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На основу одлуке Управног одбора од 08.09.2016. године, Правилника за формирање и рад
радних група Фондације и Плана рада усвојеног на седници Управног одбора дана 18.10.2016.
године, достављамо завршни извештај и предлажемо престанак рада радне групе.

Детаљи из Одлуке о формирању радне групе

На основу члана 49. Статута Фондације, Управни одбор је на седници одржаној 08.09.2016. године
донео одлуку о формирању Радне групе за израду предлога измена Статута РНИДС-а.
За координатора је изабран Зоран Бухавац, а за чланове радне групе изабрани су Драгица
Ковачевић, Горан Миланковић, Мирко Марковић и Станиша Јосић.
Радна група је формирана са циљем да изради предлоге о изменама и допунама Статута
Фондације, како на основу до сада уочених контрадикторности, тако и накнадних уколико се
појаве у току трајања рада радне групе.
Очекивани резултати рада су неопходне измене и допуне Статута Фондације које су у складу са
Законом о задужбинама и фондацијама и досадашњом праксом у функционисању РНИДС-а.
Већ уочене одредбе које треба ускладити и изменити достављене су радној групи као радни
материјал, а констатованe су у следећим документима :
 Записник са седнице Статутарне комисије од 16.01.2016. године (1/2016) – тачке 2 и 4
Дневног реда;
 Записник са седнице Статутарне комисије од 22.4.2016. године (4/2016) –тачка 2 Дневног
реда;
 Записник са седнице Статутарне комисије од 29.5.2016. године (5/206) - тачка 1 Дневног
реда;
 Записник са седнице Статутарне комисије од 22.6.2016. године (6/2016; редовна) – тачке
1,2,3 и 4 Дневног реда.
Поред наведеног, вођене су дискусије на јавној седници Управног одбора дана 12.12.2015. године
у оквиру тачке 2 Дневног реда и на седници Конференције суоснивача дана 28.05.2016. године у
оквиру тачке 3 Дневног реда.
Рок за достављање завршног извештаја је 01.03.2017. године.

