На основу члана 33. Статута Друштва Србије за односе с јавношћу, Управни одбор
Друштва Србије за односе с јавношћу на седници одржаној 15. јануара 2013. године,
доноси

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА
ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
I
Образује се Савет Друштва Србије за односе с јавношћу (у даљем тексту: Савет),
као стручно-консултативно тело Управног одбора Друштва Србије за односе с
јавношћу (у даљем тексту: Друштво).
II
Савет разматра најважнија питања од значаја за развој струке односа с јавношћу и
унапређење положаја професионалаца у области односа с јавношћу у Србији,
анализира стање струке и Друштва и мере за њихово унапређење, о чему даје
мишљења и препоруке Управном одбору Друштва.
III
За чланове Савета именују се:
1. Миленко Ђурић (бивши председник ДСОЈ)
2. Андреа Брбаклић (Ерсте банка – бивши председник ДСОЈ)
3. Милош Ђајић (CMV – бивши председник ДСОЈ)
4. Борислав Миљановић (Represent Communications)
5. Сања Милаковић Колунџија (Executive Group)
6. Љиљана Бољановић (Pleon Olaf&McAteer)
7. Данијела Поповић Јурић (Communis)
8. Наташа Павловић Бујас (Blumen Group)
9. Лазар Бошковић (AgitPROP)
10. Маја Колар (Banca Intesa)
11. Момчило Цебаловић (ЕПС)
12. Милица Стефановић (Coca Cola)
13. Тамара Властелица Бакић (Факултет организационих наука)
14. Гаљина Огњанов (Економски факултет)
15. Славица Костић Цицварић (Факултет организационих наука)
16. Маја Џелатовић (Мерис).
IV
Савет се састаје најмање два пута годишње и по потреби на предлог члана Савета
или на захтев Управног одбора Друштва.
Друштво Србије за односе с јавношћу, Ресавска 31, 11 000 Београд
телефон: 32 444 37, e-mail: drustvo@pr.org.rs, web: www.pr.org.rs
Уписано у регистар Удружења у Агенцији за привредне регистре р.б. 1423
ПИБ: 103443419, матични број: 17564196, шифра делатности: 91120
текући рачун: 160-127612-02 Banca Intesa ili 340-0000011003522-16 Ерсте Банка

Савет одлучује консензусом чланова Савета, а кворум за рад и одлучивање чини
најмање половина чланова Савета.
Број чланова Савета није ограничен.
V
Чланови Савета бирају се на период трајања мандата Управног одбора Друштва,
на предлог председника Друштва.
Чланови Савета су по функцији бивши председници Друштва, а остали чланови
Савета могу да буду изабрани из редова чланова Управних одбора Друштва у
ранијим сазивима, признатих стручњака са најмање десет година искуства у
области комуникација (у агенцијама за односе с јавношћу, привредним друштвима,
образовним, научним и културним институцијама, јавној управи, локалној
самоуправи, асоцијацијама и организацијама), угледних академских представника
на одговарајућим катедрама / смеровима на високошколским установама у Србији
и иностранству.
Члану Савета престаје чланство у Савету на лични захтев, разрешењем или у
случају да два пута узастопно одсуствује са седнице Савета.
У случају престанка чланства у Савету, Управни одбор изабраће новог члана
Савета.
VI
Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора Друштва
у циљу упознавања чланова Управног одбора са мишљењима и препорукама
Савета.
VII
Чланови Савета не остварују накнаду за рад, а по одобрењу председника
Друштва, имају право на накнаду трошкова за службена путовања у функцији
члана Савета, а у складу са актима Друштва.
VIII
Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обавља
секретар Друштва.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Београд, 15. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јакшић
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