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З А П И С Н И К 
 

са 1. седнице Секције за пројекте на железници 
 
 
Датум одржавања:  22.12.2010. године 
Време одржавања: 13.00 - 14.00 часова 
Место одржавања:  Београд, Немањина 6  
 
Циљ седнице:   Формирање "Секције за пројекте на железници" у ДИЖС 
 
Присутни чланови ДИЖС: Анђић Ненад, Бошковић Бранислав, Брајовић Весна, 
Гајицки Александар, Катанић Слободанка, Марић Синиша, Микић Татјана, 
Плесничар Иван, Сарић Марина, Стаматовски Мирко, Тривковић Милија, Тркуља 
Синиша и Трнинић Данко.  
 
Седницу је отворио и водио Председник ДИЖС Тркуља Синиша. Председевајући 
је констатовао да је присутно 13 чланова ДИЖС, и да је у складу са чланом 85 
Статута ДИЖС испуњен услов за оснивање секције. Седница није имала строго 
утврђен дневни ред, али се одвијала у 3 дела. 
 
1. Уводно излагање Трнинић Данка о разлозима и циљевима  за формирање 

секције 
 
Носилац активности на формирању секције испред Управног одбора ДИЖС био је 
Трнинић Данко. У свом уводном излагању он је образложио разлоге и циљеве 
формирања секције, а затим и смернице - тезе за Програм рада секције. 
  
2. Дискусија 
 
Бошковић Бранислав је допунио излагање Трнинић Данка, информисао присутне о 
измени Правилника за лиценцирање предузећа за пројектовање железничке 
инфраструктуре и предложио да као једна од првих активности секције буде 
едукација чланова о пројектима и процедурама за израду истих који важе за 
Србију и ЕУ.  
 
Потом је отворена расправа о темама и активностима које треба секција да има у 
наредном периоду и у којој су учествовали Бошковић Бранислав, Марић Синиша, 
Плесничар Иван, Стаматовски Мирко, Тркуља Синиша и Трнинић Данко. У склопу 
ових дискусија говорило се о следећима темама као приоритетима у раду: 
- Статусу дипломираних инжењера железничког саобраћаја на железници и у 

другим институција у којимима су запослени, 
- Позицији секције у склопу ДИЖС, Инжењерске коморе Србије и Друштву, 
- Улози секције у односу на процедуре доношења прописа  државних институција 

и аката Инжењерске коморе Србије, 
- Проблемима у вези са пројектним задацима, садржајем саобраћајних студија и 

пројеката, њиховој интерној и државној ревизији, 
- Нивоу квалитета саобраћајних студија и пројеката, 
- Програму полагања стручног испита при Инжењерској комори Србије, 
- Литератури непходној за полагање стручног испита, 
- Чињеници да закони не прописују лиценце за пројектовање железничких возила. 
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3. Избор Председника секције за пројекте на железници 
 
Након дискусије појединих чланова секције приступило се избору Председника 
секције. Предложена су два кандидата: Бошковић Бранислав и Трнинић Данко. 
Како је Бошковић Бранислав, уз адекватно образложење, подржао преосталог 
кандидата, приступило се гласању. Са 11 гласова за, једним против и једним 
уздржаним, Трнинић Данко је изабран за Председника секције за пројекте на 
железници. 
 
Закључак 
 
Закључено је да за наредну седницу Председник секције Трнинић Данко: 
1) Припреми предлог Програма рада секције, достави га свим присутним да дају 

примедбе и сугестије, потом усклади са истим, изради коначан програм и 
достави га свим члановима ДИЖС, како би на наредној седници био разматран 
и усвојен, 

2) Обави разговор са Мирјаном Бугариновић у вези дефинисања потребне 
литературе за полагање стручног испита при Инжењерској комори Србије и у 
име секције достави шири списак литературе за полагање испита. 

 
 
 ЗАПИСНИЧАР: ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: 
 
_____________________________ _________________________ 
 Татјана Микић, дипл.инж. Синиша Тркуља, дипл.инж. 