Страна 2

Детаљи из Плана рада
Радна група је 13.10.2016. године одржала конститутивни састанак на коме је усвојен План рада.
Израда Завршног извештаја о раду Радне групе је планирана кроз следеће задатке / активности:
1. Дискусија о Статуту Фондације, упознавање са радним материјалом (записници са седница
Статутарне комисије, Управног одбора и Конференције суоснивача) и усвајање предлога
Плана рада
2. Анализа појединачних докумената и предлагање измена и допуна Статута Фондације
3. Достављање појединачних предлога измена и допуна Статута Фондације и дискусија о
истим
4. Анализа свих предлога измена и допуна Статута Фондације и усвајање Завршног извештаја
о раду
Временски оквир за усвајање предлога измена и допуна Статута Фондације, као и израду
Завршног извештаја је 17.02.2017. године.
Комуникација чланова радне групе се одвијала преко посебно креиране Yammer групе и
електронских адреса, а предвиђена су најмање два састанка у просторијама Фондације током
периода спровођења активности радне групе (ставке 1. и 4.).
Начин одлучивања коме се тежило је консензус.
Координатор радне групе је месечно подносио извештај о раду Управном одбору и то 08.11.2016,
09.12.2016. и 16.01.2017. године.
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Предлози измене Статута Фондације
Одредбе из Статута Фондације које треба ускладити и изменити, а које су
констатованe кроз записнике са седница Статутарне комисије
На основу радног материјала, достављамо анализу уочених одредби из Статута Фондације, као и
предложену активност.
Записник са седнице Статутарне комисије од 16.01.2016. године (1/2016) – тачка 2
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 16.01.2016.
године, под другом тачком Дневног реда, разматрано је питање о датуму који се може сматрати
приступањем Фондацији РНИДС. На основу тумачења СК, датумом приступања сматра се датум
овере уговора о приступању, под условом да је лице које приступа уписом у АПР стекло статус
суоснивача РНИДС.
Предложена измена и допуна: Није потребно изменити нити допунити Статут Фондације по овом
питању.
Записник са седнице Статутарне комисије од 16.01.2016. године (1/2016) – тачка 4
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 16.01.2016.
године, под четвртом тачком Дневног реда, СК је доставила следеће мишљење:
“Одредбе важећег Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије које се тичу
избора чланова Статутарне комисије, овлашћених сазивача, конститутивне седнице, сазивања
рада и одлучивања, као и техничке организације рада по својој правној природи и правној
техници примењеној у постојећем Статуту јесу статутарна материја, те смо мишљења да је ове
одредбе потребно уврстити у Статут уместо у Правилник.
Преостале одредбе Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије које се
односе и које регулишу сам начин рада Статутарне комисије нису статутарна материја, а поред
тога су и садржане и разрађене у новоусвојеном Пословнику о раду Статутарне комисије, те су
постале сувишни део Правилника.
Преузимањем статутарне материје из Правилника у Статут, Правилник би остао без регулативне
садржине, те би га требало ставити ван снаге.”
Предложене измене и допуне: следе предложене измене и допуне Статута Фондације.
Напомињемо да би усвајањем предложеног на седници Конференције суоснивача требало
ставити ван снаге (укинути) Правилник о поступку избора и начину рада Статутарне комисије.
V СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
Члан 54.
Статутарна комисија је стално тело од три члана које бира Конференција суоснивача на
период од четири године.
Избор чланова Статутарне комисије врши се по јавном позиву који расписује председник
Конференције суоснивача, најкасније 30 дана пре истека мандата а не раније од 60 дана пре
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истека мандата чланова Статутарне комисије, односно у року од три дана по престанку
мандата по основама из тачке 2. до 5 става 12. овог члана. Јавни позив, који је отворен
најмање 15 дана, објављује се на веб презентацији РНИДС-а и у једном дневном листу
који излази на територији Републике Србије.
Поступак избора чланова Статутарне комисије започиње даном заказивања изборне седнице
Конференције суоснивача на којој се бира/бирају недостајући чланови Статутарне комисије.
На дан заказивања изборне седнице из става 2 овог члана, Председник Конференције
суоснивача расписује јавни позив за избор члана/чланова Статутарне комисије.
Кандидати за чланове достављају кандидатуре РНИДС-у по расписаном јавном позиву на
адресу наведену у јавном позиву.
Кандидати за члана Статутарне комисије у пријави достављају:
1) Мотивационо писмо кандидата;
2) Биографију кандидата;
3) Писану Изјаву кандидата да ће поштовати Статут РНИДС-а, да ће на месту члана
Статутарне комисије поступати објективно и непристрасно, а у складу са Статутом и
другима важећим актима РНИДС-а;
4) Попуњену Изјаву о могућем постојању сукоба интереса, чију форму усваја
Конференција суоснивача (Прилог 1).
Чланови Статутарне комисије бирају се из редова угледних правника који имају најмање пет
година радног искуства из области компанијског права или корпоративног управљања или
права недобитних или невладиних организација.
На избор чланова Статутарне комисије сходно се примењују ограничења која важе за избор
чланова Управног одбора. Функција члана Статутарне комисије је неспојива са функцијом
члана Управног одбора, председника и заменика председника Конференције суоснивача и
директора.
Листу пријављених кандидата, који су доставили уредну пријаву у складу са Статутом,
председник Конференције суоснивача доставља Конференцији суоснивача која на
седници бира чланове Статутарне комисије.
Члан Статутарне комисије не може бити изабран више од два пута заредом.
Мандат члану Статутарне комисије престаје:
1)
2)
3)
4)
5)

истеком мандата;
подношењем писане оставке председнику Конференције суоснивача;
опозивом од стране Конференције суоснивача;
губитком пословне способности;
смрћу.

Члан 55.
Статутарна комисија:
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1.
2.
3.
4.
5.

