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Српски национални комитет CIGRE  
Београд, Војводе Степе 412 
 

Датум: 29. септембар 2017. год. 
Бр. 203/2017 

 
На основу члана 34 и 35 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 14.09.2017. 
године донео је следећи: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ СТУДИЈСКИХ КОМИТЕТА CIGRE Србија 

 
Члан 1. 

 
Студијски комитети (СТК) су научно стручна тела CIGRE Србија, која проучавају проблематику 
одређених подручја рада CIGRE Србија. 
Њихов основни задатак и организациони облик дефинисани су Статутом CIGRE Србија чл. 34 
до закључно са чл. 39. 

Члан 2. 
 
Основни садржај рада СТК је следећи: 

- размена стручних сазнања, искустава и мишљења о одређеним проблемима из 
подручја рада СТК. 

- покретање иницијативе међу члановима СТК за проучавање посебно интересантних 
проблема, било путем студија и експерименталних анализа или праћењем и мерењем 
појава у експлоатацији, 

- проучавање одређених проблема на које указују анкете стручњака, предузећа, 
организација итд., у земљи и иностранству, 

- проучавање проблема постављених од стране чланова CIGRE Србија или 
заинтересованих радних организација, 

- разматрање достављене проблематике, анкета и сл. из подручја рада СТК од стране 
CIGRE Србија и њених СТК, 

- изношење става СТК о одређеним проблемима разматраним на састанцима СТК или 
заседањима CIGRE Србија путем групних или појединачних извештаја или реферата, у 
циљу покретања дискусије на широј основи, и добијања потврде или корекције 
наведеног става, 

- сарадња са осталим СТК на заједничким проблемима, 
- делегирање члана СТК у раду других стручних организација, према указаној потреби, 
- праћење и анализа стручних скупова и манифестација из подручја рада СТК у земљи и 

иностранству, 
- учешће у припремама за стручне скупове, предлагање преференцијалних тема, 

организовање дискусије и израда извештаја и закључака, 
- брига око стручно-научног нивоа писаних радова (реферата) и посебних излагања из 

подручја рада СТК, на скуповима CIGRE Србија у иностранству, 
- избор рецензената, прихватање или одбијање предложених реферата за саветовања, 

симпозијуме и колоквијуме у складу са Правилником о раду саветовања и других 
стручних скупова CIGRE Србија, односно Правилником о раду симпозијума и колквијума 
CIGRE Србија. 
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- стимулисање и организовање писања реферата и говорних наступа на стручним 
скуповима, 

- сарадња са другим надлежним организацијама на изради прописа и стандарда, 
- остали стручни рад из овог делокруга за који се сматра да је од интереса и користи. 

 
Члан 3. 

 
Рад СТК одвија се на састанцима СТК, симпозијумима и саветовањима и према потреби на 
осталим стручним скуповима за које је СТК заинтересован с обзиром на подручје свог рада. 
Састанци СТК одржавају се према потреби, али најмање једном годишње. 
Скупови СТК су јавни и могу им присуствовати заинтересовани стручњаци који нису чланови 
CIGRE Србија. 
 

Члан 4. 
 
Састанке сазива председник СТК према договору на претходном састанку, по указаној потреби 
или на предлог најмање једне трећине чланова СТК. Дневни ред састанка с потребним 
материјалом треба доставити сваком члану СТК и секретаријату CIGRE Србија најмање 15 
дана пре термина састанка. 
 

Члан 5. 
 
Радом СТК руководи председник СТК. Он је главни иницијатор акција СТК у смислу задатака 
наведених у чл. 2 овог правилника. Сазива састанке СТК и руководи његовим радом. У његовој 
одсутности бира се председавајући тога састанка из редова присутних чланова СТК. 
Председнику у раду помаже секретар СТК чији је задатак: 

- да се брине о достављању позива члановима СТК и Секретаријату CIGRE Србија, 
- да води записник састанка који доставља члановима СТК и Секретаријату CIGRE 

Србија, 
- да се стара о административно-техничким пословима код организације саветовања и 

других скупова. 
 

Члан 6. 
 
Председници СТК подносе Извршном одбору једном годишње писмени извештај о 
активностима СТК. Тим извештајем обухваћене су и евентуалне потешкоће у раду, предлози и 
планови за наредни период. Извештаји се достављају путем Секретаријата CIGRE Србија од 
15. јануара сваке године. 

Члан 7. 
 
СТК чине чланови CIGRE Србија, истакнути стручњаци који желе и могу активно радити на 
задацима СТК. СТК има две врсте чланова: редовне чланове и чланове посматраче. За рад у 
СТК редовним члановима је потребно одобрење њиховог послодавца. 
Број редовних чланова није унапред одређен, али се препоручује да Студијски комитет има 
око 20 редовних чланова. 

Члан 8. 
 
Нове чланове СТК бира (већином гласова присутних чланова СТК) из редова чланова CIGRE 
Србија у складу са чланом 7, било на иницијативу самог кандидата, било на предлог СТК или 
послодавца кандидата, а на основу података о његовом стручном раду (CV и референц листа, 
односно стручна биографија). Избор нових и реизбор постојећих чланова СТК регулисано је 
чланом 35 Статута CIGRE Србија. 
Евиденцију чланова води Секретаријат CIGRE Србија. 
 

Члан 9. 
 
Чланство у СТК престаје на властити захтев члана или на основу одлуке СТК. О престанку 
чланства треба обавестити Секретаријат CIGRE Србија. 
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Члан 10. 
 
СТК може, у циљу бољег рада у оквиру своје делатности, формирати радне групе. 
Радна група може према потреби и тематици бити састављена од чланова више СТК и 
укључити стручњаке који нису чланови CIGRE Србија. 
 

Члан 11. 
 
Рад у СТК је добровољан. Трошкове путовања и дневнице приликом долажења на састанак 
СТК не сноси CIGRE Србија. 
У изузетним случајевима председник СТК може тражити да трошкови путовања појединог 
члана падну на терет СТК. Трошкове одобрава Извршни одбор CIGRE Србија. 
 

Члан 12. 
 
Финансијска средства којима могу располагати поједини СТК утврђују се годишњим 
финансијским планом. 
Средства се могу трошити у следеће сврхе: 

- издаци везани за састанке СТК (најам сале, пројекционих и акустичних уређаја и сл.), 
- издаци за умножавање позива и материјала са састанка и поштански трошкови, 
- ауторски хонорари за радове које посебно назначи СТК (не односи се на реферате, 

рецензије и писане материјале за састанке СТК), 
- путни трошкови у земљи (у смислу чл. 11 овог правилника), 
- трошкови у иностранству за скупове CIGRE. 

За додатна средства и средства за неке друге намене СТК треба да тражи одобрење 
Извршног одбора CIGRE Србија. 
 

Члан 13. 
 
Координацију рада СТК и евентуалне спорове који се не могу решити унутар СТК решава 
Извршни одбор CIGRE Србија. 
 

Члан 14. 
 
Уколико се на састанцима СТК осим расправљања стручних питања и размене мишљења 
доносе и закључци, за њихово усвајање мора се изјаснити више од половине присутних 
чланова СТК. 
Закључци имају карактер предлога уколико се ради о питањима која Статут ставља у 
надлежност Извршног одбора или Скупштине CIGRE Србија. 
 

Члан 15.  
 
Измене и допуне овог правилника вршиће се по истом поступку који је предвиђен за његово 
доношење. 
 

Члан 16. 
 
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на Извршном одбору CIGRE Србија. 
 
 
 

 

Председник Извршног одбора CIGRE Србија 

 
                         мр Гојко Дотлић 
 

    


