
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                                           
Број: 02-2728/1-3.1. 
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 пројектаната, 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 пројектаната 

 
 

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

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

 за председника изабрана је Анико Плетикосић, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабрана је Драгана Костић, 
дипл.инж.арх. 

 за члана изабрана је Харгита Ерчи, дипл.инж.арх. 
- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Илија Радаковић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Марко Тиквицки, 

дипл.инж.ел. 
 за члана изабран је Петар Блау, дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабран је Роланд Епер, дипл.инж.саоб. 
 за заменика председника изабран је Ранко Лукић, 

дипл.инж.саоб. 

 за члана изабрана је Јудит Мијатовић, дипл.инж.геод. 
 

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

 за председника изабрана је Андреа Тамаш Дачић, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабрана је Јасмина Живанов, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Љиљана Гогић, дипл.инж.арх, 
Слободан Рацков, дипл.инж.арх. и Биљана Николић 
дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 



 за председника изабран је Андрија Рашета, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Матија Стипић, 

дипл.грађ.инж. 
 за чланове изабрани су: Биљана Гајдобрански, 

дипл.грађ.инж, Давор Ждерић, дипл.грађ.инж. и Мирјана 
Манић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 
 за председника изабран је Данијел Булик, дипл.маш.инж. 
 за заменика председника изабран је Иван Куљић, 

дипл.маш.инж. 
 за чланове изабрани су: Радо Симић, дипл.маш.инж, Марко 

Јовичин, дипл.маш.инж. и Саша Гојшина, дипл.маш.инж. 
- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Жељко Ратковић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Милан Марковић, 

дипл.инж.ел. 
 за чланове изабрани су: Милан Поповић, дипл.инж.ел, 

Драган Маринковић, дипл.инж.ел. и Сава Младеновић, 
дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 
 за председника изабрана је Оља Савић, дипл.инж.пејз.арх. 

 за заменика председника изабран је Владимир Филиповић, 
дипл.инж.техн. 

 за чланове изабрани су: Борислав Симендић, 
дипл.инж.техн, Горан Кнежевић, дипл.инж.техн. и 
Слободан Радосављевић, дипл.инж.пејз.арх. 

 
III. У регионалном центру Београд: 

- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабрана је Ана Мирић Челебић, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабран је Иван Рашковић, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Горан Војводић, дипл.инж.арх, 
Зорица Славковић Марјановић, дипл.инж.арх, Марија 
Лалошевић, дипл.инж.арх, Катарина Вујанац Ћирковић, 
дипл.инж.арх. и Бранислав Шаровић, дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабран је Драгослав Шумарац, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабрана је Нада Павловић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Горан Ћировић, дипл.грађ.инж, 
Татјана Јевђић, дипл.грађ.инж, Видоје Јовичић, 
дипл.грађ.инж, Жељко Жугић, дипл.грађ.инж. и Лолита 
Марковић Живковић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабрана је Александра Сретеновић, 
дипл.маш.инж. 



 за заменика председника изабран је Мирослав Станојевић, 
дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Бисерка Шварц, дипл.маш.инж, 
Мирјана Стаменић, дипл.маш.инж, Радоје Кремзер, 
дипл.маш.инж, Олга Милосављевић, дипл.маш.инж. и 
Милан Ристановић, дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Драган Стевановић, 
дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабрана је Гордана Вујновић, 
дипл.инж.ел. 

 за чланове изабрани су: Михајло Урбан, дипл.инж.ел, 
Дарко Мирковић, дипл.инж.ел, Михаило Радосављевић, 
дипл.инж.ел, Душан Прица, дипл.инж.ел. и Саша 
Стаменковић, дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабрана је Оља Чокорило, дипл.инж.саоб; 
 за заменика председника изабран је Александар 

Трифуновић, дипл.инж.саоб. 

 за чланове изабрани су: Анђелка Јевтовић, 
дипл.инж.пејз.арх, Ана Лазић, дипл.инж.саоб, Зорица 
Јокић Јанковић, дипл.инж.техн, Нада Драговић, 
дипл.инж.шум. и Предраг Јанићијевић, дипл.инж.саоб. 

 
IV. У регионалном центру Крагујевац: 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабрана је Јелена Бојовић, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Немања 

Влаисављевић, дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Драган Бранковић, дипл.грађ.инж, 
Драган Михајловић, дипл.грађ.инж. и Гордана 
Радојковић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 

 за председника изабран је Горан Ристић, дипл.маш.инж. 
 за заменика председника изабран је Предраг Радивојевић, 

дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Саша Стојановић, дипл.маш.инж, 
Миле Шиљак, дипл.маш.инж. и Драган Цветковић, 
дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Зоран Ковачевић, дипл.инж.ел. 
 за заменика председника изабран је Драгиша Антић, 

дипл.инж.ел. 
 за чланове изабрани су: Александар Васојевић, 

дипл.инж.ел, Драган Аксентијевић, дипл.инж.ел. и Горан 
Савић, дипл.инж.ел. 
 

