
 

ПРЕДЛОГ 
 
На основу чланa 10. и 11. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09 
Скупштина Српског националног комитета CIGRE дана ......   2009. године, донела је 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 

СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА CIGRE 
 
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Српски национални комитет CIGRE (у даљем тексту: CIGRE СРБИЈА) је 
професионално, непрофитно удружење које се на домаћем и међународном плану 
бави стручним и научним проблемима из области производње, преноса и 
дистрибуције електричне енергије, производње електричне опреме и проблематиком 
планирања, изградње и експлоатације електроенергетских система и мрежа. 

CIGRE СРБИЈА је правни следбеник Југословенског комитета JUKO CIGRE, 
као националног комитета Међународног савета за велике електричне мреже чије је 
стално седиште у Паризу - CONSEIL INTERNAТIONAL DES GRANDES RESEAUX 
ELECTRIQUES, са акронимом CIGRE ( у даљем тексту CIGRE PARIS ). 

Овим статутом уређују се циљеви, унутрашња организација CIGRE СРБИЈА,  
избор и делокруг рада њених органа, облици и начин организовања, чланство 
организације, начин располагања средствима и друга питања везана за рад CIGRE 
СРБИЈА. 
 

Члан 2. 
 

Назив организације је Српски национални комитет Међународног савета за 
велике електричне мреже CIGRE.  

При пословању са иностранством као назив CIGRE СРБИЈА употребљава се:  

на француском језику: ″CIGRE-COMITE NAТIONALE SERBE″, 
на енглеском језику: ″CIGRE-SERBIAN NATIONAL COMMITTEE″. 

Скраћени назив организације је: CIGRE СРБИЈА. 
CIGRE СРБИЈА има седиште у Београду у улици Балканска 13. 

 
Члан 3. 

 
CIGRE СРБИЈА има својство правног лица са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом и овим статутом. 
CIGRE СРБИЈА може бити члан и других међународних и домаћих сродних 

организација. Начин удруживања са другим организацијама регулише се 
одговарајућим актима. 
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Члан 4. 

 
CIGRE СРБИЈА представља и заступа председник CIGRE СРБИЈА.  
CIGRE СРБИЈА може представљати и заступати потпредседник по 

овлашћењу председника.  
 

Члан 5. 
 

За своје обавезе CIGRE СРБИЈА одговара свим својим средствима. Средства 
за рад CIGRE СРБИЈА обезбеђују се на начин прописан законом и овим статутом. 
 

Члан 6. 
 

CIGRE СРБИЈА има печат округлог облика, пречника описаног круга 3 cm, са 
кружно исписаним натписом "Српски национални комитет CIGRE”, а у средини је 
уписано " CIGRE СРБИЈА”. 
 CIGRE СРБИЈA има амблем, који је идентичан амблему CIGRE PARIS. 
 Амблем симболично представља у левом делу глобус и муњу, а у десном 
делу назив CIGRE. Испод је текст "CIGRE СРБИЈА”. 
 Амблем је плаве боје. 

 
Члан 7. 

 
Рад CIGRE СРБИЈА и њених органа је јаван осим ако одговарајућим 

документима није другачије прописано. 
 
 

2. ЦИЉЕВИ  
 

Члан 8.  
 
   Основни циљеви CIGRE СРБИЈА су: 
 
1) остваривање стручних и научних активности у области савременог планирања, 

изградње и експлоатације електроенергетских система и мрежа; 
2) унапређивање технологије рада у области производње, преноса и дистрибуције 

електричне енергије, производње електричне опреме, као и заштите животне 
средине у складу са научним и стручним достигнућима у земљи и иностранству 
и закључцима CIGRE PARIS; 

3) афирмација струке и науке и дефинисање основе за израду законске 
регулативе и стандардизације у области електроенергетике; 

4) стручно усавршавање чланова CIGRE СРБИЈA, на домаћем и            
међународном плану. 
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3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА УДРУЖИВАЊА 
 

Члан 9. 
 

 
За постизање својих циљева CIGRE СРБИЈА: 

1. организује саветовања, симпозијуме, колоквијуме, семинаре и друго; 
2. учествује у раду CIGRE PARIS и њених органа;  
3. успоставља сарадњу са асоцијацијама и појединцима који су заинтересовани за 

проблематику којом се бави CIGRE СРБИЈА; 
4. прати и унапређује развој у појединим ужим подручјима свога рада и у том циљу 

формира студијске комитете и радне групе;  
5. даје мишљење и сугестије у области рада CIGRE PARIS; 
6. издаје и пружа помоћ у издавању публикација од интереса за делатност струке; 
7. развија и унапређује систем информисања и размену информација, 

објављивање материјала и препорука са својих стручних манифестација; 
8. обезбеђује финансијска средства за свој рад. 
 
