И З В Е Ш ТАЈ
о јавној расправи о Нацрту статута CIGRE Србија
Javna rasprava o Nacrtu statuta obavljena је u trajanju od dve nedelje u periodu od 04.04.2011. do 18.04.2011. godine.
Приспеле су следеће примедбе (по датуму пристизања):
Примедбу
доставио (датум)
Бранка Рибар
(18.04.2011.)

Ред.
Примедба
бр.
1.
Члан 1
….CONSEIL INTERNAТIONAL DES GRANDES
RESEAUX ELECTRIQUES,….
Треба :
.....CONSEIL INTERNAТIONAL DES GRANDS
RESEAUX ELECTRIQUES,...

Одговор Комисије
Усваја се. Урађена корекција.

2.

Члан 2
….на француском језику: CIGRE-COMITE
NACIONALE SERBE….
Треба :
….на француском језику: CIGRE-COMITE
NATIONAL SERBE...

Усваја се. Урађена корекција.

3.

Члан 13.
Чланови који су ......могу стећи статус почасно
члана.

Усваја се. Урађена корекција.

4.

Члан 20.
Скупштина CIGRE СРБИJA ради у јавним
седницама......
....... За одлучивање Скупштине не захтева се
кворум.

Усваја се. Види предлог бр. 1 СТК А2.

Коментар
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Оваквом одредбом, ствара се могућност да
проиѕвољно мали број чланова Скупштине
доноси одлуке.

СТК Ц6
Мика Ковачевић
(19.04.2011.)

5.

Члан 24.
Начин утврђивања .........председника и
потпреседника CIGRE
СРБИJA.......... коначна листа кандидата за
председника и потпреседника CIGRE СРБИJA

Усваја се. Урађена корекција.

1.

У члану 11. је наведено да „Делатност из члана 10.
овог Статута CIGRE Србија може реализовати .....
преко своје стручне службе“. Поставља се питање
која је то „стручна служба“, да ли је то
Секретаријат који је касније дефинисан као орган
CIGRE Србија?

Усваја се. Предложена формулација: „.....
преко своје стручне службе, односно
Секретаријата CIGRE СРБИJA“.

2.

У члану 15. је наведено да је „Орган CIGRE Србија
и Секретаријат“ потребно је размотрити да ли
Секретаријат може бити орган или је то служба;

Усваја се. Тако пише и у важећем Статуту,
али се предлаже брисање тог става, с тим
да се после навођења органа CIGRE
СРБИЈА додаје реченица:
Стручне и административно-техничке
послове за наведене органе CIGRE
СРБИЈА обавља Секретаријат.

3.

У члану 17. у делу где је дефинисан начин избора
председника, друга ставка, требало би навести
који је „кворум“ потребан да би се приступило
гласању. Комитет не улази који је то број, односно
проценат;

Усваја се. Види предлог бр. 1 СТК А2.

4.

У члану 17. у делу где је дефинисан начин избора
председника, трећа ставка, није наведено да ли се
то врши на истој Скупштини или се заказује

Не прихвата се. Подразумева се да се све
ради на истој изборној Скупштини.
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наредна;
5.

6.

У истом члану није децидно наглашено колико
траје мандат председника. Трајање мандата
председника CIGRE Србија као председника
Извршног одбора јесте дефинисано у члану 21,
међутим то је требало нагласити и у члану 17;

Усваја се. У члану 25 додат став:

У члану 24. је сувишно „поштујући принцип
ротације функција“. Наведено треба избацити или
наведени појам тачније одредити;

Усваја се. У члану 24 је избачен додатак у
другом ставу: поштујући принцип ротације
функција, јер треба тежити да се изаберу
они који у датом моменту најбоље
одговарају тој функцији. Услов „ротације“
може ту намеру да доведе у питање.

Мандат председника и потпредседника
CIGRE СРБИЈА траје четири године и може
бити биран највише два пута.
То је било и у важећем Статуту. Комисија је
сматрала да не треба понављати исте
ставове, јер исти стоји у члану 21: Мандат
председника, потпреседника и чланова
Извршног одбора траје четири године и
могу бити бирани највише два пута.