даје аутентично тумачење Статута и других општих аката РНИДС-а;
даје мишљење на нацрт Статута као и на предлоге измена и допуна;
даје мишљење на нацрт општих аката РНИДС-а као и на њихове измене и допуне;
даје мишљење о усклађености аката РНИДС-а са Статутом;
стара се да права суоснивача буду одговарајуће регулисана Статутом, Етичким
кодексом и другима актима РНИДС-а;
6. даје препоруке Управном одбору у вези са питањима решавања корпоративних
сукоба унутар РНИДС-а;
7. даје препоруке по пријавама о евентуалном сукобу интереса;
8. даје препоруке у случају сукоба надлежности органа РНИДС-а;
9. доноси Пословник о свом раду, на који сагласност даје Конференција суоснивача;
10. даје препоруке о обезбеђивању јавности рада РНИДС, укључујући и право суоснивача
на информисање;
11. даје препоруке о заштити приватности у складу са законима и најбољом праксом.
Члан 56.
Конститутивну седницу Статутарне комисије заказује најстарији члан, који председава
седницом до избора председника. Конститутивна седница заказује се најкасније у року од 30
дана по спроведеном избору.
Седницу Статутарне комисије сазива Председник Статутарне комисије, на образложени
захтев :
- сваког члана Статутарне комисије,
- Управног одбора
- најмање 25% овлашћених представника суоснивача у периоду када није заказана седница
Конференције суоснивача
- сваки појединачни овлашћени представник суоснивача у периоду када је заказана седница
Конференције суоснивача па све до закључења седнице Конференције суоснивача.
Образложени захтев из става 2 овог члана мора да садржи захтев за пружање стручне
помоћи за конкретно питање из надлежности Статутарне комисије, као и комплетан
материјал.
Седница се одржава у року од 8 дана од дана пријема захтева из става 2 овог члана.
Чланови Статутарне комисије могу да гласају и електронским путем, коришћењем телефона,
неког интернет сервиса или на неки други начин, уколико се томе не противи ниједан од
чланова Статутарне комисије.
Донете акте по захтевима за пружање стручне помоћи Статутарна комисија доставља
подносиоцу захтева.
Члан 57.
Статутарна комисија одржава редовну годишњу седницу до краја другог квартала наредне
године.
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Чланови Статутарне комисије присуствују седницама Конференције суоснивача и дају
саветодавну подршку раду Конференцији суоснивача.
Статутарна комисија подноси годишњи извештај о свом раду Конференцији суоснивача на
првој редовној седници.
Чланови Статутарне комисије примају накнаду за свој рад, а чија се висина утврђује
посебним актом који доноси Конференција суоснивача.

Записник са седнице Статутарне комисије од 22.04.2016. године (4/2016) – тачка 2
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 22.04.2016.
године, под другом тачком Дневног реда, разматрано је питање усклађености Правилника о
упућивању на скупове у односу на Статут Фондације. Статут прописује да Управни одбор одлучује
о учешћу представника РНИДС-а на домаћим и међународним скуповима (члан 49. тачка 20.), као
и да Директор одлучује о учешћу запослених РНИДС-а на домаћим и међународним скуповима
(члан 53. тачка 8.). СК је констатовала да су наведене одредбе Статута контрадикторне.
На основу члана 53 тачка 9 Статута Фондације, Директор својом одлуком може упутити запосленог
у циљу стручног усавршавања уколико је предвиђено плановима усавршавања запослених.
Предложена измена и допуна: брисати тачку 8 члана 53 Статута Фондације.
Записник са седнице Статутарне комисије од 29.05.2016. године (5/2016) – тачка 1
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 29.5.2016.
године, под првом тачком Дневног реда, разматрано је питање права гласа овлашћеног
представника суоснивача на седници Конференције суоснивача (у даљем тексту КС) када
суоснивач није обновио чланарину након доношења одлуке Управног одбора (у даљем тексту УО)
о утврђивању листе суоснивача са правом гласа.
Доношењем одлуке УО о утврђивању листе суоснивача са правом гласа, није од правног значаја за
остваривање права суоснивача на седници КС уколико у међувремену суоснивачу истекне
чланарина.
Предложена измена и допуна: Није потребно изменити нити допунити Статут Фондације по овом
питању.
Записник са седнице Статутарне комисије од 22.06.2016. године (6/2016) – тачка 1
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 22.6.2016.
године, под првом тачком Дневног реда, препоручено је да се на сајту Фондације објави важећи
Правилник о поступку избора и начину рада Статутарне комисије и важећи Правилник о начину
одређивања накнада.
Предложена измена и допуна: Није потребно изменити нити допунити Статут Фондације по овом
питању.
Записник са седнице Статутарне комисије од 22.06.2016. године (6/2016) – тачка 2
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 22.6.2016.
године, под другом тачком Дневног реда, дато је мишљење да Уговор о приступању Фондацији
није у складу са Статутом Фондације, и то у члану 6. Уговора, који гласи: ”Уговорне стране су
сагласне да Статут Фондације чини саставни део овог уговора.” Наведени члан 6. Уговора је такође
у супротности са чланом 2. Уговора.
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Предложена измена и допуна: Није потребно изменити нити допунити Статут Фондације по овом
питању. Напомињемо да треба извршити проверу измене Уговора о приступању Фондацији у
складу са мишљењем СК.
Записник са седнице Статутарне комисије од 22.06.2016. године (6/2016) – тачка 3
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 22.06.2016.
године, под трећом тачком Дневног реда, СК је доставила следеће мишљење:
“Чланови Статутарне комисије једногласно, у складу са чланом 54. ставом 7. тачком 5) препоручују
да се уреде одредбе из чланова 5., 6., 7. и 9. Статута, тако што ће се применити следећи правни
принципи:
-

