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ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                                       

Број: 3862/1. 
Датум: 12.12.2014. годинe 
Булевар војводе Мишића 37. 

Б е о г р а д 

 

З А П И С Н И К 
 

Са Седме редовне седнице Скупштине Инжењерске коморе Србије одржане дана 12. 
децембра 2014. године, у просторијама Инжењерске коморе Србије у Београду, ул. 
Булевар војводе Мишића бр. 37.  

 

 
Седница је почела са радом у 11,15 часова. 
 
Седницом је председавао председник Скупштине Инжењерске коморе Србије, проф. др 
Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж, а у раду му је помагao потпредседник Скупштине 
Коморе, Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх, као и в.д секретара Коморе, Ивана 
Магделинић, дипл. правник и секретар Скупштине, Драгана Ђурић, дипл. правник.                                                                                                                                                
 
Председник Скупштине је обавестио присутне да ће се, у складу са Пословником о раду 
Скупштине Коморе, рад ове седнице тонски снимати. 
 
Председник Скупштине је на основу извештаја Секретаријата Коморе констатовао да 
седници од укупно 119 чланова Скупштине присуствује 67 чланова. 
 
Сагласно томе, констатовао је да седници присуствује више од половине од укупног броја 
чланова Скупштине, односно да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање 
Скупштине. 
 
У току трајања седнице приступилo је 9 чланова, тако да је седници присуствовало 
укупно 76 чланова Скупштине.  
 
Чланови Скупштине који су најавили одсуство са седнице: 
 

1. Проф. др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх. 
2. Џинић Бранислав, дипл.маш.инж. 
3. Зоран Стајић, дипл.маш.инж. 
4. Симо Рачанин, дипл.инж.ел.  
5. Стеван Стефановић, дипл.грађ.инж.  
6. Снежана Павловић, дипл.пр.планер  
7. Драган Ранчић, дипл.инж.ел.  
8. Биљана Гајић, дипл.инж.ел. 
9. Сања Антић Петровић, дипл.грађ.инж.  
10. Горан Савић, дипл.инж.ел. 
11. Слободан Митровић, дипл.грађ.инж. 
12. Милутин Стефановић, дипл.инж.шум.  
13. Снежана Костић, дипл.грађ.инж.   
14. Радојко Роглић, дипл.инж.ел. 
15. Гордана Ђурановић, дипл.инж.арх. 
16. Ранка Јовановић, дипл.грађ.инж. 
17. Драган Игњатовић, дипл.инж.ел.  
18. Владислав Максимовић, дипл.грађ.инж.    
19. Бранислав Ерцеговић, дипл.маш.инж.  
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20. Јулија Лазић,  дипл.грађ.инж. 
21. Тоша Нинков, дипл.инж.геод. 
22. Зоран Луковић, дипл.грађ.инж. 
23. Зорица Јокић-Јанковић, дипл.инж.техн. 

 
 

 
Чланови Скупштине који нису најавили своје одсуство са седнице: 
 
1. Проф. др Бранислав Ивковић, дипл.грађ.инж. 
2. Бранко Симић, дипл.маш.инж. 
3. Братислав Ђорђевић, дипл.инж.ел. 
4. Братислав Илић, дипл.инж.арх. 
5. Драгослав Стојић, дипл.грађ.инж. 
6. Лазар Кузманов, дипл.инж.арх. 
7. Љиљана Додић, дипл.инж.ел. 
8. Милош Арсенијевић, дипл.инж.ел. 
9. Миодраг Малиновић, дипл.маш.инж. 
10. Мирослав Симеуновић, дипл.инж.ел. 
11. Новица Петровић, дипл.инж.геол. 
12. Предраг Благојевић, дипл.грађ.инж. 
13. Предраг Нишевић, дипл.грађ.инж. 
14. Радослав Галић, дипл.маш.инж 
15. Срђан Јевтић, дипл.инж.ел. 
16. Томислав Ђорђевић, дипл.инж.арх. 
17. Зоран Радојичић, дипл.инж.арх. 
18. Зоран Крстић, дипл.маш.инж. 
19. Зоран Шипетић, дипл.инж.ел. 
20. Зорица Несторовић, дипл.инж.ел. 

 
Председник Скупштине је поздравио госте седнице – председника и чланове Управног 
одбора, чланове Надзорног одбора, заменика председника Суда части, Тужиоца и 
Браниоца Коморе. 
 
