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Српски национални комитет CIGRE  
Београд, Војводе Степе 412 
 

Датум: 17. октобар 2019. год. 
Бр. 303/2019 

 
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 120. 
седници одржаној 17. октобра 2019. године, донео је следећи:  
 
  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ПРИЗНАЊИМА CIGRE - СРБИЈА  

 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
За ванредан допринос раду организације CIGRE СРБИЈА, статут ове организације 
предвиђа следећа признања: 

- Признање за животно дело за рад у организацији CIGRE СРБИЈА 
- Плакету за рад у организацији CIGRE СРБИЈА 
- Похвалу за рад у студијском комитету CIGRE СРБИЈА 
- Диплому за најзапаженији реферат CIGRE СРБИЈА 

 
Услови и начини за добијање наведених признања дефинишу се овим правилником. 
 

Члан 2 
О додели наведених признања издаје се одговарајућа повеља.  
 

Члан 3 
Сва признања члановима уручују се јавно на редовним Скупштинама, или на седницама 
Извршног одбора, односно Студијског комитета. 
 

Члан 4 
О свим административним пословима у вези доделе признања обухваћених овим 
Правилником стара се секретаријат CIGRE Србија.  
 

Члан 5 
Секретаријат CIGRE Србија води евиденцију добитника признања и објављује у 
одговарајућој публикацији.  
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ПРИЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ЗА РАД У ОРГАНИЗАЦИЈИ CIGRE СРБИЈА  
 

Члан 10 
Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија се додељује као посебно 
признање појединцима за:  
- дугогодишњи стални и изузетно квалитетан стручни рад и организациони допринос у 

раду CIGRE Србија, у било ком од његових институционалних тела или органа.  
- дугогодишњи стални и изузетно квалитетан рад у раду међународне CIGRE, као и на 

промовисању рада CIGRE Србија на међународном нивоу и обрнуто;  
- значајан допринос афирмацији CIGRE Србија код других струковних, образовних и 

научних институција или организација у земљи;  
- дугогодишње активности и подршку у раду и активностима CIGRE Србија 

(организација скупова, издаваштво, актуелне теме и сл.).  
 

Члан 11 
Повеља за признање за животно дело у организацији CIGRE Србија садржи следећи 
текст:  

Извршни одбор CIGRE Србија додељује  
 

ПРИЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ЗА РАД У ОРГАНИЗАЦИЈИ CIGRE СРБИЈА 
(__________име и презиме__________) 

у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и   
допринос развоју CIGRE Србија  

(Повељу потписује председник CIGRE Србија)  
  

Члан 12 
Признање за животно дело је кружног облика, пречника 25 мм (или другог облика истих 
димензија) направљено у злату. Једна страна признања има у рељефу израђени знак 
CIGRE Србија, а друга страна исписане речи "Српски национални комитет међународног 
савета за велике електричне мреже".  
Признање је смештено у одговарајућу, прикладно израђену кутију споља пресвучену 
кожом, а унутра постављену плишом.  

  
Члан 13 

Признање за животно дело се додељује истој особи само једанпут. Признање се по 
потреби може доделити и постхумно.  
 

Члан 14  
Признање за животно дело се уручује на свечаном отварању Саветовања CIGRE Србија.  
  

Члан 15  
Признање за животно дело се додељује једном у две године. Број ових признања у једном 
двогодишњем периоду, по правилу, не може бити већи од 1.  
 
Уколико у једном двогодишњем периоду има 2 квалитетна кандидата за Признање за 
животно дело CIGRE Србија, могуће је направити изузетак и доделити 2 таква признања. 
 

Члан 16  
Предлог за додељивање Признање за животно дело CIGRE Србија подносе по правилу 
студијски комитети за своје чланове.    
  
Предлог се даје у писаној форми са одговарајућим образложењем и упућује Извршном 
одбору CIGRE Србија.  
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Члан 17  
Извршни одбор разматра достављени предлог и већином гласова, тајним гласањем 
прихвата или не прихвата предлог.  
 
Процедура за доделу признања за животно дело CIGRE Србија, се мора завршити 
најкасније 3 месеца пре доделе овог признања, изузев ако Извршни одбор не донесе 
другачију одлуку. 
 

Члан 18  
О одлуци Извршног одбора, Секретаријат у писаној форми обавештава предлагача.  
 