Аналогија - стицање својства суоснивача треба применити аналогију и на начин
губитка својства суоснивача

-

Сужавање - мора се доследно поставити разлика у статусу лица које приступа и лица
које је стекло статус суоснивача, јер принцип приступања који је широко примењен на
текст одредаба доводи до колизије у тумачењу. Према садашњем тексту Статута,
постоји лице које је приступило (закључило и код суда оверило уговор о приступању),
постоји субјект који приступа и постоји субјект који има статус суоснивача (дакле, лице
које је приступило је уписано у АПР као суоснивач).

Статутом треба јасно дефинисати, када (у ком моменту) се стиче право гласа, по свим или по
одређеним питањима на Конференцији суоснивача, јер садашња одредба члана 6. став 7. Статута
је нејасна. Текст ”Суоснивачи РНИДС-а у првој години од приступања немају право гласа…” је у
директној колизији јер се суоснивачем Фондације не постаје истовремено када се и приступа
Фондацији, приступа се закључењем Уговора и његовом овером код суда, а суоснивачем постаје
уписом у АПР, па је потребно изменити ову норму.
За разлику од права гласа, чланом 7. Статута је јасно наведено од када важи годишња накнада
која се уплаћује, која важи од дана уписа суоснивача у АПР, па је то исто потребно регулисати и за
право гласа.
Сходно нашем тумачењу, Конференција може да одлучи за који моменат ће везати почетак права
и обавеза, било за моменат закључења Уговора о приступању, било за моменат уписа суоснивача
у АПР. Статутарна комисија препоручује да то буде моменат уписа суоснивача.
Статутарна комисија је приметила да не постоји дефинисан орган Фондације који формално
доноси одлуку у случају престанка својства суоснивача из члана 9. став 1. тачке 3) и 4), односно
необнављања годишње накнаде у дозвољеном року и у случају брисања из надлежног регистра
правних лица и предузетника Републике Србије. Члан 9. Статута у ставу 4. прописује да о престанку
статуса суоснивача по тачки 2) кршења Уговора о приступању и непридржавања одредби овог
Статута, одлучује Конференција суоснивача, док Статут не садржи одредбу о томе ко доноси
одлуку о престанку својства суоснивача у случају необнављања годишње накнаде (тачка 3) нити ко
утврђује да је дошло до брисања суоснивача из надлежног регистра правних лица и предузетника,
и ко и какву одлуку по томе доноси.
Статутарној комисији је познато да Управни одбор и сада фактички доноси одлуку о престанку
чланства у случају необнављања годишње накнаде на основу које се врши упис брисања тог
суоснивача у АПР-у, међутим доношење ове одлуке од стране Управног одбора сада:
1. није прописано чланом 9. Статута нити је
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2.

