
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                                           
Број: 02-2728/1-3.2. 
01.07.2016. год. 
Булевар војводе Мишића 37 
Б е о г р а д 
 

На основу члана 29. Правилника о начину организовања подсекција бр. 
1339/1 од 28.03.2016. године, Извршни одбор Матичне секције извођача радова, на 
5. заједничкој седници извршних одбора матичних секција пројектаната и извођача 
радова, одржаној дана 01.07.2016. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
 о проглашавању коначних  резултата избора за председнике, заменике 

председника и чланове регионалних одбора подсекција у 
Матичној секцији извођача радова 

 
 

1. Проглашавамо коначне резултате избора за председника, заменикa 
председника и чланове регионалних одбора подсекција у Матичној секцији 
извођача радова, и то: 
 

I. У регионалном центру Суботица: 
- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабрана је Катарина Мацан Сабо, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабран је Томо Пеић, 
дипл.инж.арх. 

 за члана изабрана је Саида Ћатиповић, дипл.инж.арх. 
- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабран је Миомир Паовица, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Тибор Аго, 

дипл.грађ.инж. 
 за чланове изабрани су: Славко Дувњак, дипл.грађ.инж, 

Драгослав Андрић, дипл.грађ.инж. и Иван Сударевић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 
 за председника изабран је Чаба Керн, дипл.маш.инж. 
 за заменика председника изабран је Новица Бајагић, 

дипл.маш.инж. 
 за члана изабран је Давор Андрашић, дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабрана је Ана Краковски Нађ, 
дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабран је Александар Савић, 
дипл.инж.ел. 

 за члана изабран је Милорад Миловић, дипл.инж.ел. 
 

II. У регионалном центру Нови Сад: 
- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 



 за председника изабрана је Даница Медведев, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабран је Карл Мичкеи, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Горан Говедарица, дипл.инж.арх, 
Никола Лазић, дипл.инж.арх. и Светлана Голић, 
дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабрана је Биљана Ненадић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Горан Радека, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Ђорђе Делић, дипл.грађ.инж, 
Бране Јаћимовски, дипл.грађ.инж, Стојан Бубњевић, 
дипл.грађ.инж, Катица Анђелковић, дипл.грађ.инж. и 
Мирјана Аћимовић Симин, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабран је Александар Старчевић, 
дипл.маш.инж. 

 за заменика председника изабран је Живорад Никетић, 
дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Драган Вуковић, дипл.маш.инж, 
Миодраг Малиновић, дипл.маш.инж. и Вељко Малбашић, 
дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабрана је Евица Суша, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Драган Буача, 

дипл.инж.ел. 
 за чланове изабрани су: Лидија Бубњевић, дипл.инж.ел, 

Срђан Пелагић, дипл.инж.ел. и Мирослав Митровић, 
дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 
 за председника изабран је Дејан Стојковић, дипл.инж.саоб. 

 за заменика председника изабран је Његош Бељкаш, 
дипл.инж.саоб. 

 за чланове изабрани су: Радослав Мићић, дипл.инж.техн, 
Горан Орловић, дипл.инж.техн. и Милко Бошњачић, 
дипл.инж.геод. 

 
III. У регионалном центру Београд: 

- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабрана је Љубица Бошњак, дипл.инж.арх. 
 за заменика председника изабрана је Јелена Ивановић 

Војводић, дипл.инж.арх. 
 за чланове изабрани су: Бојана Михаљевић, дипл.инж.арх, 

Ирена Виденов, дипл.инж.арх, Славољуб Рачић, 
дипл.инж.арх, Биљана Безбрадица, дипл.инж.арх. и Емил 
Димитров, дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 



 за председника изабран је Миленко Вукићевић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабрана је Светлана Савић 
Ристић, дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Предраг Манасијевић, 
дипл.грађ.инж, Оливера Радовић, дипл.грађ.инж, Момчило 
Вељовић, дипл.грађ.инж, Предраг Делић, дипл.грађ.инж. и 
Милан Узелац, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабран је Бојан Богдановић, 
дипл.маш.инж. 

 за заменика председника изабрана је Татјана Нушић, 
дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Бранислав Џинић, дипл.маш.инж, 
Жељко Јерговић, дипл.маш.инж, Дејан Газикаловић, 
дипл.маш.инж, Љубомир Јовановић, дипл.маш.инж. и 
Мирко Петровић, дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабрана је Славица Младеновић, 
дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабран је Александар Краговић, 
дипл.инж.ел. 

 за чланове изабрани су: Срђан Јевтић, дипл.инж.ел, Момир 
Станојевић, дипл.инж.ел, Стево Амановић, дипл.инж.ел, 
Љубомир Зеленбаба, дипл.инж.ел. и Александар 
Михаилов, дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабрана је Славица Јанковић, 
дипл.инж.геол. 