V. У регионалном центру Ваљево: 
 



- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 
 за председника изабран је Ненад Крстивојевић, 

дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Душан Митровић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Весна Клајић, дипл.грађ.инж, 
Звонко Ракић, дипл.грађ.инж,. и Маја Станић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабран је Драган Петровић, дипл.инж.геол. 
 за заменика председника изабран је Богдан Петровић, 

дипл.инж.геол. 
 за члана изабрана је Горица Петровић, дипл.инж.геол.  

 
VI. У регионалном центру Чачак: 

- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 
 за председника изабрана је Татјана Симоновић, 

дипл.инж.арх. 
 за заменика председника изабрана је Љиљана Шубара, 

дипл.инж.арх. 

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

 за председника изабрана је Снежана Смиљанић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Василије Вујић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Пољина Љутић, дипл.грађ.инж, 
Првославка Јовановић, дипл.грађ.инж, и Миланко 
Љујић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 
 за председника изабран је Иван Јелић, дипл.маш.инж. 
 за заменика председника изабран је Слободан Мојсиловић, 

дипл.маш.инж. 

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

 за председника изабрана је Светлана Богдановић, 
дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабран је Перица Луковић, 
дипл.инж.ел. 

 за члана изабран је Дејан Јовашевић, дипл.инж.ел.  
- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабран Александар Исаиловић, 
дипл.инж.геод. 

 за заменика председника изабран је Милун Ђорђевић, 
дипл.инж.геод. 

 за члана изабран је Горан Поповић, дипл.инж.геод.  
VII. У регионалном центру Краљево: 

- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабран је Бошко Пешовић, дипл.инж.арх. 



 за заменика председника изабран је Горан Кужић, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Ивана Нишевић, дипл.инж.арх, 
Славиша Чамагић, дипл.инж.арх. и Владимир Пљакић, 
дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 
 за председника изабран је Горан Лазић, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Марко Барлов, 

дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Бранко Ђоковић, дипл.грађ.инж, 
Милош Батало, дипл.грађ.инж. и Винка Петровић, 
дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 

 за председника изабран је Југослав Диздаревић, 
дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабран  је Горан Чоловић, 
дипл.инж.ел. 

 за чланове изабрани су: Саша Чолић, дипл.инж.ел, Милан 
Вељовић, дипл.инж.ел. и Бранимир Томић, дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 

 за председника изабран је Александар Симовић, 
дипл.инж.геод. 

 за заменика председника изабран је Бранимир Петровић, 
дипл.инж.геод. 

 за члан изабран је  Дарко Вилотијевић, дипл.инж.геод.   
 

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

 за председника изабран је Александар Кековић, 
дипл.инж.арх. 

 за заменика председника изабран је Славиша Кондић, 
дипл.инж.арх. 

 за чланове изабрани су: Милан Танић, дипл.инж.арх, 
Милена Станојевић, дипл.инж.арх. и Миљана Игњатовић, 
дипл.инж.арх. 

- у подсекцији дипломираних грађевинских инжењера: 

 за председника изабран је Драган Радивојевић, 
дипл.грађ.инж. 

 за заменика председника изабран је Душан Петковић, 
дипл.грађ.инж. 

 за чланове изабрани су: Ненад Стојковић, дипл.грађ.инж, 
Драган Стаменковић, дипл.грађ.инж. и Драган 
Здравковић, дипл.грађ.инж. 

- у подсекцији дипломираних машинских инжењера: 
 за председника изабран је Драган Живковић, 

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

дипл.маш.инж. 

 за чланове изабрани су: Драган Милтенов, дипл.маш.инж, 



Златан Живковић, дипл.маш.инж. и Властимир 
Ранђеловић, дипл.маш.инж. 

- у подсекцији дипломираних инжењера електротехнике: 
 за председника изабран је Бобан Илић, дипл.инж.ел. 

 за заменика председника изабран је Владимир Станковић, 
дипл.инж.ел. 

 за чланове изабрани су: Мирослав Ђенић, дипл.инж.ел, 
Вујадин Миладиновић, дипл.инж.ел. и Драган Ранчић, 
дипл.инж.ел. 

- у подсекцији дипломираних инжењера осталих техничких струка: 
 за председника изабрана је Зоран Илић, дипл.инж.геод. 
 за заменика председника изабран је Бранислав Поповић, 

дипл.инж.геод. 

 за члана изабран је Владимир Поповић, дипл.инж.саоб.  
 

IX. У регионалном центру Косовска Митровица: 
- у подсекцији дипломираних инжењера архитектуре: 

 за председника изабрана је Јасмина Реџовић, дипл.инж.арх. 
 за заменика председника изабран је Љубиша Мијачић, 

дипл.инж.арх. 

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

 за председника изабран је Милан Косовац, дипл.грађ.инж. 
 за заменика председника изабран је Виктор Ђокић, 

дипл.грађ.инж. 

 за члана изабрана је Драгица Машковић, дипл.грађ.инж.  
 

2. Мандат председника, заменика председника и чланова регионалних одбора 
подсекција у Матичној секцији пројектаната 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 ПРОЈЕКТАНАТА 

 
            Саљахудин Муратовић, дипл.грађ.инж, с.р. 

 