увршћено у делокруг Управног одбора у члану 49. Статута

Статутарна комисија препоручује да се члан 9. појасни тиме што ће се дефинисати да одлуку о
губитку својства суоснивача у случају из члана 9. става 1. тачке 3) и 4). доноси Управни одбор, као
и да се доношење ове одлуке уврсти у члан 49. став 1. тачка 2) тако што ће осим о пријему,
Управни одбор одлучивати и о престанку својства суоснивача у случају из члана 9. става 1. тачке 3)
и 4).”
Предложене измене и допуне: следе предложене измене и допуне Статута Фондације.
Мења се члан 5, став 2 тако да гласи:
Уписом код надлежног регистра, субјект стиче статус суоснивача Фондације (у даљем тексту:
суоснивач).
Мења се члан 6, став 7 тако да гласи:
Суоснивачи РНИДС-а у првој години од стицања статуса суоснивача немају право гласа приликом
измена и допуна Статута РНИДС-а и избора и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а.
Мења се члан 9 тако да гласи:
Статус суоснивача РНИДС-а престаје на основу:
1) поднете писане изјаве суоснивача о иступању из РНИДС-а;
2) искључења у случају кршења Уговора о приступању и непридржавања одредби овог
Статута;
3) необнављања годишње накнаде у дозвољеном року;
4) брисања из надлежног регистра правних лица и предузетника Републике Србије.
Суоснивач губи статус суоснивача моментом подношења писане изјаве о иступању из РНИДС-а.
Конференција суоснивача одлучује о престанку статуса суоснивача по тачки 2) став 1. овог члана,
по прибављеном мишљењу Статутарне комисије, као и изјашњења суоснивача о тим наводима.
Суоснивач о чијем престанку статуса суоснивача се одлучује по тачки 2) став 1. овог члана, нема
право гласа по тој тачки.
Суоснивач губи право гласа у Конференцији суоснивача наредног дана од дана истека рока за
плаћање годишње накнаде. Ако суоснивач плати годишњу накнаду у року од месец дана од
истека рока за плаћање годишње накнаде, сматраће се да није дошло до прекида континуитета
статуса суоснивача, а пуно право гласа у Конференцији суоснивача враћа му се наредног дана по
плаћању годишње накнаде. Ако суоснивач не плати годишњу накнаду ни месец дана од истека
рока за плаћање годишње накнаде престаје му статус суоснивача.
Директор доставља информацију, а Управни одбор доноси одлуку о престанку статуса суоснивача
по тачкама 1), 3) и 4) став 1 овог члана. Приговор на донету одлуку о престанку статуса суоснивача,
суоснивач подноси Конференцији суоснивача у року од 8 дана од пријема одлуке.
Суоснивач чији статус суоснивача престане по тачки 1) став 1. овог члана, не може поново да
стекне статус суоснивача у периоду од годину дана од дана подношења писане изјаве о иступању
из РНИДС-а.
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Суоснивач чији статус суоснивача престане по тачки 2) став 1. овог члана, не може поново да
стекне статус суоснивача у периоду од две године од доношења одлуке о престанку статуса
суоснивача.
Мења се члан 27, став 2 тако да гласи:
Гласовима више од две трећине присутних, Конференција суоснивача:
1) усваја, мења и врши допуну одредби овог Статута;
2) одлучује о престанку статуса суоснивача РНИДС-а по члану 9. став 1 тачка 2), као и о
приговору на донету одлуку о престанку статуса суоснивача по члану 9. став 1 тачке 3) и 4)
3) одлучује о избору и опозиву председника и заменика председника Конференције
суоснивача;
4) одлучује о опозиву чланова Управног одбора, тајним гласањем.
Мења се члан 49, став 1, тачка 2 тако да гласи:
2) одлучује о пријему у РНИДС других лица у својству суоснивача, као и о и престанку својства

