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Српски национални комитет CIGRE 

Београд, Војводе Степе 412 

 

Датум: 29. септембар 2017. год. 

Бр. 208/2017 

На основу члана 23 алинеја 14 Пречишћеног текста Статута Српског националног комитета 

CIGRE, који je донет дана 02.06.2011. године, а на Скупштини одржаној 06.06.2017. године 

усвојене Измене и допуне, Извршни одбор CIGRE Србија на својој  111. седници одржаној     

14. септембра 2017.  године, донео је следећи 

 

 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ, САДРЖАЈУ И ОДРЖАВАЊУ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА И 

СЕРВИСА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА CIGRE СРБИЈА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

CIGRE Србија користи следеће опште интернет сервисе и сервисе друштвених мрежа: 

1. Електронска пошта (E-mail):  

office@cigresrbija.rs  

2. Веб-сајт:  

www.cigresrbija.rs 

Као протокол за пренос веб-сајта служи HTTP (енг. Hyper Text Transfer Protocol). 

Спецификација тог протокола одваја се од ознаке сервиса (www) уписивањем низа знакова 

(нпр. http://www.), тако да је пуна адреса http://www.cigresrbija.rs. Допушта се испуштање 

спецификације протокола (http://), јер се подразумева када се иза ње уписује ознака www. 

3. Фејсбук-налог: https://www.facebook.com/CIGRE-Srbija-242348749532365 

 

Интернет адресе и адресе сервиса за друштвене мреже CIGRE Србија морају да садрже назив 

удружења.  

Име корисника за интернет сервисе и сервисе за друштвене мреже, као и избор домена за 

интернет сервисе (rs) и даваоца услуга комерцијалне и профитне организације сервиса за 

друштвене мреже (нпр. facebook.com/) одређује Извршни одбор CIGRE Србија кроз усвајање и 

измене или допуне овог Правилника.  

http://www.cigresrbija.rs/
http://www/
http://www.cigresrbija.rs/
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Везе међу интернет сервисима реализују се линковима који се у сваком документу видљиво 

означавају (нпр. подцртавањем текста, уоквиривањем назива дела документа, итд.). Везе 

између интернет сервиса и сервиса за друштвене мреже реализују се преко прозора или икона 

које се видљиво означавају на свакој пошетној страници (енг. Home Page). 

 
Члан 2 

Намена интернет сервиса (е-меjла и веб-сајта) и сервиса друштвених мрежа (Фејсбук-налога) 

CIGRE Србија је да обезбеди бољу информисаност и комуникацију чланова у оквиру удружења 

CIGRE Србија, као и увид стручне јавности у вести, активности и планове рада Националног 

комитета CIGRE Србија. 

Овим Правилником регулише се коришћење, структура, садржај, функционалност и 

одржавање интернет сервиса и сервиса друштвених мрежа CIGRE Србија. 

 

КОРИШЋЕЊЕ И СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА И СЕРВИСА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

 

Члан 3 

Коришћење е-мејла CIGRE Србија дозвољено је искључиво запосленима у Секретаријату 

CIGRE Србија и треба да обезбеди трајност писане комуникације, односно размену пословних 

докумената и информација. Ексклузивност за приступ е-мејлу CIGRE Србија обезбеђује se 

преко лозинке запослених у Секретаријату. Лозинка се обавезно архивира у затвореној коверти 

у документацији CIGRE Србија. 

Коришћење, односно приступ веб-сајту и Фејсбук-налогу CIGRE Србија треба да омогући свим 

заинтересованим корисницима интернет сервиса и сервиса друштвених мрежа непосредан 

увид у јавна документа и информације CIGRE Србија, исказане у текстуалном, графичком, 

видео и/или звучном облику. 

Члан 4 

Структуру интернет веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија чине:  

− садржај почетне странице;  

− навигациони менији;  

− шаблони типских страница. 

Пожељно је да веб-сајт CIGRE Србија по структури, садржају и функционалности треба да 

одговара веб-сајту матичне организације CIGRE Париз.  

Веб-сајт и Фејсбук-налог CIGRE Србија треба да има могућност претраживања на српском 

(латиница и ћирилица) и енглеском језику.  

На почетној страници веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија требе да је видно обележен 

лого CIGRE Србија у складу са важећим Статутом CIGRE Србија. 

За чланове CIGRE Србија, веб-сајт CIGRE Србија укључује сервис приступа радовима и 

презентацијама објављеним на скуповима ЈУКО CIGRE и CIGRE Србија. Приступ радовима и 

презентацијама објављеним на скуповима ЈУКО CIGRE и CIGRE Србија доступан је искључиво 

преко корисничког имена (пријављеног e-мејла) и шифре. 
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Веб-сајт CIGRE Србија треба да садржи одговарајуће линкове са међународном организацијом 

CIGRE, Националниим комитетаима CIGRE и сродним струковним асоцијацијама, институтима 

и коморама (CIRED, IEEE, IEC, ENTSO-E, СИТС, СМЕИТС, ИКС, ПКС, ИСС, ИНТ, ИМП, ЕТФ, 

итд.) 

