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Оснивање и циљ радне групе 

 

На седници Управног одбора 31. јануара 2012. године формирана је Радна група за 

статутарна питања.  

 

Радна група је формирана са задатком да, у сарадњи са канцеларијом и консултантом 

кога ангажује РНИДС, учествује у изради нацрта Статута и изведених аката 

(Пословника о раду Конференције суоснивача и Пословника УО) који се односе на 

управљање РНИДС-ом уз базирање на принципима корпоративног управљања 

прилагођеног непрофитним и невладиним организацијама. 

 

Начин и динамика рада радне групе 

 

Радна група је била усмерена на блиску сарадњу са консултантима ангажованим да 

раде на корпоративном управљању, те је у договору са консултантима донела 

следећи план рада. 

 

Табела 1. Усвојени план рада РГ 
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Ипак предложени план није у потпуности испраћен, пошто се током рада Радне групе 

испоставило да је неоходно више времена за усаглашвање ставова према концeпту 

РНИДС-а, предложеном од стране консултаната. Kонцепт Фондације у потпуности je 

усаглашен међу члановима радне групе на састанку 17. априла, при чему су о обзир 

узете и примедбе и коментари суоснивача.  

 

Такође, више времена од планираног је потрошено и на израду Нацрта статута, те у 

односу на планирану динамику и програм рада није за редовну конференцију 

припремљен Предлог пословника за рад Конференције суоснивача, нити је 

припремљен Предлог пословника за рад УО, него је одлучено да ће по усвајању 

Статута од стране Конференције бити започет рад на оба пословника. Рад на 

пословницима уместо планираних месец дана, трајао је преко два месеца.  

 

Стога радна група је радила по следећој динамици: 

 

20.02 – Састанак са консултантима на којима је представљен први нацрт концепта 

РНИДС-а и побољшања корпоративног управљања 

05.03 – Састанак РГ – дикусија о концепту 

12.03 - Састанак РГ – дикусија о концепту 

15.03 - Састанак РГ – дикусија о концепту 

24.03 – Консултације са суоснивачима  

02.04 – Састанак РГ – разматрање предлога суосивача на концепт 

11.04 - Састанак РГ – разматрање предлога суосивача на концепт 

17.04 - Састанак РГ – разматрање предлога суосивача на концепт 

19.04 - Састанак РГ – размaтарање Нацрта статута и усвајање од стране РГ 

24.04 – Усвојен нацрт статута на УО 

30.04 - Састанак РГ – рад на Нацрта статута 

04.05. - Састанак РГ – рад на Нацрта статута 

09.05 – Усвојене измене Нацрта статута на УО 

26.05 – Усвојен Статут на конференцији УО 

08.06 – Састанак РГ са консултантом поводом израде пословника  

09.07 - Састанак РГ – рад на Предлогу пословника УО 

12.07 - Састанак РГ – рад на Предлогу пословника УО 

17.07 - Састанак РГ – рад на Предлогу пословника Конференције суоснивача 

19.07 - Састанак РГ - рад на Предлогу пословника Конференције суоснивача 

27.07 – Састанак РГ - рад на Предлогу пословника Конференције суоснивача 

30.07 – Усвојен Пословник УО на 128. седници УО 

03.08 – Прослеђен Предлог пословник Конференције УО на разматрање и достављен 

извештај Радне групе УО 

 

Поред наведених састанака Радна група је комуницирала и размењивала предлоге и 

коментаре преко Теамbox-a, где се и налазе нацрти, коментари и предлози свих 

чланова РГ. 
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У погледу одлучивања, Радна група је имала став да ће само решења и предлози око 

којих постоји сагласност свих чланова РГ, бити инкорпорирани у предлоге аката 

(Статут, Пословник о раду Конференције суоснивача и Пословник о раду Управног 

одбора). 

 

Закључци рада РГ 

 

Радна група је пошла од становишта да je, узимајући у обзир петогодишњи рад 

РНИДС-а, неопходно унети измене у организациону структуру РНИДС-а и јасно 

дефинисати надлежности сваког од тела и омогућити максималну јавност и 

транспарентност, водећи рачуна да се не угрози пословање Фондације и да се 

концепт и Статут усагласи са постојећим законским оквиром. РГ је посебно имала у 

виду да се управља националним ресурсом, као и да је у питању непрофитно тело.  

 

Полазећи од концепта, предложеног од стране консултанта, РГ се, након исцрпне 

дискусије и узимајући у обзир коментаре суоснивача, усагласила о следећим новим 

телима Фондације: 

 

 Статутарна комисија, 

 Интерни ревизор 

 

Консултант је препоручио и оснивање Номинационе комисије за избор чланова УО, 

али због неуједначеног става овај предлог није прихваћен. 

 

РГ се усагласила да је неопходна разрада могућег постојања сукоба интереса и 

доношење акта о истом, те да је неоходно обезбедити максималну јавност и 

транспарентност у раду РНИДС-а, појачати сарадњу и поверење међу постојећим 

телима, унапредити поступак за избор чланова УО и донети мере за привлачење 

високо квалификованих кандидата за чланове УО. 

 

У циљу горенаведеног договорено је да је неопходна измена постојећих докумената и 

израда нових који би унапредили функционисање и рад РНИДС-а, те је потребно: 

- изменити у складу са концептом следеће документе: 

o Статут 

o Пословник о раду Конференције суоснивача 

o Пословник о раду УО Фондације 

- донети следеће документе: 

o Акт о накнадама за рад органа и тела које именује Конференција 

суоснивача 

o Акт о политици и спречавању сукоба интереса 

o Политика извештавања  

o Етички кодекс 

o Правилник о избору и раду Статутарне комисије 

o Правилник о избору и раду Интерног ревизора 
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По усвајању концепта и докумената које је неопходно изменити и донети, РГ је 

радила на Нацрту статута достављеног од стране консултанта по динамици наведеној 

на страни 3. Коначна верзија нацрта је прослеђена УО и усвојена од стране истог на 

седници 09. маја 2012. Нови Статут Фондације усвојен је на Конференцији 

суоснивача 26. маја.  

 

Након усвајања Статута, РГ је приступила изради предлога пословника 

Конференције и УО. При изради предлога пословника РГ је водила рачуна да буду 

усаглашени са Статутом, али и да обезбеде ефикасан рад органа Фондације, као и да 

се омогући да се одлуке и остали акти, доносе кроз процедуре које претпостављају 

добру припрему и дискусију, и да се искључи могућност доношења Ad hoc одлука. 

Додатно, у Пословнику Конференције посебна пажња је посвећена вођењу расправа о 

предлозима, тежећи да сви чланови Конференције суоснивача имају довољно 

времена да образлажу и дискутују о својим предлозима. Пажња је посвећена и 

разради одржавања електронских седница. 

 

Радна група је мишљења да је неопходно приступити, у што краћем року, изради 

нових аката предвиђених Статутом, као и оснивању нових тела Конференције 

(Статутарна комисија и Интерни ревизор) и изради правилника о избору и раду ових 

тела.  
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