 

4. ЧЛАНСТВО У CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 10. 
 

Чланство у CIGRE СРБИЈА  је добровољно.  
Чланови CIGRE СРБИЈA су једнаки у правима, обавезама и одговорностима  

CIGRE СРБИЈA. 
Чланови CIGRE СРБИЈA могу бити:  
1)  индивидуални чланови - стручњаци у областима којима се бави CIGRE       

СРБИЈA; 
2)      колективни чланови (правна лица): 

• јавна или приватна предузећа и привредна друштва из области енергетике,     
           индустрије или трговине, 
• високе или више образовне установе, истраживачке установе,                    
           институти и лабораторије, 
• владине установе и агенције, или 
• научна и техничка удружења. 
3)  почасни индивидуални чланови. 
 

 
Члан 11. 

 
Чланство у CIGRE СРБИЈA стиче се попуњавањем приступнице и уплатом 

чланарине, на основу које се добија чланска карта. 
Сви чланови су дужни да годишњу чланарину плате у току прве половине 

текуће године. Почасни чланови не плаћају чланарину.  
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Чланови који су својим дугогодишњим радом дали изузетан допринос раду у 
областима којима се бави CIGRE СРБИЈA могу стећи статус почасног члана.  

Колективни чланови у писаном облику именују своја три представника који 
представљају тог члана у CIGRE СРБИЈA, при чему сваки представник код 
одлучивања на седници Скупштине има само један глас. 

Сваки индивидуални члан код одлучивања на седници Скупштине има само 
један глас. 

Ако члан не плати годишњу чланарину до краја године сматраће се да је 
његово чланство истекло и брише се из књиге чланова. 

Члан иступа из CIGRE СРБИЈA ако Извршном одбору достави писану изјаву о 
иступању. 

Чланство у CIGRE СРБИЈA престаје: иступањем, искључењем на основу 
одлуке Извршног одбора, смрћу члана и престанком деловања CIGRE СРБИЈA. 

Члан се искључује из CIGRE СРБИЈA ако не извршава обавезе из Статута или 
ако очигледно ради против интереса CIGRE СРБИЈA.  
 

Секретаријат CIGRE СРБИЈA води ажурну књигу чланова. 
 

 
Члан 12. 

 
Основна права и обавезе чланова су: 

• да покрећу иницијативе од интереса за рад CIGRE СРБИЈA, 

• да бирају и буду бирани у тела CIGRE СРБИЈA, 

• да могу бити чланови студијских комитета, 

• да могу учествовати у раду радних група, непосредно или преко својих  
представника, 

• да буду информисани о раду CIGRE СРБИЈA, 

• да поштују и  да се придржавају одредаба Статута и других аката CIGRE 
СРБИЈA, норматива, стандарда и осталих докумената, која донесе или усвоји 
CIGRE  СРБИЈA,  

• да активно учествују у раду  CIGRE СРБИЈA,  

• да се придржавају одлука органа CIGRE СРБИЈA, 

• да извршавају задатке и остварују циљеве CIGRE СРБИЈA, 

• да уредно плаћају чланарину, 

• да извршавају и друге обавезе у вези са чланством у CIGRE СРБИЈA. 
 

Чланови за свој рад могу добити признања: за животно дело, плакете, 
похвале, дипломе. Услови за добијање наведених признања дефинишу се посебним 
правилницима.  

Сва признања члановима уручују се јавно на редовним Скупштинама, или на 
седницама Извршног одбора односно студијског комитета. 
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У секретаријату CIGRE СРБИJA се води књига признања.  
 

 
5. ОРГАНИ CIGRE СРБИJA 

 
Члан 13. 

 
Органи CIGRE  СРБИJA  јесу: 
1. Скупштина 
2. Извршни одбор 
3. Председник CIGRE СРБИJA   
4. Надзорни одбор 
5. Секретаријат.  
 

5.1. СКУПШТИНА CIGRE СРБИJA 
 
 

Члан 14. 
 