Након тога, подсетио је чланове Скупштине на одредбе Пословника о раду Скупштине  
(члан 42. ст. 4. 5. и 6.) да се приликом јавног гласања пребројавају само гласови мањине 
осим ако већина није очигледна. Поименично гласање – по прозивци, врши се ако то 
Скупштина одлучи на предлог председника Скупштине или члана Скупштине, ради тачног 
утврђивања резултата гласања. 

Такође, подсетио је и на одредбе члана 41. став 2. Пословника о раду Скупштине, да је за  
доношење свих одлука, које су на предложеном дневном реду ове седнице Скупштине, 
потребна већина гласова присутних чланова Скупштине. 

Пре преласка на утврђивање дневног реда, у вези допуне материјала председавајући је 
дао реч секретару Скупштине, Драгани Ђурић, дипл. правник 

Секретар Скупштине је обавестила присутне да су у допуни материјала за ову седницу 
члановима Скупштине електронским путем према евиденцији Секретаријата Коморе, а у 
писаној форми пре почетка седнице, достављени материјали и то: 

Предлог за допуну предложеног дневног реда Седме редовне седнице Скупштине који су 
поднели чланови Скупштине: проф. др Драгослав Шумарац, проф. др Властимир 
Радоњанин, проф. др Драгана Васиљевић Томић, мр Бисерка Шварц, проф. др Маја 
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Тодоровић и  мр Александар Вучићевић, и то тако да се предложени дневни ред допуни 
новом тачком 11. која гласи: 

„ 11. Доношење одлуке о пружању подршке Адвокатској комори Србије у протесту са 
обуставом рада за заштиту струке и права адвоката.“ 

Обавестила је присутне да је Предлог за допуну предложеног дневног реда примљен у 
Секретаријату Коморе дана 09.12.2014. године и заведен под бројем: 4099, те да је 
предлог благовремен, да су за предложену тачку достављени Предлог одлуке са 
образложењем и текст саопштења, те је предлог у свему поднет у складу са Пословником 
о раду Скупштине Коморе. 

На Предлог плана и програма рада Коморе за 2015. годину – тачка 4. предложеног 
дневног реда, члан Скупштине мр Милан Самарџија доставио је амандмане, односно 
предлоге за допуну текста Предлога, примљене у Секретаријату Коморе дана 09.12.2014. 
године и заведенe под бројем: 4103. Такође, члан Скупштине, мр Милан Самарџија 
доставио је и примедбе примљене у Секретаријату дана 08.12.2014. године и заведене 
под бројем: 4081, о чему је секретар Скупштине обавестила да нису у складу са 
Пословником, те их члан Скупштине може изнети у оквиру дискусије по тачкама које су 
на предложеном дневном реду ове седнице.  

Даље, секретар Скупштине је обавестила да је у допуни материјала за ову седницу 
члановима Скупштине достављен и амандман на Предлог финансијског плана за 2015. 
годину – тачка 5. предложеног дневног реда, који су поднели чланови Скупштине. 

У вези Предлога за допуну предложеног дневног реда ове седнице новом тачком 11. 
секретар Скупштине је обавестила да  Управни одбор Коморе није имао јединствени став 
у погледу тога да ли овај предлог треба прихватити. 

Након тога, председник Скупштине је, у складу са чланом 32. став 5. Пословника о раду 
Скупштине према коме се о предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не 
води расправа, ставио на гласање Предлог за допуну предложеног дневног реда новом 
тачком 11 која гласи: 
 
 „ 11. Доношење одлуке о пружању подршке Адвокатској комори Србије у протесту са 
обуставом рада за заштиту струке и права адвоката.“ 
 
Након гласања, констатовао је да је Скупштина већином гласова „за“, четири гласа 

„против“ и шест гласова „уздржан“, усвојила Предлог за допуну предложеног дневног 

реда Седме редовне седнице Скупштине тачком 11. која гласи: „Доношење одлуке о 

пружању подршке Адвокатској комори Србије у протесту са обуставом рада за заштиту 

струке и права адвоката.“ 

 

Председник Скупштине је Предлог дневног реда у целини, који је дат у материјалу са 

усвојеним Предлогом за допуну тачком 11. ставио на гласање, те је Скупштина Коморе 

једногласно усвојила следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Шесте редовнe седницe Скупштине Инжењерске коморе 

Србије одржане 25. априла 2014. године;  

 

2. Доношење Одлуке о констатовању престанка мандата и именовању чланова 
Управног одбора Инжењерске коморе Србије које је именовало Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
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3. Доношење Одлуке о констатовању престанка мандата и именовању члана 

Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије кога је именовало Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

 

4. Доношење Плана и програма рада Инжењерске коморе Србије за 2015. годину; 
 

5. Доношење Финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 2015. годину; 
 

6. Усвајање Извештаја о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. години; 
 

7. Доношење Петогодишњег програма обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за период од 2015. до 
2020. године; 
 

8. Усвајање Извештаја о раду Радне групе за спровођење заједничког европског 
програма усавршавања у 2014. години; 

 

9. Доношење програма обуке континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину, и то: 

 

- Доношење Програма обуке континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из области заједничког 
европског програма обуке; 

 

- Доношење Програма обуке континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из области 
националног програма обуке; 
 

10.  Усвајање Извештаја о реализацији смерница које је Скупштина Инжењерске 
коморе Србије донела на Шестој редовној седници одржаној 25. априла 2014. године. 

 
11.  Доношење одлуке о пружању подршке Адвокатској комори Србије у протесту са 

обуставом рада за заштиту струке и права адвоката. 

 
ТАЧКА 1. 
Усвајање Записника са Шесте редовнe седницe Скупштине Инжењерске коморе 
Србије одржане 25. априла 2014. године 
 
Председник Скупштине подсетио је чланове Скупштине да, према одредби члана 43. став 
6. Пословника о раду Скупштине, Скупштина о записнику одлучује без расправе. 
 
Како на Записник са Шесте редовне седнице Скупштине није било примедби, председник 
Скупштине је ставио Записник на гласање и по обављеном гласању, констатовао је да је 
Скупштина већином гласова „за“ и једним гласом „уздржан“ донела  
 

О Д Л У К У 

Усваја се Записник са Шесте редовнe седницe Скупштине Инжењерске коморе 
Србије одржане 25. априла 2014. године. 

 
______________________ 
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ТАЧКА 2. 
Доношење Одлуке о констатовању престанка мандата и именовању чланова 
Управног одбора Инжењерске коморе Србије које је именовало Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 
Председник Скупштине обавестио је присутне да се у достављеном материјалу ове 
седнице за тачку 2. налази образложени Предлог одлуке и Акт Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. На основу Закона о планирању и 
изградњи, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре именовало је 
чланове Управног одбора Инжењерске коморе Србије, и то: др Слободана Отовића, 
дипл.грађ.инж, мр Радојка Обрадовића, дипл.грађ.инж и Милорада Ракчевића, 
дипл.маш.инж. Овим актом стављен је ван снаге ранији акт Министарства грађевинарства 
и урбанизма, којим су за чланове Управног одбора били именовани др Слободан Отовић, 
дипл.грађ.инж., проф. др Рајко Унчанин, дипл.инж.тех. и Милорад  Ракчевић, 
дипл.маш.инж.  

У складу са Статутом Коморе потребно је да Скупштина констатује престанак мандата и 
именовање чланова Управног одбора Инжењерске коморе Србије које је именовало 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Након тога, отворeна је расправа и како није било пријављених говорника, председник 
Скупштине је затворио расправу и ставио на гласање Предлог одлуке.  
 
По обављеном гласању, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина 
једногласно донела следећу 
 

О Д Л У К У 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ – ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
1. Констатује се престанак мандата чланова Управног одбора Инжењерске коморе 

Србије које је именовало Министарство грађевинарства и урбанизма, са 13. октобром 
2014. године, и то: 
 

- др Слободана Отовића, дипл.грађ.инж.  
- проф. др Рајка Унчанина, дипл.инж.техн.   
- Милорада Ракчевићa, дипл.маш.инж.  

 
2. Констатује се именовање чланова Управног одбора Инжењерске коморе Србије које је 

именовало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, почев од 14. 
октобра 2014. године,  и то:  

 
- др Слободана Отовића, дипл.грађ.инж.  
- мр Радојкa Обрадовићa, дипл.грађ.инж. 
- Милорада Ракчевићa, дипл.маш.инж.  

 
____________________ 

 
ТАЧКА 3. 
Доношење Одлуке о констатовању престанка мандата и именовању члана 
Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије кога је именовало Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 
Председник Скупштине је обавестио чланове Скупштине да се у достављеном материјалу 
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за тачку 3. налази образложени Предлог одлуке и Акт Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. На основу Закона о планирању и изградњи, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је именовало члана Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије, и то: проф. др Рајка Унчанина, дипл.инж.техн. Овим актом 
стављен је ван снаге ранији акт Министарства грађевинарства и урбанизма, којим је за 
члана Надзорног одбора био именован проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж.  
 
