procentualna zastupljenost, 
A kod jednakog broja – jednog više dobija region sa većim brojem članova sa UPLAĆENOM godišnjom 
članarinom. 
 
Pozdrav iz uNutrašnjosti 
 
Vasilije V. Vujić dig 
414-4432-04 

 
 
----- Original Message -----  

From: janjat 
To: pravilnik@ingkomora.rs  
Sent: Saturday, October 29, 2011 4:30 PM 
Subject: (Ne)Javna "rasprava" o pravilnikiu 

 

Postovani, 

Da bi rasprava bila JAVNA mora biti omoguceno da cujemo sta su drugi rekli u raspravi. Dakle 

treba objaviti receno (najlakse na forumu). 

Da bi razgovor bio RASPRAVA mora postojati mogucnost da se stav sagovornika osporava i da 

se sopstveni stav brani, naravno argumentovano. 

Da bi razgovor na neku temu bio JAVNA RASPRAVA mora postojati mogucnost DA CUJEMO 

DRUGE-I ONI DA CUJU NAS I TO JAVNO 

 

 
----- Original Message -----  

From: aleksandar rudnik 

To: pravilnik@ingkomora.rs  

Sent: Tuesday, November 15, 2011 3:28 PM 

Subject: Pravilnik i regionalni centri 

 

Поштовани , 
  
Усвајањем Статута и доношењем Одлуке о образовању регионалних центара успостављена  је 
могућност за адекватан  рад ИКС на територији Србије. 
  

Извод из Статута/3. Регионална организација  Члан 56. 
Ради квалитетнијег и непосредног остваривања циљева и задатака Коморе и заједничких интереса 
чланова на регионалном нивоу образују се регионални центри. 
Регионални центри утврђују се одлуком Скупштине Коморе на предлог Управног одбора Коморе. 

  
Територије регионалних центара одређују се одлуком Управног одбора. 
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 У регионалним центрима и на територији појединих општина, у зависности од потреба чланова, 
образују се регионалне канцеларије. 
 Одлуку о оснивању регионалне канцеларије доноси Управни одбор. 
 Регионалне канцеларије су организационе јединице Секретаријата Коморе.  
  

  
У том контексту сматрам да је надлежност територије центара  морала бити полазна тачка за 
функционисање рада ИКС и израду Правилника. 
Изради овог Правилоника о избору чланова Скупштине морала је претходити подела 
територијалне надлежности по подели која би  била једина логична подела посматрајући 
Универзитетске центре као матицу инжењерске струке . 
Изборни систем са матичним секцијама и члановима системом количника представља крајње 
конфузан и нетранспарентан начин избора чланова Скупштине. 
  
Одлука број 622/1-4 УО 
Подела на центре у члану 1. морала је бити спроведена и образложена на много вишем нивоа који 
је  без очигледно адекватних критеријума и аргумената довео до поделе на 9 центара. 
члан 2.  
Територије регионалних центара из члана 1.ове Одлуке одредиће УО ИКС 
  
Територије које су представљене на сајту Коморе су Организација секција по регионима која  
(http://www.ingkomora.org.rs/regodbori/karta.htm ). 
  
Предлог редефинисања територија пре  израде Правилника о избору чланова Скупштине ИКС  
Територије центара би могле бити ефикасније одрађене , па су у том смислу могле бити 
редефинисане путем фузије у један  центар територије  који обухвата територије садашњих 
центара  4-5-6 (територије коју обухватају центри Крагујевац,Ваљево и Чачак ) 
Територије Краљева би се могле повезале са територијом Новог Пазара у једну територију 
надлежности ,па би се таквом реорганизацијом на однову критеријума Универзитетских центара 
уместо 9 неефикасних дошло до   6 центара(финснсирање и опремање али и функционисање 
самих центара ) .Повезивање са Универзитетима би било од круцијалног значаја за практзично 
деловање ИКС на трериторији центара. 
Дакле мој предлог  је измена Правилника у смислу избора у односу на предлог територије 
центара(према критеријуму територијалне надлежности у односу на Универзитетске центре) а не 
матичних секција са гласањем у 6 центара (уколико је могуће донети  Одлуку УО везану за члан 
2. којом би се објединиле територијалне надлежности по Универзитеском основу као адекватном 
критеријуму за одређивање територијалне надлежности). Са изборима према реципроцитету 
направљеном у односу на укупан број чланова у центрима ,са једнако изведеним реципроцитетом 
према броју чланства у секцијама. 
  
Унапред захвалан  
Архитекта Александар Рудник Милановић 
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