Скупштина CIGRE СРБИJA је највиши орган CIGRE СРБИJA са правима и 
обавезама утврђеним законом и овим статутом. 
 Скупштину CIGRE СРБИJA сачињавају сви чланови CIGRE СРБИJA. 
Скупштина CIGRE СРБИJA: 

1) усваја Статут и одлучује о његовим променама; 
2) усваја Пословник о раду Скупштине; 
3) бира и разрешава председника и потпредседника CIGRE СРБИJA; 
4) бира и разрешава два истакнута члана у састав Извршног одбора;  
5) бира и разрешава чланове Надзорног одбора; 
6) проглашава почасне чланове CIGRE СРБИJA; 
7) доноси одлуку о престанку рада CIGRE СРБИJA; 
8) доноси одлуку о образовању и укидању студијских комитета; 
9) доноси одлуку о удруживању и учлањењу у друге организације; 
10) усваја извештај о раду CIGRE СРБИJA између две скупштине; 
11) утврђује ставове и даје смернице за рад CIGRE СРБИJA. 
   
 

Члан 15. 
 

Скупштина CIGRE СРБИJA има председника и потпредседника.  
Председник скупштине је председник CIGRE СРБИJA. У случају одсутности 

или спречености председника Скупштине замењује потпредседник Скупштине 
CIGRE СРБИJA. 
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Начин избора председника и потпредседника CIGRE СРБИJA: 
На изборном састанку мора да буде присутна већина чланова Скупштине. 

Предлоге за председника и потпредседника подноси Извршни одбор у писаној 
форми и сваки поднети предлог мора бити подржан од најмање 5 студијских 
комитета, при чему један студијски комитет може предложити само једног 
кандидата. Гласање је тајно. Председник и потпредседник су изабрани ако је за 
предлог гласало више од 2/3 присутних чланова. У случају да је више кандидата 
добило исти број гласова, гласање се понавља само за те кандидате. 
 

Члан 16. 
 
 Редовну седницу Скупштине CIGRE СРБИJA сазива председник Скупштине 
најмање једанпут годишње. 
 На предлог председника CIGRE СРБИJA, или на захтев најмање 11 чланова 
Извршног одбора или најмање једне трећине чланова Скупштине CIGRE СРБИJA, 
председник Скупштине сазива ванредну седницу Скупштине CIGRE СРБИJA у року 
од 30 дана од дана пријема предлога. 
 Предлог из става 2. овог члана мора бити састављен у писаној форми с 
предлогом тачака дневног реда и материјалом који се односи на предлог. 

Ако су испуњени сви услови из претходног става овог члана, председник је 
дужан да сазове ванредну седницу Скупштине. Уколико председник одбије да 
сазове ванредну седницу Скупштине, исту могу сазвати сами предлагачи у року од 
наредних 14 дана.   
 

Члан 17. 
 
 Скупштина CIGRE СРБИJA ради у јавним седницама, а седница може бити 
одржана уколико јој присуствује већина чланова. 
 Седницом Скупштине CIGRE СРБИJA руководи председник CIGRE СРБИJA. 
 Гласање у Скупштини CIGRE СРБИJA  је по правилу јавно. 
 Скупштина CIGRE СРБИJA одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова Скупштине CIGRE СРБИJA осим ако то није другачије одређено овим 
Статутом. 
 Рад Скупштине CIGRE СРБИJA се одвија у складу са Пословником о раду. 
 За вршење одређених послова Скупштина CIGRE СРБИJA може образовати 
комисије. Одлуком о образовању комисије уређује се њен делокруг рада и састав.  
 
  
 

5.2 ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Члан 18. 
 

Извршни одбор је извршни орган Скупштине, одговоран за спровођење 
одлука Скупштине. 
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Извршни одбор се састоји од: 

• председника CIGRE СРБИJA, 
• потпредседника CIGRE СРБИJA, 
• председника свих студијских комитета, 
• два (2) истакнута члана из редова чланова CIGRE СРБИJA.  

Извршни одбор из својих редова тајним гласањем бира председника и 
потпредседника. 

Мандат председника, потпредседника и чланова Извршног одбора траје 
четири године и могу бити бирани највише два пута узастопно. 

Начин избора председника и потпредседника Извршног одбора: на изборном 
састанку мора да буде присутна већина чланова Извршног одбора; предлог за 
председника и потпредседника подноси се у писаној форми и мора бити подржан од 
најмање три члана Извршног одбора. Гласање је тајно. Председник и потпредседник 
су изабрани ако је за предлог гласало више од 2/3 присутних чланова. У случају да 
је више кандидата добило исти број гласова, гласање се понавља само за те 
кандитате. 