 

ПЛАКЕТА ЗА РАД У ОРГАНИЗАЦИЈИ CIGRE СРБИЈА 
  

Члан 19 
Плакета се додељује као посебно признање појединцима за:  
- дугогодишњи стални и изузетно квалитетан стручни рад у CIGRE Србија преко 

запажених реферата, великог броја значајних реферата и активности на скуповима 
CIGRE Србија и активности у оквиру СТК и радних група;  

- дугогодишњи непрекидни рад на организацији и афирмацији CIGRE Србија као 
председник/ члан Извршног одбора, председник СТК, стручни известилац, рецензент, 
руководилац радних група, организатор скупова у оквиру CIGRE Србија;  

- реферате и активни стручни рад у студијским комитетима матичне асоцијације CIGRE.  
 

Плакета се такође додељује као посебно признање удружењима, научно-истарживачким 
институцијама, предузећима, привредним друштвима и другим правним лицима за 
дугогодишњу сарадњу, непрекидан допринос развоју о рад на афирмацији CIGRE Србија. 
 

Члан 20 
Повеља за плакету садржи следећи текст:  
  

Извршни одбор CIGRE Србија додељује  
 

ПЛАКЕТУ ЗА РАД У ОРГАНИЗАЦИЈИ CIGRE СРБИЈА  
(__________име и презиме__________)     

(__назив удружења, научно-истраживачке институције, предузећа, привредног друштва, 
правног лица__)  

у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и   
допринос развоју CIGRE Србија  

(Повељу потписује председник CIGRE Србија)  
  

Члан 21 
Плакета је кружног облика, пречника 65 мм (или другог облика истих димензија), 
патинирана и израђена у сребру. Једна страна плакете има у рељефу израђени знак 
CIGRE Србија, а друга страна исписане речи "Српски национални комитет међународног 
савета за велике електричне мреже".  
Плакета је смештена у одговарајућу, прикладно израђену кутију споља пресвучену 
платном, а унутра постављену плишом.  
 

Члан 22 
Плакета се за живота додељује истој особи само једанпут.  
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Члан 23  
Плакете се уручују на свечаном отварању Саветовања CIGRE Србија.  
  

Члан 24  
Плакете се додељују једном у две године. Број плакета додељених у једном двогодишњем 
периоду не може бити већи од 5.  
 

Члан 25  
Предлог за додељивање плакете CIGRE Србија подносе по правилу студијски комитети за 
своје чланове.    
  
Предлог се даје у писаној форми са одговарајућим образложењем и упућује Извршном 
одбору CIGRE Србија.  
 

Члан 26  
Извршни одбор разматра достављени предлог и већином гласова, тајним гласањем 
прихвата или не прихвата предлог.  
 
Процедура за доделу признања - плакете CIGRE Србија, се мора завршити најкасније 3 
месеца пре доделе овог признања, изузев ако Извршни одбор не донесе другачију одлуку. 
 

Члан 27  
О одлуци Извршног одбора, Секретаријат у писаној форми обавештава предлагача.  
 
 
 

ПОХВАЛА ЗА РАД У СТУДИЈСКОМ КОМИТЕТУ CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 28  
Похвала за рад у студијском комитету се додељује као посебно признање појединцима за:   
- реферате објављене на саветовањима, симпозијумима и другим скуповима CIGRE 

Србија, из подручја рада СТК;  
- запажени рад у радним групама у студијским комитетима CIGRE Србија;  
- активно учешће у раду СТК.  
 

Члан 29  
Повеља за похвалу за рад у студијском комитету садржи следећи текст:  
 
 

Студијски комитет CIGRE Србија додељује:  
 

ПОХВАЛУ ЗА РАД У СТУДИЈСКОМ КОМИТЕТУ CIGRE СРБИЈА 
 (__________име и презиме__________)  

за успешан рад у Студијском комитету ____ (назив СТК)  
 

(Повељу потписују председник CIGRE Србија и председник Студијског комитета CIGRE 
Србија) 

 
 

Члан 30  
Похвала додељују се истој особи само једанпут.  
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Члан 31  
Похвале за рад у СТК уручују се на састанцима СТК.  
 

Члан 32  
Похвале се додељују једном у две године. У једном двогодишњем периоду СТК може 
доделити највише 2 похвале.  
 

