Друштво Србије за односе с јавношћу
Цара Лазара 5-7
11000 Беoград
е-маил: drustvo@pr.org.rs, wеб: www.pr.org.rs

Записник са 19. Редовне Скупштине Друштва Србије за односе с
јавношћу, одржане 30. јануара 2019. године,
ПКС, Теразије 23/2, Београд
Присутни:
Управни одбор: Душан Стојаковић, Милица Ђокић, Мила Завођа, Јована Цакић и Јелена Кривокапић
Председник Управног одбора: Душан Стојаковић
Укупни број присутних чланова и чланица, поред чланова УО : 17 редовних чланова
На основу члана 21 Статута Друштва Србије за односе с јавношћу констатовано је да је неопходно да се
почетак седнице Скупштине одложи за 30 минута како би одлуке биле пуноважно донешене одлуком већине
присутних чланова.
На основу члана 3 Пословника о раду Скупштине, на седници редовне Скупштине дат је предлог
председавајућег и записничара, и то:
• Председавајући седнице: Душан Стојаковић
• Записничар: Јелена Јахура
Приступило се јавном гласању, и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком Скупштине
усвојен предлог за председавајућег и записничара.
На основу члана 3 Пословника о раду Скупштине, на седници редовне Скупштине дат је предлог
Верификационе комисије, и то:
• Јована Цакић
• Мила Завођа
Приступило се јавном гласању, и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком Скупштине
усвојен предлог верификационе комисије.
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1. Усвајање Дневног реда
Закључак: Председавајући седнице Душан Стојаковић присутним члановима предложио је тачке
дневног реда.
Приступило се јавном гласању, и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком Скупштине
усвојен предлог дневног реда.

2. Усвајање Записника са 18. редовне Скупштине ДСОЈ-а, одржане 23 јануара 2019. године
Закључак: Приступило се јавном гласању и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком
Скупштине усвојен Записник са 18. Изборне Скупштине ДСОЈ-а, одржане 23. јануара 2019. године.

3. Извештај о раду Органа Друштва Србије за односе с јавношћу за 2019. годину
Извештај о раду Управног одбора презентован је од стране председника седнице Душана Стојаковића.
Напоменуто је да Суд части током 2019. године није имао великих активности с обзиром да није
регистрован ни један случај повреде етике струке нити упућен захтев Суду части за мишљење. Извештај
Надзорног одбора финално ће бити донешен у марту 2020. године када буде готов финансијски извештај
за 2019. годину и након одржаног састанка између чланова УО и Надзорног одбора на којем ће бити
прецизно дефинисане активности Надзорног одбора за 2020. годину. Финални извештај Надзорног
одбора ће након тога бити доступан свим члановима ДСОЈ-а и моћи ће да се преузме на званичном сајту
Друштва.
Извештај о раду Жирија Друштва Србије за односе с јавношћу представљен је од стране Јелене Јахуре,
секретара Друштва.
Мила Завођа, члан УО ДСОЈ-а иницирала је дискусију о побољшању система жирирања, увођењу нових
категорија и корeкцији Правилника о жирирању, а Јелена Јахура има задатак да сабере све сугестије за
унапређење упућене до сада од стране чланова Жирија за доделу ПРизнања и Управног добора.
Милица Слијепчевић сугерисала је да би Суд части требало да буде проактиван, односно да се више
активира у 2020. години, предложила је да се поради на интерној комуникацији између чланова како би
се донела заједничка одлука о ставовима Друштва са којима се излази пред јавност.
Закључак: Приступило се јавном гласању и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком
Скупштине усвојен Извештај о раду Управног одбора Друштва Србије за односе с јавношћу за 2019.
годину.

4. Представљање стратешког плана за 2020. године
Присутним члановима Друштва представњен је стратешки план за 2020. годину који подразумева:
• Почетак пројекта Сертификације
• Едукација у више формата и реализација стратешких догађаја: Признање и Прилика
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• Наставак унапређења регионалне сарадње
• Активирање Савета кроз почасне и активне чланове
• Активација и мотивација чланова, анимирање новог чланства
• Креирање атрактивних и препознатљивих бенефита за чланове
• Рад УО према новом Пословнику и именовање ПР-а Друштва
Представљен је и нови сазив Управног одбора:
Услед интензивних личних и професионалних обавеза и изазова, Александра Радујко и Милена Аврамовић
Бјелица оправдано су се повукле из Управног одбора, остајући отворене за сарадњу.
Њих су замениле нове чланице УО:
a. Јована Туфегџић из компаније Кока Кола
b. Жељка Ћирић Јаковљевић из Банке Интесе
Обе нове чланице УО су раније одабране у радна тела Друштва на 18. Изборној Скупштини а на иницијативу
прелазног Управног одбора кандидоване су и изабране на електронској сединици прелазног УО одржаној
29. јануара 2020. године за нове чланове УО ДСОЈ-а.
Поред осталог закључено је да ће се у 2020. години израдити нови сајт Друштва и да ће ДСОЈ имати бољи
дигитални приступ.
Закључак: Приступило се јавном гласању, и бројањем гласова утврђено је да је једногласном одлуком
Скупштине потврђен предлог о новом стратешком плану за 2020. годину ДСОЈ-а.

