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Пријава за индивидуалне чланове студенте
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Град:

Држава:

e mail:-

НАПОМЕНА:

Уз Пријаву се подноси и Потврда факултета којом
се потврђује да је именовани студент на
наведеном факултету, која је година студија, уз
навођење звања које ће студент добити по
завршетку студија Потврда се издаје само за
потребе учлањивања у

Евиденцију и учлањивање у међународну
организацију под посебно повољним
условима спроводи Српски национални комитет

.
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Шта добијају студенти чланови

Србија?CIGRE
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Слободан приступ часопису
преко сајта , као и часопису

Добијање обавештења.
Слободно преузимање техничких брошура и реферата

са скупова преко сајта ,
односно

Статус члана за скупове, као што су саветовања,
симпозијуми, колоквијуми и радионице

НАПОМЕНА: Приступ на
је слободан са бројем чланске карте, док се

читање на сајту поред броја
чланске карте захтева и адреса у

СТУДЕНТИ

„ELECTRA“ (Electra on-line)
www.cigre.org

www.cigresrbija.rs
CIGRE

CIGRE www.e-cigre.org
www.cigresrbija.rs

CIGRE
.

www.e-cigre.org (Publications
download)

Electra on-line www.cigre.org
e-mail “My Account”

(Home page).

CIGRE
CIRED „CIGRED“

, CIGRE

CIGRE

Србија и Србија (у
припреми)преко сајта

постаните члан и бићете
информисани о догађаима и најновијим
т е х ни ч к им до с т и г н у ћ има и з о б л а с т и
електроенергетике, остварите слободан приступ
најновијој техничкој документацији и омогућите
себи лакши избор тема за дипломске и
магистарске радове. Видећете, ко једном постане
члан , остаје везан за њу целог свог радног
века.



Шта је Србија

Делатност

Како ради Србија?

CIGRE ?

CIGRE

Српски национални комитет скраћено Србија)
је један од 58 националних комитета Међународног савета
за велике електричне мреже CIGRE фран

који је основан
1921. године и чије је стално седиште у Паризу.
Национални комитет на простору бивше државе
Југославије почео је са радом 1951. године као
Југословенски комитет и непрекидно је деловао
до 2007. године прилагођавајући се политичкким променама
у региону које су се догодиле 90-их година прошлог века

Србија је основана 2007. године и правни је следбеник
Југословенског комитета JUKO CIGRE

Србија је професионалнo, непрофитнo 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

Ради остваривања својих циљева Србија обезбеђује
размену техничких информација и искустава и даје
иницијативу за проучавање проблематике из своје
делатности и у том смислу, а у складу са Статутом удружења,
организује саветовања сваке непарне године (на којима
присуствује око хиљаду стручњака из земље и
иностранства), као и симпозијуме, колоквијуме и стручне
консултације радионице у парним годинама

Стручни рад Србија се одвија у 16 студијских
комитета, који се баве ужим стручним областима . Улога
ових комитета је да подстичу и координирају рад и
доприносе техничким унапређењима у свакој од тих
области. Студијски комитети имају главну улогу у
организовању скупова, у избору преференцијалних тема,
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( . Conseil
International des Grands Reseaux Electriques)
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организовању и вођењу дискусија на скуповима. Студијски
комитети могу да организују радне групе са задатком да
обраде специјалне задатке у уже специјализованим
областима.

Како се постаје члан Србија?

Какви су односи Србија са

матичним удружењем

CIGRE

CIGRE

CIGRE?

Што се тиче Вас студената и факултета на којима
студирате, Србија Вам нуди две врсте чланства.
Можете да будете:

, за све студенте
који студирају области из домена рада Србија. Не
плаћа се никаква чланарина довољно је да Секретаријату

Србија доставите Нема услова да је
факултет на коме студирате колективни члан
Србија. Нема ограничења у трајању чланства док имате
статус студента. Можете да се учланите или иступите из
чланства у било које време.

, као факултет који се бави обуком
студената и научно-истраживачким радом из домена рада

Србија Плаћа се чланарина која за 2015. годину
износи 40.000 динара. Као колективни чланови, факултети
имају право да именују своја три представника који
представљају тог члана у Србија, било да се ради о
учествовању у раду Скупштине Србија, било да се
ради о приступу техничкој документацији Србија.

Као што је речено, међународна организација
окупља 58 националних комитета широм Света. Према
подацима из 2014. године, укупан број чланова
међународне

на сајту

У оквиру међународне
енгл

ајвећи
стручни допринос у светским размерама спроводи
кроз издавање часописа (магазин) и

(научни часопис), техничких брошура и књига
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www.cigre.org.

CIGRE
„ELECTRA“ „ELECTRA

Scientific“

Индивидуални чланови студенти

Пријаву

Колективни чланови

је 8.852 чланова, од чега је 7.729
индивидуалних чланова и 1.123 колективних
чланова. Међу колективним члановима је 137
факултета и других образовних институција.
Остале информације о су доступне

ради око 230 радних
група ) састављених од
еминентних стручњака, научника и професора из
целог Света, који учествују у стручним
активностима . Може се рећи да се н

CIGRE

CIGRE

CIGRE

CIGRE
WG ( . Working Groups

CIGRE

( ), као и кроз организовање низа међународних
саветовања, симпозијума, колоквијума и радионица.

Сви национални комитети морају да раде по правилима и
процедурама Сагласно томе, учешће чланова

из Србије у свим активностима међународне
организације обезбеђује се преко Српског
националног комитета Србија

Иначе међународна организација

), итд

Поред међународне организације Србија је
члан регионалне енгл

. Као што сам назив говори,

на
сајту

Green Books

CIGRE

(CIGRE ).

IEC (International
Electrotechnical Commission), CIRED (International
Conference on Electricity Distribution), IEEE/PES (Institute of
Electrical and Electronics Engineers - Power & Energy Society),
ENTSO-E (European Network of Transmission System
Operators for Electricity .

CIGRE
CIGRE SEERC ( . outh ast uropean

egion of IGRE) SEERC

CIGRE SEERC
www.cigre-seerc.org.
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CIGRE CIGRE

одржава
контакте и тесно сарађује са другим сличнима
асоцијацијама, као што су:

се бави
развојним пројектима и проблематиком на
регионалном нивоу, а облици рада су исти као код
међународне и националних комитета :
издавање брошура, организација скупова, и др.
Остале информације о су доступне

Везе Србија са националним

комитетима у региону
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