Члан 33  
Предлог за похвалу за рад у студијском комитету даје председник СТК или најмање 5 
чланова СТК. Предлог се даје у писаној форми.   
  
Предлог се усваја или одбија на седници СТК већином гласова тајним гласањем.  
 
Процедура за доделу признања - похвала CIGRE Србија, се мора завршити најкасније 3 
месеца пре доделе овог признања. 
 
 

ДИПЛОМА ЗА НАЈЗАПАЖЕНИЈИ РЕФЕРАТ CIGRE СРБИЈА 
 

Члан 34  
У циљу стимулисања квалитета и одавања признања и захвалности ауторима посебно 
запажених реферата, на редовним саветовањима/симпозијумима/колоквијумима CIGRE 
Србија додељују се прикладне дипломе, за најзапаженији реферат. 
 

Члан 35 
Повеља за диплому садржи следећи текст: 
 

Извршни одбор CIGRE Србија, одлучио је да се на предлог 
СТК___ (број и назив студијског комитета) додели: 

 
ДИПЛОМУ ЗА НАЈЗАПАЖЕНИЈИ РЕФЕРАТ CIGRE СРБИЈА 

(__________име или имена аутора реферата__________) 
за реферат: (наслов реферата), поднет на ____ саветовању/симпозијуму/колоквијуму  

CIGRE Србија и оцењен као најзапаженији из домена рада студијског комитета. 
 

(Повељу потписују председник CIGRE Србија и председник Студијског комитета CIGRE 
Србија) 

 
Члан 36 

Сваки СТК може поднети само један предлог за додељивање дипломе. Предлог се може 
дати само ако је из подручја СТК изложено најмање 5 радова. 

 
Члан 37 

Ако има више аутора најзапаженијег реферата, сваки од аутора добија примерак дипломе 
са истим текстом (имена свих аутора). 
 

 

 

 

 

 



9nan 38
ilpoqeaypa sa me6op najeanaxenrajer pegepara je cne4eha:
Henocpegno HaKoH t43naraba cBrx parqoBa u3 AoMeHa paAa CTK, o4pxaBa ce cacranar CTK,
u'.

1" Flajsanaxenrjn pe$epar ce 6rapa rnacalbeM qflaHoBa ogroaapajyher CTK.
2. Ha cacraxxy Ha KoMe ce o4nyvyje rpe6a ga 6yAe npucyrHo najrraaue 9 qnaxoea CTK.
3. flpe4nor sa xajaanaxexrajra peSepar Mory Aarn cBu L{flaHoBr4 cIGRE cp6r,rja.
4. l-nacarue je rajno.
5. Hajsanaxennjn peQepar je oHaj xojra 4o6r,tje Hajarure rnacoBa. Y cnyvajy Aa je Br4rue

pe$epara Ao5uno uctu Hajeehr,r 6poj rnacoaa, rnacalbe ce noHaBrba caMo 3a oBe
pe$epare"

6. Ys sanucxt4K ca cacraHKa nphflaxe ce cnilcaK npncyrHt4x qnaHoBa CTK, ca r+nxoBylM
noTnilc14Ma.

['lpe4nor ca pe3yflraroM rnacaFba y nucanoj $oprr,tra gaje npeRceflHilK CTK u ynyhyje ra
npeAceAHnxy CIG RE Cp6rja.

9nax 39
Kpurepnjyutr 3a AoAe.rbrBabe AunfloMe oa najaanaxenrajra pe$epar rpe6a Aa y3My y o6aup:
- oprrrHanHocr 14 crpyqHn nrao pe$epara,
- creneH Kopt4cHocrt4 aa paeeoj efleKrpoeHeprernKe I ocrBaprBaFbe qrrbeaa CIGRE Cp6uja.

9nax 40
,Qrnnoue ce ypyvyjy Ao6nrnnquMa Ha npBoM cacraHKy CTK nocne caBeroBalba.

3ABP1UHE OtrPEEEE

9nax 41
[4stvleHe h EonyHe [lpaannnrxa Bplue ce no nocrynxy xojra je npe4arafieH 3a FberoBo AoHorxeFbe.

9'nau 42
Oeaj [lpaeunHnK cryna Ha cHary AaHoM ycaajaua xa lzlaepu.rHorrlr o46opy CIGRE Cp6raja.

ux klaapurnor o46opa CIGRE Cp6nja
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