5. Унапређење визуелног индетитета и назива ДСОЈ
Присутним члановима Друштва изнет је предлог УО ДСОЈ-а да се промени назив Друштва.
С обзиром на то да се област нашег деловања проширила на компетну комуникацију, УО сматра да и
назив Друштва треба то да покаже и самим тим не ограничава нове чланове да препознају свој интерес
учлањењем. Уверени смо да ћемо променом назива Друштва допринети бољем разумевању код свих
интересних група, осавремењавању струке, праћењу нових комуникацијских и маркетиншких трендова
и да је то прави пут у очувању, неговању и популаризацији Друштва.
Изнешен је предлог да се Друштво зове Друштво за интегрисану комуникацију Србије (ДИКС).
Закључак: Приступило се јавном гласању, и бројењем гласова утрврђено је да је 17 присутних чланова
било ЗА усвајање предлога о промени имена Друштва, 3 члана су била уздржана а 2 члана против
усвајања изнетог предлога.
На предлог Тамаре Бекчић донета је једногласна одлука да се свим заинтересованим, пуноправним
члановима Друштва да могућност да гласају о промени имена Друштва. Установљен је рок за гласање до
20 фебруара. Сви пуноправни чланови добиће прилику да се путем мејла изјасне о овом предлогу.
Финална одлука о промени имена Друштва биће донета након сабирања гласова са Редовне скупштине
и гласова пуноправних чланова Друштва који ће пристићи на званичан мејл Друштва.
О резултатима гласања биће обавештени сви чланови Друштва путем званичних електронских канала
ДСОЈ-а.
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6. Чланске карте
Управни одбор присутним члановима изнео је предлог о поновном увођењу чланских карти као и
образложење о значају и важности поновог увођења електронских и стандардних чланских карти.
Електронске или физичке чланске карте биће издате пуноправним члановима на њихов лични захтев.
Закључак: Приступило се јавном гласању, и бројењем гласова утврђено је да је 19 присутних чланова
било ЗА а три против увођења чланских карти. Одлуком Скупштине усвојен је предлог о поновном
увођењу чланских карти.

7. Чланарине
Управни одбор изнео је предлог да се поред индивидуалног чланства уведе и корпоративно чланство
које би мотивисало мале агнеције да се пријаве у Друштво. Разматрани су бенефити увођења
корпоративног чланства, и након дискусије присутних чланова закључено је да је најповољнија опција
да се уведе корпоративно чланство без поделе на категорије (мало, велико, средње).
Управни одбор изнео је предлог о повећању чланарине за 2020. годину, повела се дикусија међу
присутним члановима о вредности повећања чланарине и најповољнији опцијама.
Закључак: Приступило се јавном гласању, и бројењем гласова једногласно је усвојен предлог о увођењу
корпоративног чланства и повећању чланарине на 9.000 динара које ће ступити на снагу од 1. марта 2020.
године. Чланови који до тада желе да уплате чланарину моћи ће да је уплате по старој вредности која је
важила у 2019. години. Корпоративно чланство ће бити прецизно дефинисано и базираће се на попусту
за збирно чланство једне компаније.

8. Разно
На основу члана 26 Статута Друштва Србије за односе с јавношћу Душан Стојаковић председник ДСОЈ-а
изнео је предлог о продужењу трајања мандата члановима свих радних органа и тела Друштва са две на
четири године (Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части). Изнето је и објашњење за овај
предлог.
Закључак: Приступило се јавном гласању, и бројањем гласова утврђено је да је један члан био уздржан
а остали чланови ЗА продужење трајања мандата органима и телима ДСОЈ-а. Одлуком Скупштине усвојен
је предлог да се у Статуту Друштва Члан 26 у првој реченици: „ Мандат чланова Управног одбора,
Надзорног одбора, Суда части, Жирија за доделу ПРизнања и председника Друштва траје две године и
по истеку мандата могу поново да буду бирани на исту функцију“ реч „две“ године промени у „четири“
године.
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___________________________________

_____________________________________

Записничар

Председавајући и Председник Скупштине

Јелена Јахура

Душан Стојаковић

___________________________________

_____________________________________

Оверивач записника

Оверивач записника

Мила Завођа

Јована Цакић
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