Извршни одбор може сменити председника, потпредседника и секретара, а 
Скупштини предложити смену чланова из реда истакнутих чланова CIGRE СРБИJA, 
пре истека мандата ако не извршавају своје обавезе и ако без оправданог разлога  
не учествују у три (3) узастопне седнице Извршног одбора.  
 
 

Члан  19. 
 
Извршни  одбор обавља следеће послове: 

• управља радом CIGRE СРБИJA између два заседања Скупштине,  

• припрема материјале за Скупштину, 

• утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина CIGRE 
СРБИJA, 

• припрема и доноси годишњи план и програм рада CIGRE СРБИJA,  

• припрема и доноси финансијски план и усваја извештај о финансијском 
пословању CIGRE СРБИJA, 

• спроводи одлуке, закључке и друга акта Скупштине CIGRE СРБИJA, 

• утврђује висину чланарине за чланове CIGRE СРБИJA, 

• доноси одлуку о додели плакета, 

• предлаже почасне чланове CIGRE СРБИJA, 

• предлаже најмање 2 истакнута члана CIGRE СРБИJA за Извршни одбор, 

• остварује сарадњу са сродним професионалним удружењима, 

• доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
Секретаријата, Правилник о раду студијских комитета, Правилник о 
организовању саветовања и других научно-стручних скупова, Правилник о 
рачуноводству, Пословник о раду Извршног одбора и друга општа акта чије 
доношење није у надлежности Скупштине CIGRE СРБИJA, 
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• образује повремена и стална радна тела за извршавање послова из своје 
надлежности, 

• обавља друге послове који су му стављени у надлежност овим статутом, 
другим општим актима и одлукама Скупштине CIGRE СРБИJA, 

• одлучује о пријављивању реферата чланова CIGRE СРБИJA за саветoвања 
CIGRE PARIS и регионалне скупове CIGRE PARIS, 

• сарађује са CIGRE PARIS, 

• координира рад на стручном плану са другим стручним организацијама, 

• прати и координира рад студијских комитета, 

• бира и организује рад организационог и програмског одбора за саветовања и  
симпозијуме,  

• доноси одлуке о искључењу из чланства, 

• доноси одлуке  по приговорима лица којима је оспорено право на учлањење. 
 

Члан 20. 
 

Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање једанпут у шест месеци. 
Извршни одбор сазива председник по својој иницијативи, или на захтев најмање пет 
чланова Извршног одбора или на захтев Надзорног одбора. 

Рад Извршног одбора се одвија у складу са Пословником о раду Извршног 
одбора. 

Одлуке Извршног одбора су пуноважне ако је седници присутно више од 
половине његових чланова и ако је за одлуку гласало више од половине чланова 
Извршног одбора. 
 Извршни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини CIGRE СРБИJA, 
једном годишње.  
 
 

 5.3 ПРЕДСЕДНИК  CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 21. 
 

   Радом CIGRE СРБИJA руководи Председник. 
 
  Председник CIGRE СРБИЈА: 

1) представља и заступа CIGRE СРБИЈА, у земљи и иностранству; 
2) одговара за законитост рада CIGRE СРБИJA; 
3) предлаже основе пословне политике, програм и план рада CIGRE СРБИJA  и 
предузима мере за њихово спровођење, усклађује рад и активности CIGRE СРБИЈА 
и њених органа; 
4) координира  и сарађује са  другим организацијама; 
5) даје пуномоћја другим лицима за представљање и заступање CIGRE СРБИЈА у  
земљи и иностранству; 
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6) одобрава коришћење средстава CIGRE СРБИЈА;  
7) обавља и друге послове одређене овим статутом, или другим општим актом 
CIGRE СРБИЈА. 

За свој рад председник CIGRE СРБИЈА одговара Скупштини CIGRE СРБИЈА. 
Председника CIGRE СРБИЈА у одсуству замењује потпредседник CIGRE СРБИЈА.  

Мандат председника и потпредседника CIGRE СРБИЈА траје четири године и 
може бити биран највише два пута узастопно.  

Овлашћења из става 1. тачка 1), 4) и 5) овог члана председник CIGRE 
СРБИЈА може пренети на потпредседника CIGRE СРБИЈА. 
 

