
Инжењерска комора Србије 
 Комисија за електротехничку струку-Комисија за енергетику организује  
 

СЕМИНАР  04. Октобра 2012. године са почетком у 15.00 часова, 
 
 
 Kандидатима који полажу стручни испит у новембарском  испитном року. Уколико сте 
заинтересовани молимо вас да се пријавите путем сајта Инжењерске коморе Србије на 
следећем линку   
 

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=75&sifra=9060&prijava=1&post=0 

 
Висина накнаде за учешће кандидата на семинару за припрему полагања стручног испита, 
општег и посебног дела стручног испита, у коју је укључена едукативна подршка у 
припреми општег дела стручног испита - Приручник за припрему општег дела стручног 
испита за лица техничких струка у новембарском испитном року 2012. године, износи 
2.000,00 динара. 
 
Уплату накнаде за полагање стручног испита као и накнаде за учешће на семинару за 
припрему полагања стручног испита, треба извршити на рачун Инжењерске коморе 
Србије број: 

160-40916-33 
 
Уколико трошкове похађања семинара  сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти 
или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије. 

 Уплатилац: Име кандидата који похађа семинар  
1) Сврха уплате: Накнада за учешће на семинару (навести у ком року и област из које 

се полаже стручни испит) 
Позив на број: 07-број пријаве 
 

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси правно лице, позвати службу за 
рачуноводствене послове ИКС-а (тел 011/655-7426 или 011/655-7425), за издавање 
предрачуна потребно је доставити податке за идентификацију правног лица (ПИБ, 
матични број фирме, шифра делатности, идентификациони број ПДВ-а и број рачуна 
правног лица) 
Молим вас да доказ о уплати понесете са собом (оверени примерак уплатнице или 
вирман) који ћете предати  у просторијама Инжењерске коморе Србије. 
 
 

ПРОГРАМ И РАСПОРЕД РАДА СЕМИНАРА ЗА ПРИПРЕМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА  

04. октобра 2012.g. u 15,00 часова, у просторијама Инжењерске комора Србије,  

Булевар војводе Мишића бр. 37, II спрат 

15:00 - 16:30 – Предавач Гојко Дотлић , дипл.инж.ел.: 

- Уводно излагање o начину пријављивања, одабиру теме за полагање стручног испита 

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=75&sifra=9060&prijava=1&post=0


- Поступак полагања испита 

- Припрема стручног рада за одабрану тему 

- Рад са менторима 

- Такође  предавач  ће  изнети  и приказати  начин припремања  теме  из области 
средњег и високог напона (електроенергетска постројења и далеководи и др.) 

16:30 - 17:00 - Пауза 

17:00 - 18:30 - Предавач Марија Савић-Мрђанов, дипл.инж.ел.: 

- Уводно излагање о Закону о планирању и изградњи  

- Припрема стручног рада за одабрану тему из области електричних  инсталација ниског 
напона и електромоторног погона и управљања и др. 

18:30 - 18:45 - Пауза 

18:45 - 20:15 – Александар Димић, испитивач општег дела испита.  

 

 

Председник Комисије за електротехничку 

струку-Комисије за енергетику 

Милован Главоњић, дипл. инж.ел. с.р. 

 