У складу са Статутом Коморе потребно је да Скупштина констатује престанак мандата и 
именовање члана Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије кога је именовало 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
Након тога, отворeна је расправа и како није било пријављених говорника, председник 
Скупштине је затворио расправу и ставио на гласање Предлог одлуке.  
 
По обављеном гласању, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина 
једногласно донела следећу 
 

О Д Л У К У 
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ – ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 
 

1. Констатује се престанак мандата члана Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије 
кога је именовало Министарство грађевинарства и урбанизма,  са 13. октобром 2014. 
године,  и то: 
 

- проф. др Ненада Иванишевића, дипл.грађ.инж. 
 

2. Констатује се именовање члана Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије кога је 
именовало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, почев од 14. 
октобра 2014. године,  и то:  

 
- проф. др Рајка Унчанина, дипл.инж.техн.   

 

____________________ 
 

Након доношења ове Одлуке, председник Скупштине се захвалио проф. др Ненаду 
Иванишевићу на досадашњој сарадњи и изразио наду да ће и даље наставити своје 
ангажовање у Комори. 
 
ТАЧКА 4. 
Доношење Плана и програма рада Инжењерске коморе Србије за 2014. годину 
 
Председник Скупштине је обавестио чланове Скупштине да се у достављеном материјалу 
за тачку 4. налази образложени Предлог плана и програма рада Инжењерске коморе 
Србије за 2015. годину који је, у складу са Статутом Коморе, утврдио Управни одбор, а у 
прилогу су достављени планови и програми рада матичних секција за 2015. годину, које 
је Управни одбор ускладио. Такође, обавестио је присутне да је на Предлог плана и 
програма рада Коморе за 2015. годину, амандман поднео мр Милан Самарџија и с тим у 
вези, дао је реч секретару Скупштине. 
 
Секретар Скупштине је обавестила чланове Скупштине да су амандмани члана Скупштине 
мр Милана Самарџије на Предлог плана и програма рада Коморе за 2015. годину, 
примљени у Секретаријату Коморе дана 09.12.2014. год. и заведени под бројем: 4103, да 
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се о тим предлозима изјашњавао Управни одбор Коморе као предлагач овог акта, те да 
их није прихватио. Даље, образложила је разлоге због којих Скупштина не може 
одлучивати о предлозима – амандманима које је на Предлог плана и програма рада 
Коморе за 2015. годину поднео члан Скупштине мр Милан Самарџија. 
 
Након тога, председник Скупштине дао је реч предлагачу ових предлога и примедби, мр 
Милану Самарџији, дипл.инж.тех. 
 
У наставку, у циљу ефикаснијег рада Скупштине, председавајући је предложио да се 
донесе одлука да се обједини расправа по тачкама 4. и 5. Дневног реда, а да гласање по 
овим тачкама буде одвојено.   
 
О предлогу за доношење ове одлуке Скупштина је гласала и по обављеном гласању 
председник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно донела следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Обједињује се расправа по тачкама 4. и 5. Дневног реда Седме редовне седнице 
Скупштине Инжењерске коморе Србије, а гласање по овим тачкама је одвојено. 

 
__________________ 

 
 
Сагласној донетој одлуци, Скупштина је наставила са радом. 
 
Председник Скупштине је отворио расправу о Предлогу плана и програма рада Коморе за 
2015. годину и Предлогу финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 2015. годину 
и дао је реч председнику Управног одбора и председнику Коморе, мр Миловану 
Главоњићу. 
 
Председник Управног одбора и председник Коморе, мр Милован Главоњић је  
презентовао Предлог плана и програма рада Коморе за 2015. годину, које је утврдио 
Управни одбор и дао је додатно образложење овог Предлога.  
 
Пре наставка излагања и давања образложења председника Управног одбора и Коморе, 
мр Милована Главоњића о Предлогу финансијског плана Коморе за 2015. годину, 
председник Скупштине је обавестио да се у  достављеном материјалу за тачку 5. Дневног 
реда налази образложени Предлог финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 
2015. годину који је, у складу са Статутом Коморе, утврдио Управни одбор. Такође је 
обавестио да је у циљу упознавања чланова Скупштине достављен и Извештај о 
финансијском пословању Инжењерске коморе Србије у периоду од 01.01.2014. до 
31.10.2014. године.  
 
