
ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА СРБИЈЕ                                                                  
Број: 01-185/1-2. 
Датум: 28.01.2021. године 
Булевар војводе Мишића 37 
Б е о г р а д 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 38. Статута Инжењерске коморе Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 36/19), Управни одбор Инжењерске коморе Србије, на 37. редовној седници одржаној 
28.01.2021. године, донео је следећу  

 
О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА  
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
У Пословнику о раду Управног одбора Инжењерске коморе Србије бр. 1763/1-4 од 30.9.2019. 
године, бр. 01-2520/1. од 26.12.2019. године и бр. 01-478/1-3. од 09.03.2020. године у члану 26. 
став 3. мења се и сада гласи:  

„Управни одбор може одлуке из своје надлежности донети и електронским путем. 
Чланови Управног одбора су дужни да се о предлогу одлуке изјасне у року од 48 сати од 
часа достављања предлога одлуке.“. 

  
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

О б р а з л о ж  е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 39. став 1. тачка 38. Статута 
Инжењерске коморе Србије (“Службени гласник РС” бр. 36/19), којим је прописано да Управни 
одбор доноси Пословник о раду Управног одбора. 

 
На Тридесет шестој редовној седници Управног одбора, одржаној 15.01.2021. године, 

члан Управног одбора проф. др Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж, истакао је, да је на 
основу досадашњег искуства у раду Управног одбора, уочио да је, када су у питању седнице 
Управног одбора које се одржавају електронским путем, члановима Управног одбора остављен 
исувише кратак рок од 24 часа за упознавање и изјашњавање о предложеним одлукама. 
Предложио је да се у том делу Пословник о раду Управног одбора, односно чл. 26. став 3. 
Пословника, измени, и то тако да се члановима Управног одбора остави дужи рок од 48 часова 
за упознавање и изјашњавање о предложеним одлукама. 

 
Како је предлог члана Управног одбора проф. др Владана Кузмановића, дипл. грађ. 

инж, подржан од стране осталих чланова Управног одбора, донета је одлука као у диспозитиву. 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Биљана Вуксановић, дипл. грађ. инж, с.р. 


