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XIII СКУПШТИНА ДРУШТВА ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА 
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ (ДИЖС) 

 
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 

 
 
 

Дневни ред 
 
 
 

1. Отварање седнице 
2. Усвајање дневног реда 
3. Избор Радног председништва од 3 члана 
4. Избор Верификационе комисије од 3 члана 
5. Избор Изборне комисије од 3 члана 
6. Избор записничара и 2 оверивача записника 
7. Извештај Верификационе комисије о броју присутних чланова са правом гласа 
8. Утврђивање 3 одвојене листе кандидата 

- Председник и чланови Управног одбора ДИЖС (бирају се 1 + 8 чланова) 
- Председник и чланови Надзорног одбора ДИЖС (бирају се 1 + 2 члана) 
- Председник и чланови Суда части ДИЖС (бирају се 1 + 4 члана) 

9. Гласање за све кандидате 
10. Усвајање Извештаја о раду ДИЖС за протекли период 
11. Усвајање Финансијског извештаја за протекли период 
12. Извештај о часопису "Железнице" 
13. Усвајање измена Статута ДИЖС 

14. Усвајање 
- "Визије ДИЖС са приоритетима и начином деловања", и 
- Програма рада ДИЖС за наредни период 

15. Разно 

16. Извештај Изборне комисије о резултатима гласања 
17. Поздравни говор новог председника ДИЖС 
18. Затварање седнице Скупштине  
 

 
 

Ад. 1.  
 
Скупштина је одржана дана 24.05.2022. године великој сали на I спрату пословне 
зграде железнице у Немањиној 6 у Београду. Седницу је у 13:00 часова, 
пригодним говором, отворио досадашњи председник ДИЖС Данко Трнинић, који је 
поздравио присутне и захвалио се члановима ДИЖС на великом одзиву. 
 
Ад. 2.  
 
Досадашњи Председник ДИЖС Данко Трнинић је предложио Дневни ред, са којим 
су претходно били упознати сви чланови ДИЖС, јер им је био достављен 
електронским путем. 
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Дневни ред је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 
Ад. 3.  
 
Досадашњи Председник ДИЖС Данко Трнинић је предложио Радно 
председништво за вођење седнице, у саставу: Синиша Тркуља (председавајући), 
Нена Томовић и Раде Воштић. 
 
Предлог је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 
Од тог момента седницом је председавао Синиша Тркуља. 
 
Ад. 4.  
 
Председавајући је предложио Верификациону комисију за утврђивање броја 
присутних на седници, броја чланова са правом гласа и праћење рада Скупштине, 
у саставу: Раде Воштић (председник), Наталија Лукић и Памела Ерцеговац.  
 
Предлог је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 
Ад. 5.  
 
Председавајући је предложио Изборну комисију за спровођење избора органа 
ДИЖС, односно утврђивање резултата гласања на седници, у саставу: Арсен 
Ристовић (председник), Јакша  Поповић и Јово Стељић. 
 
Предлог је јавним гласањем усвојен једногласно.  
 

Ад. 6.  
 

Председавајући је предложио Александра Гајицког за записничара, а Аницу 
Стојићевић и Мирјану Бугариновић за овериваче записника са седнице. 
 

Предлог је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 
Ад. 7.  
 
Након прегледа списка са потписима, председник Верификационе комисије Раде 
Воштић је известио присутне да је на седници присутно 70 лица, од чега 63 
редовних чланова ДИЖС (са правом гласа) и 7 гостију.  
 

Како је на седници присутно око 40% укупног броја редовних чланова ДИЖС (којих 
тренутно има 156), констатовао је да, сходно ставу 1. члана 36. важећег Статута 
ДИЖС, Скупштина има кворум за рад и одлучивање. 
 

Ад. 8.  
 