У вези поднетог амандмана на Предлог финансијског плана Коморе за 2015. годину,  
секретар Скупштине је обавестила чланове Скупштине да су амандман на Предлог 
Финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 2015. годину, поднели чланови 
Скупштине, да је амандман примљен у Секретаријату Коморе дана 09.12.2014. и заведен 
под бројем: 4098, да је Управни одбор већином гласова прихватио амандман да се у 
тачки 3. подтачка 3.6. која гласи: „Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе 
Србије да између две седнице Скупштине, у случају потребе, изврши ребаланс 
Финансијског плана за 2015. годину“, брише. Образложење разлога за подношење 
амандмана на Предлог финансијског плана дао је председник Скупштине, као један од 
подносиоца овог амандмана. 
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На основу члана 58. став 4. Пословника и образложења секретара Скупштине, председник 
Скупштине је констатовао да је амандман на Предлог финансијског плана Инжењерске 
коморе Србије за 2015. годину који гласи да се у тачки 3. подтачка 3.6. брише, постао 
саставни део Предлога финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 2015. годину. 
 
Потом је председник Управног одбора и председник Коморе, мр Милован Главоњић, дао 
додатно образложење Предлога финансијског плана Коморе за 2015. годину. 
 
У расправи су учествовали: Милорад Ракчевић, члан Управног одбора - представник 
ресорног Министарства, др Слободан Отовић, члан Управног одбора - представник 
ресорног Министарства, Драган Живковић, члан Скупштине, Дамир Пецо, члан 
Скупштине, проф. др  Драгослав Шумарац, председник Скупштине. 
 
Како више није било пријављених говорника, председник Скупштине је закључио 
расправу и ставио је на гласање План и програма рада Инжењерске коморе Србије за 
2015. годину у тексту Предлога. 
 
По обављеном гласању, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина 
једногласно донела 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

за 2015. годину 
У тексту Предлога 

 
 
ТАЧКА 5. 
Доношење Финансијског плана Инжењерске коморе Србије за 2015. годину 
 
Председник Скупштине предложио је да Скупштина, на основу члана 15. тачка 18. 
Статута Коморе, донесе смерницу да Управни одбор Коморе преиспита одлуку којом је 
председник Коморе овлашћен да располаже новчаним средствима везано за текуће 
пословање Коморе. Наиме, образложио је да је у претходном периоду дошло до проблема 
у извршавању послова и задатака Радне групе за спровођење заједничког европског 
програма усавршавања која је образована одлуком Скупштине, те да је неопходно да се 
обезбеди спровођење ове одлуке Скупштине. 
 
Поводом тога, за реч се јавио председник Коморе и председник Управног одбора, мр 
Милован Главоњић који је поред осталог, у свом одговору истакао да је тражио да Радна 
група за спровођење заједничког европског програма усавршавања коју је образовала 
Скупштина на претходној седници, дефинише све трошкове за рад ове Радне групе, 
образложивши да је његово поступање, као председника Коморе у свему у складу са 
његовим статутарним и законским овлашћењима.  
 
У расправи по овом питању учествовали су: Милорад Ракчевић, члан Управног одбора – 
представник ресорног Министарства, проф. др Драгослав Шумарац, председник 
Скупштине, Драган Живковић, члан Скупштине, мр Милован Главоњић, председник 
Управног одбора и Коморе, мр Милан Самарџија, члан Скупштине. 
 
Након тога, председник Скупштине ставио је на гласање Финансијски план Инжењерске 
коморе Србије за 2015. годину у тексту измењеног Предлога од стране предлагача да се у 
тачки 3. подтачка 3.6. која гласи: „Овлашћује се Управни одбор Инжењерске коморе 
Србије да између две седнице Скупштине, у случају потребе, изврши ребаланс 
Финансијског плана за 2015. годину“ брише.  
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По обављеном гласању, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина већином 
гласова, са једним гласом „против“, донела 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
за 2015. годину 

У тексту измењеног Предлога (са амандманом који је постао саставни део Предлога да се  
у тачки 3. подтачка 3.6. брише) 

 
    ____________________________ 
 
 
Потом је председник Скупштине ставио на гласање доношење смернице и након 
обављеног гласања чланова Скупштине, констатовао да је Скупштина већином гласова 
„за“, четири гласа „против“ и четири гласа „уздржан“ донела следећу 