Комисија предлаже да додатак другом ставу
гласи:
водећи рачуна да председник и
потпреседник не буду стално из исте
институције
7.

У члану 31. је поменуто да је „Секретар CIGRE
Србија првенствено електотехничке струке или
друге одговарајуће струке“, друга одговарајућа
струка није дефинисана, а неопходно је јер
одговарајућа струка може имати различита
тумачења. Можда би „одговарајуће“ требало
заменити „техничке струке“;

Не прихвата се. Ако није електротехничке
струке, онда нема потребе да машинска,
рударска, саобраћајна и друга техничка
струка има предност над организационим
наукама, комуниколозима и другим
модерним менаџерским студијама.
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8.

У члану 34, 35. или 36. треба додати да се у
оквиру Студијског комитета поред председника
бира и подпредседник, или је потребно навести да
у случају немогућности да председник обавља
своје обавезе или учествује у раду Извршног
одбора председник може овластити Секретара
Студијског комитета да га замени. Такође, том
заменику или секретару треба дати право гласа у
случају да мења председника Студијског комитета;

Усваја се. У члану 36 додата су следећа 2
става:
У случају немогућности да председник
учествује у раду Извршног одбора,
председник Студијског комитета може
писаним путем овластити Секретара
Студијског комитета да га замени. У том
случају Секретар има право гласа на
седници Извршног одбора.
У случају немогућности да председник
обавља своје обавезе у дужем временском
периоду, председник Студијског комитета
или Извршни одбор може овластити
Секретара Студијског комитета да га
замени и организује избор новог
председника Студијског комитета.

СТК Д2
Радослав Раковић

9.

Такође, потребно је навести да „за све одредбе
које нису дефинисане овим Статутом примењују
се одредбе Закона о удружењима“

Усваја се. Додат овај став у члану 54 у
поглављу 13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ.

10.

У важећем Статуту у члану 2. је наведено „на
француском језику: CIGRE-COMITE NATIONALE
SERBE“ док је у предлогу Статута „на француском
језику: CIGRE-COMITE NAСIONALE SERBE“;

Усваја се. Урађена корекција.

11.

У појединим деловима Статута је написано
„CIGRE СРБИЈА“, док је негде писано „CIGRE
Србија“.

Усваја се. Урађена корекција. Свуда је
CIGRE СРБИЈА.

1.

Члан 7.
Није јасно на које се то одговарајуће документе

Усваја се. Формулација је преузета из
важећег Статута. Комисија предлаже да
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(19.04.2011.)

мисли, који би био изнад Статута и регулисао када
рад није јаван.

члан 7 гласи:

2.

Члан 8 и сви чланови код којих се набраја:
Без обзира да ли је bullet неки знак или број,
приликом набрајања свака алинеја треба да почне
великим словом

Не прихвата се. И у Закону о удружењима
има набрајања која почињу малим словом.

3.

Члан 13.
Сматрам да ставове 3 и 4 треба брисати, јер су
супротни ставу 2 овог члана у коме се говори о
једнакости чланова по правима и обавезама. Има
много непрецизности у иyраyима “дугогодишњи
рад”, “изузетан допринос” јер за то нису наведени
никакви критеријуми, нити је јасно шта тај статус
доноси, (сем што неко не би требало да плаћа
чланарину). Ако неко жели да учествује у раду,
нека буде ту и помогне својим искуством, ако не
жели то је његов избор. Почасни чланови могу
бити само неки људи са стране, ако је то у неком
интересу CIGRE SRBIJA.

Не прихвата се. Коментарисане одредбе су
преузете из важећег Статута и оне уводе
институцију „плаћања чланарине“ као
битног предуслова за чланство, као и
институцију „почасног члана" не улазећи у
критеријуме ко и како постаје почасни члан.
Комисија сматра да изостављањем ових
ставова губи институционално право да
неко буде проглашен почасним чланом и
тада је излишно говорити да „почасни
чланови могу бити само неки људи са
стране, ако је то у неком интересу CIGRE
SRBIJA“.