Председавајући је информисао присутне о предвиђеним процедурама избора 
органа ДИЖС, уз препоруку да за свако место предложе више кандидата, као и 
представнике оба пола, различитих генерација, привредних друштава и региона. 
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Чланови Скупштине су, уз јавно образложење, предложили 3 одвојене листе 
кандидата: 
- на листи кандидата за чланове Управног одбора ДИЖС, за председника овог 

органа (уједно и Председника ДИЖС) предложен је Бранислав Бошковић, а за 
чланове овог органа предложени су Драган Ђорђевић, Душан Антонић, Гордан 
Стојић, Марко Стошић, Милан Максимовић, Мирко Стаматовски, Мирослав 
Стојчић, Огњенка Андрић - Томић, Ранко Вукобрат, Саша Тривић, Снежана 
Маринковић и Јосип Ујчић,  

- на листи кандидата за чланове Надзорног одбора ДИЖС, за председника овог 
органа предложен је Милан Шеган, а за чланове овог органа предложени су 
Иван Плесничар и Радојка Аврамовић,  

- на листи кандидата за чланове Суда части ДИЖС, за председника овог органа 
предложен је Слободан Стаменковић, а за чланове овог органа предложени су 
Јован Ђерасимовић, Милан Марковић, Предраг Јанковић и Славко Весковић 

 
Предложене листе са кандидатима су јавним гласањем усвојене једногласно. 
 
Ад. 9.  
 
Председавајући је предложио да гласање за председнике органа ДИЖС буде 
јавно, а за чланове органа ДИЖС тајно, заокруживањем жељених кандидата на 
гласачким листићима и убацивањем листића у гласачку кутију.  
 
Предлог је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 
Потом се приступило гласању. 
 
Јавним гласањем једногласно су изабрани: 

• Бранислав Бошковић за Председника управног одбора ДИЖС (уједно и 
Председника ДИЖС), 

• Милан Шеган за Председника надзорног одбора ДИЖС, 

• Слободан Стаменковић за Председника суда части ДИЖС. 
 
Избор чланова Управног одбора ДИЖС, Надзорног одбора ДИЖС и Суда части 
ДИЖС спроведен је тајним гласањем. 
 
Ад. 10.  
 

Досадашњи Председник ДИЖС Данко Трнинић је поднео детаљан Извештај о 
раду ДИЖС за период од 12.2016. до 04.2022. године у коме је посебно нагласио: 

• покретање израде и издавање часописа "Железнице", 

• израду веб сајта ДИЖС, 

• простор за деловање удружења, 

• потешкоће у раду, активности и успехе ДИЖС. 
 

Извештај о раду ДИЖС за протекли период је јавним гласањем усвојен 
једногласно. 
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Ад. 11.  
  
Досадашњи Председник ДИЖС Данко Трнинић је поднео Финансијски извештај за 
период од 12.2016. до 04.2022. године у коме је образложио: 

• приходе од чланарине, реклама и донација, 
• расходе, посебно наглашавајући трошкове у вези часописа "Железнице", 

прослава слава ДИЖС, одржавања седница скупштина ДИЖС, стручних 
скупова, обавеза ка државној управи и рада Управног одбора ДИЖС. 

 

Финансијски извештај за протекли период је јавним гласањем усвојен једногласно, 
уз препоруку да он представља интегралну целину са наредним Извештајем 
надзорног одбора ДИЖС. 
 

Ад.12. 
 

Главни уредник часописа "Железнице" Славко Весковић је поднео детаљан 
извештај у коме је посебно нагласио: 

• формирање радова (писање, рецензију, лекторисање, припрему за штампу, 
штампу и дистрибуцију), 

• потешкоће у издавању часописа, 

• план да часопис у наредном периоду постане научни. 
 

Ад.13.  
 

Досадашњи Председник ДИЖС Данко Трнинић је образложио потребу за 
доношењем новог Статута ДИЖС. Предложене измене су претходно биле 
благовремено достављене свим члановима удружења електронским путем да дају 
коментаре и сугестије.  
 

Нови Статут ДИЖС је јавним гласањем усвојен једногласно. 
 