 
С М Е Р Н И Ц У 

 
Управни одбор ће на првој наредној седници, преиспитати Одлуку којом се 

овлашћује председник Инжењерске коморе Србије, Милован Главоњић за располагање 
новчаним средствима у вези са текућим пословањем Коморе бр. 194/1-4 од 01.02.2013. 
године и то тако што ће износ од 1.000.000,00 динара умањити на износ од 800.000,00 
динара, а разлику од 200.000,00 динара усмерити за обезбеђење несметаног обављања 
послова који су у надлежности Скупштине Коморе и Надзорног одбора. У случају 
неопходности и хитности у обављању тих послова, предложена средства би покривала 
трошкове службеног пута у земљи запослених у Секретаријату Коморе, са задатком 
пружања административно техничке подршке у обављању тих послова, као и друге 
организационе трошкове у обављању послова која су у надлежности Скупштине Коморе и 
Надзорног одбора, о чему ће се старати секретар Коморе. 

 
__________________ 

 
Након тога, мр Милован Главоњић, председник Управног одбора и председник Коморе 
тражио је да у Записник буде унето да му смерница није јасна и да је ова одлука 
противзаконита и као таква неприхватљива. 
 
Председник Скупштине је дао одговор да дата смерница није противзаконита јер се не 
односи на овлашћење за потписивање финансијских докумената већ да има за циљ 
обезбеђење несметаног обављања послова из надлежности других органа Коморе, а 
потом се за реч јавила Весна Илић Миловановић, члан Скупштине.  
 
ТАЧКА 6. 
Усвајање Извештаја о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. 
години 
 
Председник Скупштине је обавестио Скупштину да се у достављеном материјалу налази 
Извештај о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. години, са извештајима 
Тужиоца и Браниоца Коморе. 
 
Председавајући је отворио расправу по овој тачки Дневног реда и пре давања речи 
заменику председника Суда части обавестио о разлозима спречености председника Суда 
части да присуствује седници.   
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По Извештају о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. години излагао је 
Бранислав Шотра, заменик председника Суда части Коморе.   
 
Како није било пријављених говорника, председник Скупштине је закључио расправу и 
ставио на гласање Извештај о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. 
години. 
 
По обављеном гласању, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина 
једногласно донела 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Извештај о раду Суда части Инжењерске коморе Србије у 2014. години. 
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

__________________ 
 

 
У наставку седнице, седницом је председавао Милорад Миладиновић, потпредседник 
Скупштине Инжењерске коморе Србије. 
 
ТАЧКА 7. 
Доношење Петогодишњег програма обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за период 
од 2015. до 2020. године 
 
Потпредседник Скупштине је, у циљу ефикаснијег рада Скупштине, а имајући у виду 
повезаност тачке 7, 8. и 9.  Дневног реда, предложио да Скупштина донесе одлуку да се o 
тачкама 7, 8. и 9. Дневног реда води обједињена расправа, а да гласање по овим тачкама 
Дневног реда буде одвојено. 
 
Након тога, предлог је ставио на гласање и по обављеном гласању констатовао да је 
Скупштина једногласно донела следећу 

 
О Д Л У К У 

 
 Обједињује се расправа по тачкама 7, 8. и 9. Дневног реда Седме редовне седнице 
Скупштине Инжењерске коморе Србије, а гласање по овим тачкама је одвојено. 
 

____________________________ 
 
 
Сагласној донетој Одлуци, Скупштина је наставила са радом. 
 
Потпредседник Скупштине је обавестио чланове Скупштине да се у достављеном 
материјалу за тачку 7. налази образложени Предлог петогодишњег програма обуке 
континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске 
коморе Србије за период од 2015. до 2020. године, који су предложили Управни одбор 
Коморе и Радна група за спровођење заједничког европског програма усавршавања 
чланова Инжењерске коморе Србије. Подсетио је да је Радна група за спровођење 
заједничког европског програма усавршавања образована Одлуком Скупштине о увођењу 
континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова Коморе, која је 
донета на претходној, Шестој седници Скупштине. Такође, обавестио је да је за тачку 8. 
достављен Извештај о активностима које је Радна група имала од њеног формирања у 
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месецу априлу 2014. године до данашње седнице, а у материјалу за тачку 9. достављени 
су образложени предлози програма обуке континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из области заједничког 
европског програма обуке и из области националног програма обуке. 