4.

Члан 17.
У ставу 3 треба прецизирати да се ради о
председнику и потпредседнику скупштине а не
CIGRE (јер је то садржано у члановима 24 и 25).

Не прихвата се. Принцип је да је
председник и потпреседник CIGRE SRBIJA
уједно председник и потпреседник
Извршног одбора и Скупштине, а не
обрнуто. У том смислу, урађена је корекција
става 3 у члану 17:

Рад CIGRE СРБИЈА и њених органа је
јаван.

Председник CIGRE СРБИJA је председник
скупштине CIGRE СРБИJA.
5.

Изнад члана 27 треба да стоји наднаслов 6.4, а не

Усваја се. Урађена корекција.
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5.4.
6.

Члан 33.
Не разумем зашто је потребно наглашавати
добровољност у раду студијских комитета. Сам
поступак избора подразумева добровољност –
поступак почиње тиме што неко подноси захтев
или га неко предложи, па онда он попуни и
приложи неке документе, чиме у ствари даје свој
пристанак, ако не жели он ништа не попуњава и не
може бити изабран. Није ми познато да је неко
постао члан комитета “на силу”.

Не прихвата се. Формулација је из важећег
Статута. Сама чињеница да се сваки члан
треба да изјасни да ли ће да буде члан
неког Студијског комитета, наводи да треба
ова формулација. Добровољно (тј. на
сопсвени захтев) изјашњавање за чланство
у Студијском комитету намеће и обавезу да
се редовно присуствује седницама, а не
само да се плаћа чланарина.

7.

Члан 49.
У ставу 4 није јасно о ком се општем акту ради, а
који би требало да дефинише који подаци
представљају тајну.

Усваја се. Сада CIGRE СРБИJA нема неки
општи акт који одређује се који послови
представљају тајну, као и начин чувања
таквих докумената и начин саопштавања
података који представљају тајну, али то не
значи да не треба оставити такву могућност
да се такав општи акт донесе. Комисија
предлаже да став 4 у члану 49 гласи:
Општим актом CIGRE СРБИJA, који доноси
Извршни одбор, може се одредити који
послови представљају тајну, као и начин
чувања таквих докумената и начин
саопштавања података који представљају
тајну.
То је у складу са чланом 22 да ИО може да
донесе и друга општа акта чије доношење
није у надлежности Скупштине CIGRE
СРБИJA.

8.

Члан 55.

Усваја се. Урађена корекција.
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Датум 15.12.2009 је довољан да дефинише који
документ престаје да важи, јер је тада одржана
Скупштина која вероватно има неки свој број.
Вишак некада може да доведе до забуне – нпр.
помињање “у Београду” наводи на помисао да је
тог дана у више градова одржано више скупштина
и донето више статута, али важи баш онај донет у
Београду.
СТК А3
Саша Стојковић
(19.04.2011.)
Комисија
Гојко Дотлић &
Војислав Шкундрић
(18.04.2011.)

СТК А2
Радован
Радосављевић
(27.04.2011.)

1.

Нема примедби. Сагласни са предлогом Статута.

1.

Члан 2
Став „CIGRE СРБИЈА има седиште у Београду,
улица Краљице Наталије бр. 56 (у пословној
згради ЈП Електромрежа Србије).“ треба оставити
отвореним до пресељења, односно промене
адресе.

Усваја се. Члан 2 гласи као и у важећем
Статуту:

2.

Члан 17
Начин избора председника и потпреседника
CIGRE СРБИЈА пребацити у поглавље 6.3
ПРЕДСЕДНИК CIGRE СРБИJA.

Усваја се. Одредбе о избору председника и
потпреседника CIGRE СРБИЈА пребачене у
Члан 25а (привремено). У коначној
редакцији текста новог статута, урадити
пренумерацију чланова.