 за заменика председника изабрана је Марина Липовац 
Танасковић, дипл.инж.саоб. 

 за чланове изабрани су: Снежана Михалков, дипл.инж.пољ, 
Жељко Мардешић, дипл.инж.пољ. и Часлав Лачњевац, 
дипл.инж.техн. 

 
IV. У регионалном центру Крагујевац: 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабран је Зоран Илић, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Драгиша 

Димитријевић, дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Милутин Маловић, дипл.грађ.инж, 
Драган Вељковић, дипл.грађ.инж. и Аца Станковић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабран је Душан Лукић, дипл.маш.инж. 
 за заменика председника изабрана је Оливера Бошковић, 

дипл.маш.инж. 
 за чланове изабрани су: Синиша Стевић, дипл.маш.инж, 

Мирко Аранђеловић, дипл.маш.инж. и Радојица Перовић, 



дипл.маш.инж. 
 

V. У регионалном центру Ваљево: 
- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабрана је Љиљана Митровић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Милан Петровић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Злата Жујовић, дипл.грађ.инж, 
Владан Чоловић, дипл.грађ.инж. и Милица Кузмановић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Обрен Вујић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Горан Ђурић, 

дипл.инж.ел. 
 за члана изабран је Мирко Бранковић, дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабран је Драган Пуцаревић, 
дипл.инж.саоб. 

 за заменика председника изабран је Горан Јовановић, 
дипл.инж.саоб. 

 за члана изабран је Душан Бесара, дипл.инж.саоб.  
 

VI. У регионалном центру Чачак: 
- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабран је Душан Вуловић, дипл.инж.арх. 
 за заменика председника изабрана је Неда Марковић, 

дипл.инж.арх. 
 за члана изабран је Душан Тојага, дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 
 за председника изабран је Милета Обрадовић, 

дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Миљко Ковачевић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Јасмина Ћосић, дипл.грађ.инж, 
Мирко Росић, дипл.грађ.инж, и Иван Петровић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабран је Глишо Топаловић, 
дипл.маш.инж. 

 за заменика председника изабран је Душко Стојановић, 
дипл.маш.инж. 

 за члана изабран је Милован Марић, дипл.маш.инж. 
- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Зоран Смиљанић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Славољуб Обућина, 

дипл.инж.ел. 

 за члана изабрана је Гордана Таталовић, дипл.инж.ел.  
- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 



 за председника изабран Марко Обрадовић, дипл.инж.саоб. 
 за заменика председника изабран је Никола Ковачевић, 

дипл.инж.геод. 
 за члана изабран је Душан Белопавловић, дипл.инж.саоб.  

VII. У регионалном центру Краљево: 
- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабран је Горан Мареновић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Бранко Вукићевић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Љубиша Цветковић, 
дипл.грађ.инж, Миодраг Минић, дипл.грађ.инж. и Живојин 
Миленковић, дипл.грађ.инж. 
 

VIII. У регионалном центру Ниш: 
- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабран је Зоран Дукић, дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабран је Миомир Васов, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Марија Видић, дипл.инж.арх, 
Миленко Миленковић, дипл.инж.арх. и Сузана 
Јовановић, дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 
 за председника изабран је Душан Радивојевић, 

дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Славољуб Станковић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Мирослав Митић, дипл.грађ.инж, 
Сузана Јовановић, дипл.грађ.инж, Стеван Стефановић, 
дипл.грађ.инж, Љубиша Ђорђевић, дипл.грађ.инж. и 
Алекса Поповић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 
 за председника изабран је Иван Ристић, дипл.маш.инж. 

 за заменика председника изабрана је Јасмина Јовић, 
дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Александар Брујић, дипл.маш.инж, 
Александар Веселиновић, дипл.маш.инж. и Јасмина 
Митић Стојановић, дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 
 за председника изабран је Зоран Крстић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Братислав Ђорђевић, 

дипл.инж.ел. 
 за чланове изабрани су: Миле Темелковски, дипл.инж.ел, 

Миодраг Томић, дипл.инж.ел. и Милан Јовановић, 
дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 
 за председника изабран је Милан Глишић, дипл.инж.саоб. 
 за заменика председника изабран је Драган Јоцић, 

дипл.инж.геол. 



 за члана изабрана је Мара Рашковић, дипл.инж.пејз.арх. 
 

 
2. Мандат председника, заменика председника и чланова регионалних одбора 

подсекција у Матичној секцији извођача радова траје четири године, почев 
од 01.07.2016. године. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на Интернет 
презентацији и огласној табли Инжењерске коморе Србије. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 
            Љубица Бошњак, дипл.инж.арх, с.р. 

 


