
ИЗВЕШТАЈ О КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА 
са Oсамнаесте редовне седнице Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије, 

одржане у Београду, у просторијама Коморе,  
дана 1. новембра 2016. године са почетком у 16,30 часова 

 
Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора: 

 Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора; 
 Бранко Радомировић, дипл. грађ. инж, члан Надзорног одбора; 
 Проф. др Рајко Унчанин, дипл. инж. техн, члан Надзорног одбора. 

 

Седници су присуствовали и чланови Радног тела за праћење поступка гласања и утврђивања 
резултата избора за чланове Скупштине Инжењерске коморе Србије Четвртог сазива: 
- Проф. др Срђан Колаковић, дипл.грађ.инж, председник; 
- Проф. др Миомир Костић, дипл.инж.ел, члан; 
- Проф. др Петар Сантрач, дипл.грађ.инж, члан; 
- Проф. др Горан Јовановић, дипл.инж. арх, члан; 
- Милош Симић, дипл.маш.инж, члан. 
 
Седници су присуствовали чланови Изборне Комисије:  
-Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, председник; 
-Бранислав Џинић, дипл. инж. маш, заменик председника; 
-Мр Александар Вучићевић, дипл. пр. планер, члан Комисије из Матичне секције планера; 
-Марија Мишовић, дипл. пр. планер,  заменик  члана из Матичне секције планера; 
-Драгана Синобад Петровић, дипл. инж. арх, члан из Матичне секције урбаниста; 
-Тијана Аксентијевић, дипл. инж. арх, заменик члана из Матичне секције урбаниста; 
-Мр Радослав Лекић, дипл. инж. арх, члан из Матичне секције пројектаната; 
-Зоран Хаџић, дипл. инж. ел, заменик члана из Матичне секције  пројектаната; 
-Александар Сеизовић, дипл. инж. арх, члан из Матичне секције  извођача радова; 
-Бисерка Шварц, дипл. инж. маш, заменик члана из Матичне секције извођача радова; 
 
Седници су присуствовали и:  

- Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх, председник Инжењерске коморе 
Србије, 

- Проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске 
коморе Србије; 

- Доц. др Раде Обрадовић, дипл. грађ. инж, члан Управног одбора Коморе; 
- Ивана Магделинић, дипл. правник, в.д. секретара Коморе,  
- Слађана Јанковић, дипл. правник, стручни сарадник за правне посове. 

 
Надзорни одбор Коморе је усвојио Записник са 16. редовне седнице Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије са допуном. Затим, је усвојен Записник са 17. редовне седнице 
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије. 
 
Члановима Радног тела су дате усмене смернице за праћење поступка гласања и утврђивања 
резултата гласања избора за чланове Скупштине Инжењерске коморе Србије. Заузет је став, 
да методологију рада чланови радног тела накнадно утврде, након обављених консултација 
са Изборном комисијом, а везано за термине када ће се пребројавати гласови. 

 
Латинка Обрадовић, у својству председнице Изборне комисије, је одговорила на питања која 
су поставили чланови Радног тела за праћење поступка гласања и утврђивања резултата 
избора за чланове Скупштине Инжењерске коморе Србије Четвртог сазива и дала 
информације у вези поступка гласања за избор чланова Скупштине.  

Након тога, члановима Радног тела је уручен Правилник о изборима чланова Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, којим се уређује начин избора за чланове Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, критеријуми заступљености по регионалном и струковном 
принципу чланова у Скупштини Коморе, као и остала питања у вези поступка избора за 
чланове Скупштине Коморе. 
 