суоснивача по члану 9. став 1 тачке 1), 3) и 4);
Записник са седнице Статутарне комисије од 22.06.2016. године (6/2016) – тачка 4
Анализа предлога: На седници Статутарне комисије (у даљем тексту СК) одржане дана 22.06.2016.
године, под четвртом тачком Дневног реда, СК је доставила следеће мишљење:
“Чланом 14 Статута Фондације и то ставовима 5,6 и 7 прописана је могућност приговора на
коначну листу суоснивача који су овлашћени да учествују у раду Конференције суоснивача.
Прописан је рок за предају приговoра као и орган коме се приговор предаје - Управном одбору.
Међутим није на експлицитан начин прописано ко одлучује о поднетом приговору. Из самог
текста Статута, може се закључити да о приговору одлучује Управни одбор. На овај начин је
повређено правило двостепености поступка одлучивања јер исти орган који је донео одлуку –
утврдио списак суоснивача, одлучује о приговору на ту исту одлуку.
Препорука је Статутарне комисије да се Статутом дефинишу органи који ће одлучивати по
приговорима суоснивача, тако да се не повређује начело двостепености.”
Предложене измене и допуне: следе предложене измене и допуне Статута Фондације.
У члану 14 додаје се став 8 који гласи:
Приговор на коначну листу суоснивача се подноси Конференцији суоснивача електронским путем
у року од три дана од достављања коначне листе суоснивача овлашћеним представницима.
У члану 27 став 1 додаје се тачка 11 тако да гласи:
11)одлучује о приговору на коначну листу суоснивача
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Одредбе из Статута Фондације које треба ускладити и изменити, а до којих се
дошло у току рада од стране чланова радне групе
Примедба: у члану 12 став 3 није дефинисана неспојивост функције председника и заменика
председника Конференције суоснивача са функцијом члана Статутарне комисије
Образложење: потребно је увести ограничење, тј. неспојивост горе поменутих функција
Предлог измене:
Члан 12 став 3
Ове функције су неспојиве са функцијом члана Управног одбора, члана Статутарне комисије и
директора. Председник и заменик председника Конференције суоснивача могу бити изабрани не
више од два пута заредом.
Примедба: у ставу 1 члана 24 је дефинисано да се на изборној седници бирају чланови Управног
одбора и/или председника и/или заменика председника Конференције суоснивача
Образложење: потребно је дефинисати да се бирају и чланови Статутарне комисије
Предлог измене:
Члан 24 став 1.
Изборно заседање Конференције суоснивача одржава се ради избора чланова Управног одбора
и/или председника и/или заменика председника Конференције суоснивача и/или чланова
Статутарне комисије РНИДС-а.
Члан 24 став 3.
У случају престанка мандата чланова Управног одбора и/или председника и/или заменика
председника Конференције суоснивача и/или чланова Статутарне комисије РНИДС-а по другом
основу, изборно заседање Конференције суоснивача одржава се најкасније у року од 30 дана од
дана престанка мандата, а председник Конференције суоснивача доноси одлуку о заказивању
изборног заседања Конференције суоснивача у року од три дана од стицања услова из овог става.
Примедба: у члану 26 није дефинисан начин гласања за избор и опозив чланова Статутарне
комисије
Образложење: потребно је дефинисати начин гласања за избор и опозив чланова Статутарне
комисије
Предлог измене:
Члан 26.
Гласање на седници Конференције суоснивача је јавно, подизањем руке или гласачке палице,
изузев гласања за избор и опозив председника и/или заменика председника Конференције
суоснивача, чланова Управног одбора и чланова Статутарне комисије које се врши тајно,
гласачким листићима.
Начин и поступак гласања ближе се уређује Пословником о раду Конференције суоснивача.
Примедба: у више чланова се појављују термини “јавни конкурс” и “јавни позив”
Образложење: потребно је унифицирати дефинисан термин. Предлог је да буде “јавни позив”.
Предлог измене:
У члану 33 став 1 реч конкурсу се замењује са речју позиву
У члану 50 став 2 реч конкурсу се замењује са речју позиву
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Примедба: у члану 33 који дефинише поступак избора чланова Управног одбора, постоји
контрадикторност са чланом 24 и то у општим роковима
Образложење: у члану 33 потребно је дефинисати најраније расписивање јавног позива
Предлог измене:
Члан 33 став 1
Избор чланова Управног одбора врши се по јавном позиву који расписује председник
Конференције суоснивача, најкасније 30 дана, а не раније од 60 дана пре истека мандата чланова
Управног одбора , односно у року од три дана по престанку мандата по основима из тачака од 2.
до 6. став 1. члан 32. овог Статута.
Примедба: у члану 33 није дефинисан начин расписивања, као ни време и трајање јавног позива
за избор чланова Управног одбора
