
 

 

                                

Удружење енергетике  
и хемијске индустрије        
Број: 04/1–008/2017 
Датум: 10.01.2017.gод.                                                                                                 
Н О В И   С А Д                                                                                                                                                    QG 710-01 
 
 
 
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 

7. седницу Одбора удружења енергетике и хемијске индустрије 
 

 

Седница ће се одржати у уторак, 17. јануара 2017. године у просторијама Привредне 

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

11, службени улаз број V, са почетком у 12,00 часова у Малој сали, сала број 14. 

Седници Одбора присуствоваће и председник Привредне коморе Војводине, господин 

Бошко Вучуревић. 

 

За седницу се предлаже следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

- Усвајање записника шесте седнице Одбора удружења, одржане 28.01.2016. године, у 
Привредној комори Војводине у Новом Саду. 

 
1. Извештај о раду Одбора за 2016. годину, (известилац Ј. Вујичић). 
2. Програм рада Одбора за 2017. годину, (известилац Ј. Вујичић). 
3. Информација о активностима на спровођењу Закона о коморама и о новој организацији 

Привреде коморе Војводине, (известилац Ј. Вујичић).  
4. Предлози и иницијативе.     

 
 

  



 
 
На седници Одбора, члановима одбора биће подељен промотивни материјал за 

2017. годину. 
 
Уз сазив за 7. седницу Одбора Удружења енергетике и хемијске индустрије, у 

прилогу Вам достављамо: 
 

 Записник са шесте седнице Одбора удружења (28.01.2016.). 

 Извештај о раду Одбора за 2016. годину.  

 Програм рада Одбора за 2017. годину. 
 
 

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, 
• Покрајинском Секретаријату за привреду и туризам и 
• Покрајинском Секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај. 
 
 

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/

