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ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ                                      
Број: 1009/1-7. 
Датум: 11.03.2016. 
Б е о г р а д 
Булевар војводе Мишића бр. 37 
 
 
На основу члана 21. став 2. Статута Инжењерске коморе Србије ("Службени гласник РС" бр. 
88/05 и 16/09), Управни одбор Инжењерске коморе Србије је, на 43. редовној седници, 
одржаној дана 11.03.2016.године , донео 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 

1. Образује се Стручни тим за припрему предлога новог Закона о планирању и 
изградњи (у даљем тексту: Стручни тим). 

 

2. За чланове Стручног тима именују се: 
 

-   Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх. председник Инжењерске коморе Србије; 
-   Проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж, председник Скупштине Инжењерске коморе 
Србије и потпредседник Европског савета инжењерских комора; 
- Проф. др Властимир Радоњанин, дипл. грађ. инж, председник Надзорног одбора 
Инжењерске коморе Србије; 
- Милорад Миладиновић, дипл. инж. арх, потпредседник Скупштине Инжењерске коморе 
Србије; 
- Латинка Обрадовић, дипл. грађ. инж, потпредседник Управног одбора Инжењерске коморе 

Србије; 
- В. проф. др Ратко Салатић, дипл.грађ.инж., копредседник Комисије за перманентно 

усавршавање чланова Инжењерске коморе Србије и примену међународних уговора; 
- Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж, дипл.правник,  
- Ивана Магделинић, дипл. правник, в. д. секретара Инжењерске коморе Србије; 
- Мр Александар Вучићевић, дипл. пр. планер, председник Извршног одбора матичне секције 
планера и члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије ;  
- Др Наташа Даниловић Христић, дипл. инж. арх. председник Извршног одбора матичне 

секције урбаниста и члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
- Саљахудин Муратовић, дипл. грађ. инж. председник Извршног одбора матичне секције 

пројектаната и члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
- Љубица Бошњак, дипл. инж. арх. председник Извршног одбора матичне секције извођача 

радова и члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
- Мр Радослав Лекић, дипл. грађ. инж. члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
- Мр Бисерка Шварц, дипл. инж. маш. члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије; 
- Драгана Ђурић, дипл. правник, шеф Службе за правне послове; 
- Наталија Стојановић, дипл. правник, шеф Службе за опште послове и послове Суда части; 
- Сања Чиплић, дипл. правник, заменик Покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине; 
- Драгана Синобад Петровић, дипл. инж. арх. главни урбаниста града Ниша; 
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- Зоран Крстић, дипл. инж. ел. председник подсекције дипломираних инжењера 
електротехнике у Матичној секцији пројектаната у Регионалном центру Ниш  

 
3. Стручни тим има задатак да анализира важећи Закон о планирању и изградњи и да 

припреми материјал новог Закона. 
 

4. За обављање задатка из тачке 3. ове одлуке, Стручни тим може по потреби 
ангажовати и друга лица. 

 

5. Стручни тим ће извештаје о раду подностити на редовним седницама Управног 
одбора.  

 
6. Чланови Стручног који су чланови органа Коморе, као и запослени у Секретаријату 

Коморе немају право на накнаду за свој рад. 
 

7. Aдминистративно - техничке послове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
Коморе. 

 

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

 
Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх. 

 