Ад.14.  
  
Нови Председник ДИЖС Бранисав Бошковић је образложио оба ова документа, 
који су претходно били благовремено достављени свим члановима удружења 
електронским путем да дају коментаре и сугестије. 
 
У погледу "Визије ДИЖС са приоритетима и начином деловања", посебно је 
нагласио следеће области: 

• Мисију Друштва, 

• Оцену досадашњег деловања и домета Друштва, 

• Кључне карактеристике будућег амбијента у којем ће Друштво деловати, 

• Како се промена амбијента одражава на организацију и рад Друштва, 

• Визију Друштва у 2025. години, 

• Приоритете у деловању и раду Друштва, а нарочито: 
1) Јачање његовог ауторитета и снаге, 
2) Видљивост рада, 
3) Часопис „Железнице“, 
4) Рад секција, 
5) Повезивање са другим професионалним друштвима, 

• Начин деловања Друштва. 
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У погледу Програма рада ДИЖС за наредни период, посебно је нагласио да је он 
базиран на "Визији ДИЖС са приоритетима и начином деловања" и издвојио: 

• Приоритетне и обавезне активности, 

• Остале активности. 
  
"Визија ДИЖС са приоритетима и начином деловања" је јавним гласањем усвојена 
једногласно. 
 
Одлуком већине чланова Скупштине, са 2 уздржана гласа и свим осталим 
гласовима "за", Програм рада ДИЖС за наредни период прихваћен је у начелу и 
дат задатак новом Управном одбору ДИЖС да преради формулације које се 
односе на струковне инжењере и да се потом овај документ усвоји гласањем 
електронским путем. 
 

Ад.15. 
 

Председавајући је у оквиру ове тачке предложио да се усвоји следећа Одлука:  
 
"У складу са чланом 35. важећег Статута Друштва дипломираних инжењера 
железничког саобраћаја Србије (ДИЖС), на седници Скупштине ДИЖС одржаној 
дана 24.05.2022. у Београду донета је Одлука да се за заступника удружења уместо 
досадашњег председника Данка Трнинића именује и овласти нови Председник 
ДИЖС Бранисав Бошковић.  
 
Овлашћују се досадашњи председник Данко Трнинић и нови председник Бранисав 
Бошковић да спроведу оверу новог Статута ДИЖС и све потребне измене у Регистру 
удружења Агенције за привредне регистре. 
 

Ад.16. 
 

Председник Изборне комисије Арсен Ристовић је известио присутне да су на 
основу резултата гласања изабрани следећи чланови: 

• Управни одбор ДИЖС - Душан Антонић, Гордан Стојић, Марко Стошић, 
Мирослав Стојчић, Огњенка Андрић - Томић, Ранко Вукобрат, Снежана 
Маринковић и Јосип Ујчић; 

• Надзорни одбор ДИЖС - Иван Плесничар и Радојка Аврамовић; 

• Суд части ДИЖС - Јован Ђерасимовић, Милан Марковић, Предраг Јанковић и 
Славко Весковић. 

 
Ад.17. 
 
Нови Председник ДИЖС Бранисав Бошковић обратио се Скупштини, поздравио је 
све присутне и пригодним говором им се захвалио на учешћу у раду седнице, а 
посебно на указаној части и поверењу. У најкраћим цртама изнео је приоритете 
ДИЖС, као и наговестио будуће активности и начин остварења истих у свом 
изборном мандату.  
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Ад.18. 
 
Председавајући је XIII Скупштину ДИЖС затворио у 16:30 часова. 
 
 
 
У Београду, 31.05.2022. 
 ЗАПИСНИЧАР: 
  
  
 _____________________________ 
 Александар Гајицки дипл.инж.саобр. 
  
  
  
 ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА: 
  
  
 _____________________________ 
 Аница Стојићевић, дипл.инж.саобр. 
  
  
 _____________________________ 
 Мирјана Бугариновић, дипл.инж.саобр. 