1.

У члану 17 у делу где је дефинисан начин избора
председника, друга ставка, требало би навести
који је „кворум“ потребан да би се приступило
гласању. Комитет предлаже да то буде 1/3 чланова
CIGRE Србија. Тада је то у складу са чланом 19
који дефинише могућност сазивања ванредне
скупштине.

Усваја се. Комисија предлаже да се из
члана 20 избаце спорне одредбе и да се
оне дефинишу у новом члану 20а на
следећи начин:
Члан 20а.
Гласање у Скупштини CIGRE СРБИJA је
јавно, изузев у случајевима избора и
разрешавања:
−
председника и потпреседника CIGRE

CIGRE СРБИЈА има седиште у Београду,
улица Балканска бр.13.
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СРБИJA,
−
два истакнута члана у
Извршног одбора и
−
чланова Надзорног одбора,
када се врши тајно гласање.

саставу

Скупштина
CIGRE
СРБИJA одлучује
већином
гласова
од
присутних
индивидуалних чланова и представника
колективних чланова на Скупштине CIGRE
СРБИJA, изузев у случајевима:
−
избора и разрешавања председника
и потпреседника CIGRE СРБИJA,
−
усвајања измена Статута и
−
доношења одлуке о престанку рада
CIGRE СРБИJA,
када се одлуке доносе двотрећинском
већином
гласова
од
присутних
индивидуалних чланова и представника
колективних чланова на Скупштини CIGRE
СРБИJA.
У случајевима када се:
−
бира и разрешава председник и
потпреседник CIGRE СРБИJA,
−
усвајају измене Статута и
−
доноси одлука о престанку рада
CIGRE СРБИJA,
потребно је присуство најмање трећине
чланова Скупштине CIGRE СРБИJA.
Потребан и присутан број чланова у тим
случајевима
пре
гласања
утврђује
верификациона комисија коју образује
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Скупштина CIGRE СРБИJA.
У коначној редакцији текста новог статута,
урадити пренумерацију чланова и
усагласити члан 25 (односно 25а).
2.

У члану 21 став да су чланови Извршног одбора
радно активна лица није у складу са ставом у
члану 13 да су сви чланови равноправни у својим
правима и обавезама, односно није у духу Уставом
загарантоване једнакости грађана.

Не прихвата се. Члан CIGRE Србија може
бити свако ко жели и ту нема
дискриминације, само се за избор на
функцију председника СТК тражи да је
радно активно лице. У важећем Правилнику
о раду СТК CIGRE дефинисано је да је за
рад у СТК потребно одобрење послодавца
(Чл. 7), што индиректно значи да је и за
председника СТК потребно одобрење
послодавца, односно да је то лице радно
активно.
Комисија предлаже да се у члану 21
прецизније дефинише захтев да све
функције у CIGRE Србија могу да обављају
само радно активна лица:
Председник, потпреседник и чланови
Извршног одбора су радно активна лица. У
случају да председник, потпреседник и члан
Извршног одбора за време трајања
мандата стекне право и оде у пензију, то
лице може да обавља функцију
предесдника и потпреседника, односно
остане члан Извршног одбора до истека
мандата.

СТК C5
Емилија Турковић

1.

ИО је Студијским Комитетима дао веома кратак Не прихвата се. Јавна расправа је трајала
рок за разматрање и достављање примедби на две недеље у периоду од 04.04.2011. до
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(27.04.2011.)

тако важан документ као што је Статут, поготово 18.04.2011. године, а разматране су све
што је захтев упућен у периоду интензивног рада примедбе и сугестије пристигле до
чланова СТК на писању и рецензирању радова за 27.04.2011.
30.Саветовање.
2.

Измене у члановима 2 и 9 су формалне природе: Усваја се.
прихватљиве су.

3.

Уведено је поглавље 4 у коме се прецизира Усваја се.
делатност удружења: прихватљиво је.

4.