Образложење: дефинисати по узору на јавни позив за избор чланова Статутарне комисије
Предлог измене:
У члану 33 став 1, након предложене измене, допуњује се став 1.
Јавни позив, који је отворен најмање 20 дана, објављује се на веб презентацији РНИДСа и у једном дневном листу који излази на територији Републике Србије.
У члану 33 додаје се став 3.
На дан заказивања изборне седнице из става 2 овог члана, Председник Конференције суоснивача
расписује јавни позив за избор члана/чланова Статутарне комисије.
Напомена: мишљења смо да у члановима 24 (Изборно заседање Конференције суоснивача) и
члановима 33 до 38 (Поступак избора чланова Управног одбора) треба раздвојити престанак
мандата истеком (члан 32 став 1 тачка 1) и начин сазивања изборне седнице у том случају од
престанка мандата на други начин (члан 32 став 1 тачке од 2 до 6) и начин сазивања изборне
седнице.
Примедба: у члану 7 постоји могућност плаћања годишње накнаде за до 10 година унапред
Образложење: по природи годишње накнаде одговара више да буде годишња и да се плаћа
годишње
Предлог измене:
Члан 7
Годишња накнада се уплаћује за једну годину од дана уписа суоснивача код надлежног регистра,
односно од дана истека претходне годишње накнаде ако се уплата нове годишње накнаде изврши
пре истека претходне.
Примедба: у тачки 13 члана 53 став 1 наведено је деловање директора да “активно ради на
повећању броја суоснивача РНИДС-а”
Образложење: рад на повећању броја суоснивача не може бити експлицитно дозвољен и наведен
само за један орган Фондације
Предлог измене:
Брише се тачка 13 члана 53 став 1
Примедба: у члану 27 став 1 тачка 9 и члану 56 наведена је надлежност доношења акта о
политици и поступку спречавања сукоба интереса
Напомена:
Покренути неопходне активности како би се донео акт о политици и поступку спречавања сукоба
интереса који је Статутарна обавеза
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Примедба: у предложеном члану 54 став 6 тачка 4 наводи се обавеза да кандидат за члана
Статутарне комисије достави попуњену Изјаву о могућем постојању сукоба интереса, али се у
оквиру дела Статута Фондације који регулише сукоб интереса не третира члан Статутарне
комисије
Образложење: по аналогији, треба увести обавезу једном годишње или по насталој промени
ажурирање Изјаве о могућем постојању сукоба интереса
Предлог измене:
Додаје се члан 59 који гласи:
Чланови Статутарне комисије једном годишње или по насталој промени ажурирају податке из
Изјаве о могућем постојању сукоба интереса.
Примедба: члан 69 став 2 дефинише месечну накнаду за рад по основу чланства у Управном
одбору
Образложење: с обзиром да је Правилник о начину одређивања накнада донела Конференција
суоснивача дана 22.12.2012. године, као и допуне Правилника дана 28.05.2016. године, не постоји
основ да постојања овог става у Статуту Фондације
Предлог измене:
Брисати се став 2 члана 69
Примедба: члан 69 став 3 дефинише именовања Статутарне комисије и Интерне ревизије, као и
доношење аката који се односе на њихов рад
Образложење: с обзиром да су урађена именовања Статутарне комисије и Интерне ревизије, као
и да су доношена акта који се односе на њихов рад, не постоји основ да постојања овог става у
Статуту Фондације
Предлог измене:
Брисати се став 3 члана 69
Примедба: на више места у Статуту Фондације се појављује термин “Канцеларија” без
дефинисања самог појма
Образложење:
Члан 16 став 4 - Достављање обавештења организује председник Конференције суоснивача преко
Канцеларије РНИДС-а.
Члан 21 став 4 - Достављање обавештења организује председник Конференције суоснивача преко
Канцеларије РНИДС-а.
Члан 53 став 1 тачка 4 - Директор: руководи Канцеларијом РНИДС-а,
Члан 53 став 1 тачка 5 - уређује права, обавезе и одговорности из радних односа, утврђује
пословну организацију и систематизацију радних места у Канцеларији РНИДС-а, коју чине сви
запослени у РНИДС-у, осим за директора за кога права, обавезе, одговорности, као и услове и
опис послова утврђује Управни одбор, у складу са овим Статутом;
Предлог измене:
Мишљења смо да Статут Фондације треба да дефинише појам “Канцеларија”, без обзира да ли ће
се канцеларија третирати као стално радно тело или ће се предложити увођење неког другог
појма или ће се наведени термин брисати из Статута Фондације.
С обзиром да решење треба ускладити, осим са Законом о задужбинама и фондацијама, и са
Законом о раду и осталим прописима Републике Србије, чланови радне групе немају правни
капацитет да предложе конкретан предлог за измену.

Страна 13

Чланови радне групе својим потписом потврђују сагласност са завршним извештајем.

1. Зоран Бухавац, координатор

2. Драгица Ковачевић, члан

3. Горан Миланковић, члан

4. Мирко Марковић, члан

5. Станиша Јосић, члан

У Београду,
02.02.2017. године

Страна 14