Члан 22. 
 

Председник је наредбодавац за коришћење финансијских средстава. По 
потреби може да део својих овлашћења пренесе на друга лица. 

Председник осигурава јавност рада и информише јавност о раду CIGRE 
СРБИЈА. 
 

5. 4. ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
 

Члан 23. 
 

 Председник Извршног одбора обавља следеће послове: 
1. припрема седнице и председава седницама Извршног одбора, 
2. припрема извештај о раду Извршног одбора, 
3. припрема материјале за Скупштину, 
4. извршава одлуке Извршног одбора, 
5. обавља и друге послове одређене овим статутом и другим општим актима. 
 

5.5. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 24. 
 

Надзорни одбор CIGRE СРБИЈА (у даљем тексту: „Надзорни одбор“) врши 
надзор над финансијским и материјалним пословањем у складу са законом и актима 
CIGRE СРБИЈА. 

Надзорни одбор се састоји од три (3) члана. Чланове Надзорног одбора и два 
(2) заменика бира Скупштина из редова чланова CIGRE СРБИЈА, а на основу 
предлога Извршног одбора. 

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Извршног 
одбора.  

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити бирани 
највише два пута узастопно. 

Чланови Надзорног одбора бирају између себе председника Надзорног 
одбора. 
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Надзорни одбор се састаје према потреби, а најмање једанпут годишње. 
     
 

5. 6. СЕКРЕТАРИЈАТ CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 25.   
 
 Ради обављања стручних, административних, помоћних и других послова за 
потребе CIGRE СРБИЈА образује се Секретаријат CIGRE СРБИЈА. 
 Организација и рад Секретаријата CIGRE СРБИЈА утврђују се Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Секретаријата CIGRE 
СРБИЈА. 
 
У Секретаријату CIGRE СРБИЈА обављају се: 
 
1. административно-технички послови за потребе органа CIGRE СРБИЈА, 

студијских комитета и CIGRE СРБИЈА у целини; 
2. материјално-финансијски послови за потребе CIGRE СРБИЈА; 
3. послови везани за издавање публикација, саопштења и других видова 

информисања; 
4. уређује се интернет презентација CIGRE СРБИЈА ради благовременог, 

квалитетног и тачног информисање чланова CIGRE СРБИЈА  о свим 
активностима из рада CIGRE СРБИЈА; 

5. административно-технички и рачуноводствени послови за организовање 
саветовања, симпозијума које организује CIGRE СРБИЈА; 

6. остали стручни послови за потребе органа и тела CIGRE СРБИЈА. 
 
 Материјално-финансијски послови се могу поверити и другој овлашћеној  
организацији по одлуци Извршног одбора.  
  
 

Члан 26. 
 
 Запослени у Секретаријату имају сва права и дужности утврђене законом, 
овим статутом, другим општим актима CIGRE СРБИЈА и одлукама органа CIGRE 
СРБИЈА. 
 Права и обавезе запослених у Секретаријату уређују се Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Секретаријата CIGRE 
СРБИЈА. 
 

Члан 27. 
 
 Радом Секретаријата руководи секретар CIGRE СРБИЈА. 
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Члан 28. 
 
Секретар обавља следеће послове: 
1. прати доношење прописа који су у вези са делокругом рада CIGRE PARIS;  
2. стара се о припреми седница органа CIGRE СРБИЈА и о извршењу одлука и 

других аката тих органа; 
3. присуствује седницама Извршног одбора, без права гласа; 
4. организује припрему нацрта општих аката и одлука које доноси  Извршни одбор; 
5. стара се  о припреми извештаја о финансијском пословању  CIGRE СРБИЈА за 

разматрање на органима CIGRE СРБИЈА; 
6. припрема извештаје о раду CIGRE СРБИЈА и доставља их Извршном одбору и 

Скупштини; 
7.  учествује у припреми састанака Извршног одбора и Скупштине;  
8. подноси извештаје које захтева Извршни одбор и Скупштина; 
9. обавља и друге послове из делокруга рада CIGRE СРБИЈА. 

Извршни одбор бира секретара CIGRE СРБИЈА, путем јавног огласа. Особа 
која се бира на место секретара мора имати високу стручну спрему, са знањем 
енглеског језика. 

Мандат  секретара траје четири године и може бити поново биран.  
Секретар за свој рад одговара председнику CIGRE СРБИЈА и Извршном одбору. 
Секретар заступа CIGRE СРБИЈА у оквиру пуномоћја добијених од Председника 
CIGRE СРБИЈА. 
 