Измене у члану 13 су прихватљиве, али су оне Не прихвата се.
поништене изменама у члану 21 (ако пензионери (Види образложење уз примедбу бр. 2 СТК
могу бити чланови, они се не могу дискриминисати А2.)
у правима у члану 21): потребна је измена члана
21 у складу са примедбом.

5.

У члану 15 Секретаријат не може бити орган. Усваја се.
Потребна је измена члана 15.
(Види образложење уз примедбу бр. 2 СТК
Ц6.)

6.

У члану 17 потребно је увести кворум за изборну Усваја се.
скупштину али и за избор председника и (Види образложење уз примедбу бр. 1 СТК
подпредседника. Такође, гласање мора бити тајно. А2.)
Предлог за председника и подпредседника треба
да буде подржан од најмање 5 СТК, при чему
сваки СТК може предложити или подржати само 1
кандидата: изменити члан 17 у складу са
примедбом.

7.

У члану 18 брисати задњи пасус јер није у складу
са демократским принципима (на Скупштини се не
могу ограничавати питања о којима ће се
дискутовати): изменити члан 18 у складу са

Не прихвата се. Извршни одбор припрема
седнице Скупштине и логично је да су по
правилу сва питања претходно разматрана
на ИО. У трећем ставу је наведено да за
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примедбом.

8.

посебно важна питања, чланови Скупштине
могу непосредно пре почетка седнице
поднети писани предлог (са образложењем)
допуне дневног реда, о чему ће се
Скупштина изјаснити приликом утврђивања
дневног реда.

У члану 20 неопходно је да остане кворум за Не прихвата се. Кворум у важећем Статуту
одлучивање, али и кворум за број присутних на „да буде присутна већина чланова
Скупштини: изменити члан 20 у складу са Скупштине“ је неодржив захтев за
примедбом.
добровољно удружење у коме су сви
чланови CIGRE Србија истовремено и
чланови Скупштине, јер доводи до блокаде
рада Скупштине. Кворум се не захтева ни
на Генералној скупштини CIGRE Paris, нити
се захтева у Статутима националних
комитета из окружења, а и шире.
Комисија је предложила компромисно
решење (Види образложење уз примедбу
бр. 1 СТК А2).

9.

У поглављу 6.2 треба увести (члан 21) родну Не прихвата се. CIGRE Србија је стуковна
равноправност у погледу броја цланова ИО: организација и говорити о родној
допунити члан 21 у складу са примедбом.
равноправности, односно заступљености у
Извршном одбору је у супротности
циљевима CIGRE (чл. 8 предлога новог
Статута).

10.

У члану 21 брисати пасус са
предложеним Не прихвата се.
изменама (чланови ИО су радно активна лица...), (Види образложење уз примедбу бр. 2 СТК
јер је у супротности са чланом 13. Осим тога, А2.)
CIGRE је удружење градјана а не радно активних
лица: изменити члан 21 у складу са примедбом.
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11.

Члан 24 је непотребан јер се то уређује Не прихвата се.
Пословником о раду ИО.Непотребно је у Статуту (Види образложење уз примедбу бр. 6 СТК
уводити препоруке институција (ко одређује Ц6.)
институције из којих ће се регрутовати кандидати
за председника и потпредседника и шта значи
принцип ротације функција?), јер је реч о
удружењу грађана : избрисати члан 24.

12.

У члану 25 треба убацити да мандат председника Усваја се.
и подпредседника траје 4 године и да могу бити (Види образложење уз примедбу бр. 5 СТК
бирани највише 2 пута: допунити члан 25 у складу Ц6.)
са примедбом.

13.

Измене у члану 26: прихватљиве.

Усваја се.

14.

У члану 31 за секретара треба увести потребно
искуство и познавање рада CIGRE. Да ли је
правно могуће да административан службеник
буде именовано лице на 4 године? На које радно
место се распоредјује секретар ако после 4 године
не буде поново изабран; допунити члан 31 у
складу са примедбом.