 
Након тога, председавајући је отворио расправу по тачкама 7, 8. и 9. Дневног реда и дао 
реч проф. др Драгославу Шумарцу, председнику Радне групе за спровођење заједничког 
европског програма усавршавања. У свом излагању проф. др Драгослав Шумарац је 
посебно истакао да је Предлог програма заједничких предавања за 2015. годину изнео на 
Генералној Скупштини Европског савета инжењерских комора која је одржана 19. 
новембра 2014. године у Бриселу и да је тај Програм ова Скупштина једногласно 
прихватила што представља својеврсно признање Инжењерској комори Србије у 
активностима које за свој циљ имају управо развој и унапређење струке. 
 
Потом је реч дата председнику Управног одбора и председнику Коморе, мр Миловану 
Главоњићу који је у свом излагању истакао да су у изради Предлога програма обуке из 
области националног програма обуке учествовали извршни одбори матичних секција, као 
и да ће ти програми свакако бити допуњавани.  
 
У расправи по овим тачкама Дневног реда учествовали су чланови Скупштине Драган 
Живковић и проф. др Маја Тодоровић. 
 
Како више није било пријављених говорника, потпредседник Скупштине закључио је 
расправу и ставио је на гласање Петогодишњи програм обуке континуираног 
(перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 
период од 2015. до 2020. године у тексту Предлога. 
 
По обављеном гласању, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 
донела  
 

ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
обуке континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова 

Инжењерске коморе Србије за период од 2015. до 2020. године 
                                                    У тексту Предлога 
 
 
ТАЧКА 8. 
Усвајање Извештаја о раду Радне групе за спровођење заједничког европског 
програма усавршавања у 2014. години 
 
Потпредседник Скупштине је ставио на гласање Извештај о раду Радне групе за 
спровођење заједничког европског програма усавршавања у 2014. години и по 
обављеном гласању констатовао да је Скупштина једногласно донела следећу 

 
О Д Л У К У 

 
1. Усваја се Извештај о раду Радне групе за спровођење заједничког европског програма 

усавршавања у 2014. години. 
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

________________ 
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ТАЧКА 9. 
Доношење програма обуке континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину, и то: 
 

- Програма обуке континуираног (перманентног) професионалног усавршавања 
чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из области заједничког 
европског програма обуке 

 
- Програма обуке континуираног (перманентног) професионалног усавршавања 

чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из области националног 
програма обуке 

 
9.1.   Потпредседник Скупштине ставио је на гласање Програм обуке континуираног 
(перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 
2015. годину из области заједничког европског програма обуке у тексту Предлога.  
 
По обављеном гласању, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 
донела  
 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 
континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова 

Инжењерске коморе Србије за 2015. годину 
из области заједничког европског програма обуке  

У тексту Предлога 
 

 
9.2.  У вези прецизирања Предлога програма обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из 
области националног програма обуке у делу који се односи на програм обуке за 
дипломиране инжењере геодезије за реч су се јавили Латинка Обрадовић, члан Управног 
одбора, проф. др Драгослав Шумарац, председник Скупштине и Глигор Обреновић, 
потпредседник Управног одбора. 
 
Потпредседник Скупштине је Програм обуке континуираног (перманентног) 
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину из 
области националног програма обуке у тексту Предлога са допуном за дипломиране 
инжењере геодезије ставио на гласање.  
 
По обављеном гласању, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно 
донела  

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ 

континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова 
Инжењерске коморе Србије за 2015. годину  

из области националног програма обуке 
У тексту Предлога са допуном за дипломиране инжењере геодезије  

 
 
У даљем раду Скупштине, председавао је председник Скупштине, проф. др Драгослав 
Шумарац. 
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ТАЧКА 10. 
Усвајање Извештаја о реализацији смерница које је Скупштина Инжењерске 
коморе Србије донела на Шестој редовној седници одржаној 25. априла 2014. 
године 
 
Председник Скупштине је обавестио чланове Скупштине да се у достављеном материјалу 
за ову тачку Дневног реда налази Извештај који су поднели председник и потпредседник 
Управног одбора Коморе везано за реализацију смерница које је донела Скупштина на 
претходној Шестој седници. 
 
По овом Извештају излагао је Глигор Обреновић, потпредседник Управног одбора 
Коморе. 
 
У расправи по овој тачки Дневног реда учествовали су: проф. др Драгослав Шумарац, 
председник Скупштине, мр Милован Главоњић, председник Управног обора и Коморе и 
Глигор Обреновић, потпредседник Управног одбора. 
 
Након гласања, председник Скупштине констатовао је да је „за“ усвајање Извештаја 
гласало 9 чланова Скупштине, те да Скупштина већином гласова није донела одлуку о 
усвајању Извештаја председника и потпредседника Управног одбора Инжењерске коморе 
Србије о реализацији смерница које је Скупштина Инжењерске коморе Србије донела на 
Шестој редовној седници одржаној 25. априла 2014. године. 
 