 

6. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА CIGRE СРБИЈА 
 

6.1 СТУДИЈСКИ КОМИТЕТИ 
 

Члан 29. 
 

 Студијски комитети су основни облик организовања и повезивања чланова 
CIGRE СРБИЈА, ради остваривања циљева и задатака CIGRE СРБИЈА који су 
одређени законом и овим Статутом. 

У саставу CIGRE СРБИЈА постоје следећи студијски комитети(словне ознаке 
студијских комитета су у складу са ознакама CIGRE PARIS):   

A1  Обртне електричне машине 
A2  Трансформатори 
A3  Високонапонска опрема 
B1  Каблови 
B2  Надземни водови 
B3  Постројења 
B4  HVDC и енергетска електроника 
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B5  Заштита и аутоматизација 
C1  Економија и развој ЕЕC 
C2  Управљање и експлоатација у ЕЕC 
C3  Перформансе система заштите животне средине 
C4  Техничке перформансе ЕЕC 
C5  Тржиште електричне енергије и регулација 
C6  Дистрибутивни системи и дистрибуирана производња 
D1  Материјали и савремене технологије 
D2  Информациони системи и телекомуникације. 
 

Члан  30. 
 
 Рад и активности чланова CIGRE СРБИЈА у студијским комитетима је 
добровољан. 
 Члан CIGRE СРБИЈА може бити биран, односно именован највише у два 
студијска комитета.  
 Рад студијских комитета уређује се Правилником о раду студијских комитета. 
 
 

Члан 31.  
 
 Сваки студијски комитет бира председника између својих чланова.  
 Начин избора председника студијског комитета  је: на изборном састанку мора 
да буде присутно најмање девет чланова студијског комитета; предлог за 
председника студијског комитета подноси се у писаној форми и мора бити подржан 
од најмање три члана студијског комитета; тајним гласањем председник је изабран 
ако је за предлог гласало више од половине присутних чланова; у случају да је више 
кандидата добило исти највећи број гласова, гласање се понавља само за те 
кандитате. 
 О спроведеном избору за председника студијског комитета води се записник. 
 Председник студијског комитета именује секретара студијског комитета уз 
сагласност студијског комитета.  
  
 

Члан 32. 
 
 Студијски комитети одржавају своје састанке према потреби, а најмање 
једанпут годишње. По потреби се  може одржати и заједнички састанак два или 
више студијских комтета. 
 Студијски комитети могу основати привремене или сталне радне групе ради 
ефикаснијег рада, обраде, разматрања, предлагања и друго, проблематике из 
делокруга рада како студијског комитета тако и из делокруга рада CIGRE СРБИЈА. 
 Студијски комитети подносе годишњи извештај о свом раду Извршном одбору. 
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6.2. САВЕТОВАЊА CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 33.  
 

 У остваривању циљева и задатака CIGRE СРБИЈА развија размену техничких 
информација и искустава путем организовања саветовања, симпозијума, 
колоквијума, семинара и других облика стручног и научног рада.  
 Саветовање као облик рада CIGRE СРБИЈА одржава се по правилу сваке 
друге године. 
 Концепцију о раду саветовања, време и место одржавања  саветовања 
утврђује Извршни одбор CIGRE СРБИЈА. 
 Студијски комитети или више студијских комитета могу заједно да организују 
симпозијуме, колегијуме и консултације из домена свог рада, уз претходну 
сагласност Извршног  одбора CIGRE СРБИЈА 

 
 

  
7. ОПШТИ АКТИ 

 
Члан 34. 

 
 Општи акти CIGRE СРБИЈА јесу: Статут, правилници, пословници и други 
општи акти који морају бити у сагласности са Статутом. 
 Иницијативу за доношење или измену Статута, или другог општег акта може 
поднети најмање трећина  чланова CIGRE СРБИЈА  или Извршни  одбор. 
 

 
Члан 35. 

 
 Извршни одбор припрема нацрт Статута или другог општег акта и доставља 
га на давање мишљења, примедаба и предлога члановима студијских комитета. 
 Расправа о нацрту из става 1. овог члана траје најкраће 15 а најдуже 30 дана. 

 
Члан 36. 