Не прихвата се. Таква формулација би
индиректно значила да секретари CIGRE
Србија могу бити само председници или
секретари Студијских комитета или чланови
ИО, не зато што то није прихватљиво, него
зато што је то неизводљиво у пракси.
По Закону о радним односима, нема
сметње да се уговор о раду прави на 4
године, колико је предвиђено да траје
мандат секретара. Такође нема законске
обавезе послодавца да се стара шта ће
бити са запосленим после истека уговора о
раду, као што нема обавезе запослени да
се стара шта ће бити са CIGRE Србија у
случају да одлучи да напусти то радно
место пре или после истека мандата.

15.

Измене у члану 33: прихватљиве.

Усваја се.
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16.

У члану 34 потребно је увести кворум за присутне
чланове који ће бирати председника СТК, али и за
сам избор: допунити члан 34 у складу са
примедбом.

Усваја се. Потребан број чланова СТК на
изборном састабку биће исти као за избор
председника и потпреседника CIGRE
Србија, тј.
− на изборном састанку треба да буде
присутно најмање трећина чланова
Студијског комитета;
− да би кандидат био изабран, треба да
добије више од дветрећине гласова
присутних чланова Студијског комитета;

17.

18.

Члан 35 може, а не мора да постоји, као и члан 36.
Оба члана треба да буду у Правилнику о раду
СТК: додатно размотрити где је место члановима
35 и 36.

Не прихвата се, с тим што се у члану 36
брише одредба:

Измене
у
члану 37
су
неприхватљиве.
Председника СТК може да разреши само онај
орган који га бира: изменити члан 37 у складу са
примедбом.

Усваја се. Последњи став треба да гласи:

Мандати секретара Студијских комитета
CIGRE СРБИЈА су неограничени.
Извршни одбор CIGRE СРБИЈА може да
предложи Студијском комитету да разреши
председника Студијског комитета CIGRE
СРБИЈА у случају кршења статутарних
одредби или Правилника о раду студијских
комитета.

19.

Члан 51 је неприхватљив. За доношење одлуке о Усваја се.
престанку рада потребан је кворум, а не само (Види образложење уз примедбу бр. 1 СТК
присутни на Скупштини: изменити члан 51 у А2.)
складу са примедбом.

20.

У прелазним и завршним одредбама треба Не прихвата се. Постоји писани траг када су
дефинисати шта ће бити са постојећим мандатима изабрани председници Студијских комитета
имајући у виду да мандати могу трајати највисе 2 x и свако треба да се понаша у складу са
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4 године. Није дефинисано од када се рачуна првим ставом у члану 35 предлога новог
почетак мандата.
Статута.

Београд, 28.04.2011.

21.

Председник
Скупштине,
председник
ИО, Не прихвата се. Примедба није у складу са
председник CIGRE СРБИЈА не може бити исто организацијом CIGRE.
лице: изменити чланове Статута у складу са
примедбом.

22.

Потребно је да правно лице изврши сва потребна Не прихвата се. Предлог новог статута
правна усаглашавања документа Статута.
после усвајања на Скупштини иде на оцену
правним службама у АПР.

23.

НАПОМЕНА: Предложене измене највећим делом
треба да буду у посебним правилницима или
пословницима, а Статут треба да садржи опште
одредбе како би био што јаснији. Предложене
измене нису доследно спроведене: за високе
функције се бирање врши јавним гласањем
(председник и потпредседник CIGRE СРБИЈА), а
за ниже тајним гласањем(председник и секретар
СТК); за неке функције је изостављено трајање
мандата (за председника и подпредседника), а
уводи се за председника СТК иако је у члану 21 за
обе функције уведено исто ограницење; итд.

Не прихвата се први став напомене.
Предлог новог Статута даје основе и
смернице за израду свих пратећих аката и
правилника.
Све остале напомене су коментарисане у
претходним тачкама.

Комисија,
Гојко Дотлић
Војислав Шкундрић

14/14

