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На основу статута и одлуке CONGRES INTERNATIONAL DES RESEAUX 
ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION, о раздвајању ЈУКО ЦИРЕД на нациналне 
комитете Србије и Црне Горе, новембра 2007.године скупштина Југословенског 
националног комитета ЦИРЕД, донела је следећу: 

 
 

ОДЛУКУ 

О ПРЕИМЕНОВАЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА 

 ЦИРЕД у СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ЦИРЕД 
 
 
 

Друштвеној организацији под називом: “Југословенски национални комитет 

ЦИРЕД” се мења назив у „Српски национални комитет ЦИРЕД“ (скраћено  ЦИРЕД 

Србија). 
 

Седиште ЦИРЕД Србија је у Новом Саду, пословни простор ЈП ЕПС-
Електровојводина, Булевар Ослобођења 100. 
 

Српски национални комитет ЦИРЕД је професионална друштвена 
организација, која се на домаћем и међународном плану бави стручним и научним 
проблемима из области технике дистрибуције електричне енергије, производње 
електричне опреме и проблематиком електродистрибутивних система. 

 
Основни циљеви ЦИРЕД Србија су: 

 

 Остваривање стручних и научних активности у области планирања, изградње и 
експлоатације елекродистрибутивних система и у области производње опреме 
за те системе, 

 Унапређивање делатности технике дистрибуције електричне енергије и 
производње електричне опреме, на стручном, научном и организационом 
подручју, 

 Унапређивање положаја чланова ЦИРЕД Србија у стручном, на домаћем и 
међународном плану. 

 
У остваривању својих циљева ЦИРЕД Србија развија размену техничких 

информација и искустава и даје иницијативе за проучавање проблематике од 
интереса за српске електродистрибутивне системе, његове елементе, српску 
електроиндустрију и помаже израду и примену српских стандарда из области којом 
се бави ЦИРЕД Србија. Обавезе ЦИРЕД Србија у остваривању својих циљева су 
следеће: 

 
1. Активно делује на стручном изучавању, разматрању и унапређењу технике 

дистрибуције електричне енергије. 
2. Пропагира делатност и рад конференција ЦИРЕД. 
3. Делегира представника за “управни” комитет ЦИРЕД у циљу управљања радом 

ЦИРЕД. 
4. Предлаже преференцијалне теме за конференције ЦИРЕД и предлаже 

“техничком комитету” ЦИРЕД области рада за које сматра да су од посебног 
интереса. 
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5. Обавља коресподенцију са ЦИРЕД-ом и дистрибуира информације свим 
заинтересованим стручњацима у земљи (позиви за писање реферата, програми 
конференција, часопис ЦИРЕД и слично). 

6. Пропагира учешће на конференцијама ЦИРЕД. 
7. Разматра предлоге реферата од аутора из своје земље, одабира и предлаже 

реферате “техничком комитету” ЦИРЕД на усвајање, пружа евентуалне додатне 
информације и коментаре  

8. Прикупља коначне верзије реферата са комплетном пратећом документацијом 
и брине о достављању и поштовању услова од стране техничког и 
организационог комитета конференција ЦИРЕД. 

9. Предлаже секретаријату ЦИРЕД усмерења за унапређење рада ЦИРЕД. 
10.Предлаже чланове за радне групе ЦИРЕД. 
11.Организује стручне скупове, саветовања, семинаре и друго у Србији. 
12.Прати и унапређује развој у појединим ужим подручјима свог рада и у том циљу 

формира стручне комисије  и радне групе ЦИРЕД Србија-а. 
13.Успоставља сарадњу са асоцијацијама и појединцима који су заинтересовани 

за проблематику којом се бави ЦИРЕД Србија. 
14.Развија и унапређује информисање објављивањем материјала и препорука са 

својих стручних скупова. 
15.Издаје и помаже издавање научних и стручних публикација из домена свог 

рада. 
16.Обезбедује финансијска средства за свој рад. 
 
 

За послове преименовања Југословенског националног комитета ЦИРЕД у 
Српски национални комитет ЦИРЕД овлашћује сe др Драгослав Јовановић, 
дипл.инж.. 

Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана доношења. 
 

 
 
 
 
 
ЦИРЕД Србија ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Нови Сад  
Новембра 2007.године др Драгослав Јовановић, дипл.инж. 

________________________ 
 