Имајући у виду да Извештај није усвојен, председник Скупштине је предложио да 
Скупштина донесе нове смернице, а у вези доношења предложених смерница реч је 
тражио председник Управног одбора и Коморе, мр Милован Главоњић. 
 
Предложене смернице председник Скупштине је ставио на гласање и након гласања 
констатовао да је Скупштина већином гласова „за“ и девет гласова „уздржан“ донела 
следеће 

С М Е Р Н И Ц Е 
 

1.  Како je одредбама члана 28. став 1. тачка 5. Статута Инжењерске коморе 
Србије прописано да председник Коморе организује, усмерава и врши координацију 
сарадње са одговарајућим министарствима и другим органима и организацијама, 
председник Инжењерске коморе Србије ће за следећу седницу Скупштине, у оквиру 
извештаја о раду за 2014. годину, известити Скупштину о томе колико је састанака 
одржано са министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министром 
рударства и енергетике и министром привреде, као и какви су закључци са тих састанака 
донети, у погледу сарадње Коморе и тих министарстава. 

2.  Председник Коморе ће за наредну седницу Скупштине Коморе, у оквиру 
извештаја о раду за 2014. годину, доставити Скупштини Меморандум о дугорочној 
пословној сарадњи закључен између Инжењерске коморе Србије и Универзитета “Унион 
Никола Тесла”, као и Уговор о организовању обуке за полагање испита за посреднике у 
промету и закупу непокретности, закључен такође између Инжењерске коморе Србије и 
Универзитета “Унион Никола Тесла”. 

3. Председник Коморе и потпредседник Управног одбора ће у оквиру извештаја о 
раду за 2014. годину, доставити Скупштини Коморе прецизне податке о томе ко је 
учествовао у преговорима са Универзитетом “Унион Никола Тесла” о организовању обуке 
за полагање испита за посреднике у промету и закупу непокретности, ко је предлагао 
предаваче и по којим критеријумима, ко је предлагао висину надокнаде, као и податке 
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колико је укупно полазника похађало наведену обуку и колико је финансијских средстава 
по том основу прибављено. 
 

4.  Председник Коморе ће за наредну седницу Скупштине Коморе, у оквиру 
извештаја о раду за 2014. годину, доставити Скупштини Уговор о пословно техничкој 
сарадњи закључен између Инжењерске коморе Србије и  Агенције за пружање савета и 
израду компјутерских програма “ДеСофт” бр. 3864 од 27.11.2014. године, чији је оснивач 
Миша Ангелески, шеф Службе за информатичку подршку у Секретаријату Коморе до 
28.11.2014. године, када је споразумно раскинут радни однос, а све у циљу провере 
сигурности и обезбеђења информационог система и комплетне базе података 
Инжењерске коморе Србије. 

ТАЧКА 11. 
Доношење одлуке о пружању подршке Адвокатској комори Србије у протесту 
са обуставом рада за заштиту струке и права адвоката 

Председник Скупштине је отворио расправу по овој тачки Дневног реда. 

У расправи су учествовали: Латинка Обрадовић, члан Управног одбора, Јово Смиљанић, 
члан Скупштине, Весна Илић Миловановић, члан Скупштине, проф. др Драгослав 
Шумарац, председник Скупштине, Драган Живковић, члан Скупштине, Милорад Ракчевић, 
члан Управног одбора, представник ресорног Министарства. 

Након закључења расправе, председник Скупштине ставио је на гласање Предлог одлуке 
са прецизираним текстом саопштења који је предложила Латинка Обрадовић. 

По окончаном гласању, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова 
„за“, тринаест гласова „против“ и осам гласова „уздржан“ донела   
 

О Д Л У К У 
 

1. Пружа се подршка Адвокатској комори Србије у настојањима за заштиту струке и 
права адвоката. 

2. Текст подршке који је саставни део ове одлуке, упућује се Адвокатској комори 
Србије. 

3. Текст подршке Адвокатској комори Србије објавити на Интернет                  
презентацији Коморе. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Текст подршке налази се у прилогу овог Записника. 
______________________ 

 
 
Овим је Седма редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије  завршена у 14,40 
часова. 
 
 
Записничар 
Секретар Скупштине 
 
Драгана Ђурић, дипл. правник 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж. 
 

 