 
 Извршни одбор утврђује предлог Статута или другог општег акта. 
 Извршни одбор приликом утврђивања предлога из става 1. овог члана 
разматра мишљења, примедбе и предлоге из расправе. 
 Приликом разматрања предлога Статута, или другог општег акта, Скупштина 
поступа са примедбама и предлозима по процедури прописаној Пословником о раду 
Скупштине.  
 Статут CIGRE СРБИЈА и друга општа акта објављује се на интернет 
презентацији. 
 Општи акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
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Члан 37. 
 
 Измене и допуне Статута или другог општег акта врше се по поступку 
прописаном за њихово доношење. 
 
 

8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА 
 

Члан 38. 
 
 
 Извршни одбор CIGRE СРБИЈА припрема и доноси годишње планове: план 
рада, план  пословања и финансијски план CIGRE СРБИЈА.  
 Саставни делови годишњег плана рада и плана пословања CIGRE СРБИЈА су 
годишњи планови и програми рада студијских комитета.  
 
 

Члан 39. 
 
 Предлоге годишњих планова и програма рада доносе студијски комитети 
CIGRE СРБИЈА, а  потврђује их Извршни одбор. 
  
 

9. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 40. 
 
 Средства за рад CIGRE СРБИЈА обезбеђују се од чланарине, котизација за 
одржавање стручних саветовања, симпозијума, донација, спонзорства, поклона, 
завештања и других извора у складу са законом. 
 
 

Члан 41. 
 
 Средства CIGRE СРБИЈА користе се за остваривање циљева CIGRE СРБИЈА 
из члана 9. овог Статута. 
 Средства CIGRE СРБИЈА користе се и за редовне трошкове рада органа 
CIGRE СРБИЈА и Секретаријата CIGRE СРБИЈА. 

Средства из става 1. и 2. овог члана користе се у складу са програмом рада и 
финансијским планом CIGRE СРБИЈА. 

Изузетно, у случају када није утврђен предлог програма и плана рада CIGRE 
СРБИЈА, односно студијских комитета, средства CIGRE СРБИЈА могу се користити 
за финансирање, односно предфинансирање појединачних програма и пројеката 
CIGRE СРБИЈА, односно студијских комитета, у складу са одлукама Извршног 
одбора. 

Члан 42. 
 

CIGRE СРБИJA  обавља финансијско пословање преко свог текућег рачуна и 
рачуна посебних намена у складу са законом. 
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О стању средстава CIGRE СРБИJA саставља се завршни рачун за сваку 
календарску годину. 

Извршни одбор усваја завршни рачун и одређује лица која су овлашћена за 
потписивање одговарајућих докумената. 
  
 

Члан 43. 
 

О финансијском пословању CIGRE СРБИJA сачињава се детаљан извештај. 
Извештај о финансијском пословању CIGRE СРБИJA  усваја Извршни одбор. 
Вођење материјално-финансијског пословања CIGRE СРБИJA уређује се 

Правилником о рачуноводству. 
 
 

10. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 44. 
 

Рад CIGRE СРБИЈА је јаван. 
О раду CIGRE СРБИЈА јавност се упознаје преко саопштења, информација, 

научних и стручних публикација. 
Послови који представљају службену или пословну тајну или су од других 

органа означени као тајна, не могу се саопштавати на начин одређен у претходном 
ставу. 

Општим актом CIGRE СРБИJA одређује се који послови представљају тајну, 
начин чувања таквих докумената и начин саопштавања података који представљају 
тајну. 
 

Члан 45. 
 

CIGRE СРБИJA редовно упознаје своје чланове са одлукама, ставовима и 
предлозима усвојеним на седницама органа и тела и другим скуповима у CIGRE 
СРБИJA путем гласила, преко интернет презентације CIGRE СРБИЈА и других 
средстава јавног информисања. 

Студијски комитети имају своју страну на интернет презентацији CIGRE 
СРБИЈА. 
  

 
11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 46. 

 
За тумачења одредби Статута надлежна је Скупштина CIGRE СРБИЈА. 

CIGRE СРБИJA престаје са радом кад одлуку о томе донесе Скупштина већином 
гласова свих чланова CIGRE СРБИJA. 
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Члан 47. 
 

Даном ступања на снагу овог  Статута престаје да важи Статут CIGRE 
СРБИJA донет 03. октобра 2007. године у Врњачкој Бањи.  
 

Члан 48. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  
 
 
 
          Председник CIGRE СРБИЈА 

 
Радомир М.Наумов 

. 
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