 

ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ-САЈТА И ФЕЈСБУК-НАЛОГА 
 

Члан 5 

Одржавање веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија обухвата: 

1. Измену структуре и функционалности; 

2. Уређивање садржаја. 

Одржавање веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија врши овлашћено стручно лице (у даљем 

тексту: администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија) са којим је CIGRE Србија 

склопила Уговор о делу за обављање послова одржавање веб-сајта и/или Фејсбук-налога 

CIGRE Србија. Услове Уговора о делу за обављање послова одржавање веб-сајта и/или 

Фејсбук-налога CIGRE Србија одређује Извршни одбор CIGRE Србија. 

Одржавање веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија може се поверити једном лицу (по 

правилу), а може се услуга одржавање веб-сајта CIGRE Србија поверити једном, а услуга 

одржавање Фејсбук-налога CIGRE Србија другом лицу. 

Приступ одржању веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија креира се по логин процедури 

(корисничко име и лозинка). Једну лозинку користи администратор коме је поверено 

одржавање веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија ради измена и допуна садржаја или 

структуре, а друга лозинка се користи за уређивање садржаја веб-сајта и Фејсбук-налога 

CIGRE Србија. Лозинке се обавезно архивирају у затвореној коверти у документацији CIGRE 

Србија, а услови коришћења дефинишу Уговором између администратора и CIGRE Србија. 

 

ИЗМЕНЕ СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ВЕБ-САЈТА И ФЕЈСБУК-НАЛОГА 

 

Члан 6 

Налог за измене структуре и функционалности веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија даје 

председник (или потпреседник у отсуству председника) CIGRE Србија, а конкретне иземене 

структуре и функционалности веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија врши овлашћени 

администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија. 

Иницијативу за измене структуре и функционалности веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија 

могу да доставе чланови или запослени у CIGRE Србија у следећим сталним и привременим 

органима CIGRE Србија: 

− Извршном одбору; 

− Надзорном одбору; 

− Студијским комитетима; 

− Организационим одборима скупова; 

− Секретаријату CIGRE Србија. 
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Уз захтев за измену и/или допуну веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија наводи се 

детаљан опис разлога и/или измене.  

У случају да се додаје нови сегмент веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија, у захтеву се 

предлаже и одговорно лице за уређивање садржаја новог сегмента.  

 

Члан 7 

Овлашћени администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија по завршетку измене 

структуре и функционалности веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија, електронском поштом 

обавештава председника CIGRE Србија. 

Председник CIGRE Србија формира Радну групу (Комисију) за тестирање измена. Након  

потврде о исправности урађених измена, администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE 

Србија доставља коначан Извештај о урађеним и тестираним изменама веб-сајта и/или 

Фејсбук-налога CIGRE Србија. 

У зависности од сложености измена веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија, председник 

CIGRE Србија може лично извршити тестирање измена веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE 

Србија или за то задужити запослене у Секретаријату CIGRE Србија. 

 

УРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ВЕБ-САЈТА И ФЕЈСБУК-НАЛОГА 

 

Члан 8 

Уређивање садржаја веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија врши председник, а у 

одсуству председника и потпреседник CIGRE Србија.  

Задатак председника и потпреседник CIGRE Србија је да прикупљају податке и информације 

од свих чланова CIGRE Србија, сталних и привремених органа CIGRE Србија или запослених у 

Секретаријату CIGRE Србија, и дају налог за измене (додавање/промене/брисање) садржаја 

одговарајућег сегмента веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија. 

Члан 9 

Измене садржаја веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија врши се по потреби. 

Овлашћени администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија дужан је да пре сваке 

исплате хонорара за измене структуре и одржавање, Секретаријату CIGRE Србија достави 

Извештај о урађеним изменама структуре и одржавање веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE 

Србија.  

Члан 10 

У случају да је додат нови сегмент веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија, 

администратор веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE Србија, по потреби, врши обуку лица 

именованог за уређивање садржаја новог сегмента. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11 

Одлуке о покретању, одржавању или гашењу интернет веб-сајта и/или Фејсбук-налога CIGRE 

Србија, доноси Извршни одбор. 

Осим наведеног интернет веб-сајта и Фејсбук-налога CIGRE Србија (члан 1), Извршни одбор 

може покренути и друге интернет сервисе и сервисе друштвених мрежа ако се тиме остварују 

циљеви и задаци CIGRE Србија, самостално или заједнички са другим струковним 

удружењима. 

Члан 12 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Извршног одбора CIGRE Србија. 

 

 

 

 

Председник Извршног одбора CIGRE Србија 

 

                         мр Гојко Дотлић 

 

 

       


