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Чланови CIGRE Србија 
 
ПРЕДМЕТ: Предлог измена и допуна Статута CIGRE Србија 
 
 
Поштовани чланови CIGRE Србија, 
 
Прошло је скоро 2 године од последњег предлога измена и допуна Статута CIGRE Србија. То 
је било на 99. седници ИО CIGRE Србије, која је одржана 03.03.2015. године у Београду. Тада 
смо расправу и утврђивање предлога за Скупштину CIGRE Србије одложили. У међувремену 
су „испливали на површину“ и други проблеми у раду CIGRE Србије, тако да су измене и 
допуне Статута неопходне за ефикасан рад нашег Удружења. 
 
Ради лакшег разумевања и вођења расправе, предлози измена и допуна Статута CIGRE 
Србија у материјалу су груписани у 3 тематске целине:  
 
А. Формалне измене и допуне  

− евентуалну промену седишта Удружења (уколико добијемо неки документ од ЕМС-а),  
− дефинисање новог вида чланства у CIGRE Србија – Колективни чланови Генерални 

покровитељи, 
− допуну списка унутрашњих аката (правилника) CIGRE Србија, 
− измену обавезног критеријума за избор председника и потпреседника CIGRE Србија. 

 
Б. Измене и допуне чланова који се односе на рад Студијских комитета  

− дефинисање састава Студијског комитета (редовни чланови и посматрачи), 
− поступак именовања редовних чланова и посматрача, 
− дефинисање краја мандата председника Студијског комитета, 
− поступак избора председника Студијског комитета у „отвореним“ случајевима, 
− допуне надлежности председника и ИО око избора Председника СТК у „отвореним“ 

случајевима. 
 
В. Измене и допуне чланова који се односе на рад Секретаријата  

− смањење броја запослених у Секретаријату (са 2 на 1), 
− редефинисање услова за Секретара CIGRE Србија.  

 
Уз сваки предлог измене или допуне Статута дато је кратко образложење. Све конкретане 
измене у тексту Статута дате су црвеним словима. 
 
Овај Предлог измена и допуна Статута утврђен је на 108. седници ИО CIGRE Србија која је 
одржана 02.02.2017. у Београду. Јавна расправа о Предлогу трајаће до наредне седнице ИО 
која ће се одржати почетком априла 2017. Усвајање Измена и допуна Статута планирано је на 
Скупштини 2017 која ће се одржати у мају 2017. 
 
              мр Гојко Дотлић, 
         председник CIGRE Србија 


