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На основу члана 68. Статута Привредне коморе Војводине и члана 13. става 1. Пословника о 

раду Одбора удружења  

 

 

С А З И В А М 

5. седницу Одбора удружења енергетике и хемијске индустрије 
 

Седница ће се одржати у среду, 28. октобра 2015. године у просторијама Привредне 

коморе Војводине на трећем спрату Мастер центра Новосадског сајма, Хајдук Вељкова број 

11, службени улаз број V, са почетком у 11,00 часова у Малој сали, сала број 14. 

 

За седницу се предлаже следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

- Усвајање записника четврте седнице Одбора удружења, одржане 29.01.2015. године, у 
Привредној комори Војводине у Новом Саду. 

- Усвајање записника I писане седнице Одбора удружења, одржане 20.04.2015. године. 
- Усвајање записника II писане седнице Одбора удружења, одржане 24.04.2015. године. 
 
1. Разрешење и меновање заменика председника Одбора Удружења енергетике и хемијске 

индустрије, (известилац Ј. Вујичић).   
2. Усмена информација о досадашњим активностима одбора, (известиоци Г. Крстајић и Ј. 

Вујичић). 
3. Информација о привредним кретањима у АПВ за период I-VIII 2015. године, (известилац 

Г. Крстајић). 
4. Медијација-модел решавања спорова у пословању мирним путем, (излагач Ђ. Драгомир). 
5. Предлози и иницијативе.    

 
 

  



 
 
Уз сазив за 5. седницу Одбора Удружења енергетике и хемијске индустрије, у 

прилогу Вам достављамо: 
 

 Записник са четврте  седнице Одбора удружења (29.09.2014.) 

 Записника са I писане седнице Одбора удружења (20.04.2015.) 

 Записника са II писане седнице Одбора удружења (24.04.2015.) 

 Предлог за разрешење и меновање заменика председника Одбора Удружења 
енергетике и хемијске индустрије 

 Информација о привредним кретањима у АПВ за I-VII 2015. Године 

 Информација о одржаној обуци 

 Обавештење о одржавању манифестације МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ 
ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА, која ће се одржати у  Мастер центру на 
Новосадском сајму у Новом Саду од 28-29.10.2015. године. 

 
Напомена: седница Одбора се одржава са почетком у 11,00 часова, због 
усаглашавања са терминoм отварања Међународних дана енергетике и инвестиција на 
Новосадском сајму, те Вас позивам да сходно Вашим могућностима, присуствујете и 
отварању Међународних дана енергетике и инвестиција на Новосадском сајму. 
 
Седница Одбора отворена је за јавност. 
 
Поред члановима Одбора, позив за седницу  упућен је и: 
• Удружењу за енергетику и енергетско рударство Привредне коморе Србије, 
• Удружењу за хемијску, фармацеутску, гумарску индустрију и индустрију 
неметала Привредне коморе Србије, 
• Удружењима за енергетику и хемијску индустрију у Регионалним коморама у 
Војводини, 
• Покрајинском Секретаријату за привреду, 
• Покрајинском Секретаријату за енергетику и минералне сировине, 
 
 
Обавештење о одржавању седнице постављено je на веб презентацију Привредне 
коморе Војводине www.pkv.rs . 
 
 

У случају спречености молимо Вас да благовремено обавесте службу Удружења на 

телефон 021/480-38-12.  

За све присутне чланове одбора трошкове присуствовања седници у висини 

дневнице сноси Привредна комора Војводине, а за чланове ван Новог Сада и 

трошкове превоза у висини аутобуске карте.     

 

 

     Секретар  Удружења                                                Председник Одбора удружења 

                      

         др Јован Вујичић            Георгина Крстајић, с.р.               

http://www.pkv.rs/

