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Записник са 29. седнице управног одбора РНИДС

Одржане 22. априла 2008. године са почетком у 17.00 часова у просторијама 
RNIDS.

Присутнo je 6 члановa УО:  Чедомир Шуљагић, председник УО,  Војислав Родић,  
Данко Јевтовић, Слободан Марковић, Бранислав Добросављевић, Симо Иванежа, 
чланови УО.

Мирјана Тасић в.д.  директора – без права гласа.

На предлог председника Управног одбора Чедомира Шуљагића, чланови 
Управног одбора једногласно су усвојили следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Одлука о покретању поступка набавке рачунарске опреме

3. Одлука о покретању поступка набавке активне мрежне опреме

4. Одлука о покретању поступка набавке намештаја

5. Информација о раду комисије за транзицију

6. Одлука о накнади за рад у комисији за транзицију

7. Извештај са обуке за ОР

8. Разно

Прва тачка: Усвајање записника са претходне седнице 

Записник са 28. седнице УО је једногласно усвојен.

Друга тачка: Одлука о покретању поступка набавке рачунарске опреме

Одлука 1:   Једногласно је донета одлука да се износ од 30.000,00 динара, као   
лимит до јавне набавке у финансијском плану РНИДС, повећа на 80.000,00.

Одлука 2:   Једногласно је усвојена   одлука о покретању поступка набавке   
рачунарске опреме по датој спецификацији РНИДС.
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Трећа тачка: Одлука о покретању поступка набавке активне мрежне опреме

Одлука 3:     Усвојена је одлука   о     покретању     поступка     набавке     активне     мрежне   
опреме према датој спецификацији.

Четврта тачка: Одлука о покретању поступка набавке намештаја

Одлука 4:   Усвојена је одлука   о     покретању     поступка     набавке     намештаја за   
просторије РНИДС.

Пета тачка: Информација о раду комисије за транзицију

Тачка се одлаже за следећу седницу.

Шеста тачка: Одлука о накнади за рад у комисији за транзицију

Одлука 5  :   Управни одбор РНИДС је усвојио предлог да новчана надокнада за   
наредних 5 месеци, за 3 члана комисије за транзицију  месечно износи 40.000,00 
РСД. Одлука је усвојена једногласно.

Седма тачка: Извештај са обуке за ОР 

Слободан Марковић је поднео извештај са обуке за ОР, одржане 19.04. у 
просторијама рачунског центра ЕТФ-а. На обуци су присуствовали представници 
5 овлашћених регистара. 

Осма тачка: Кадровско питање

Разматрано је кадровско питање. 
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Усвојен је предлог да Слободан Марковић буде задужен за Upgrade RsReg 
софтвера, дебаговање и комуникацију са Маријом Живићем. Слободан Марковић 
ће са Мaриом Живићем усагласити коначну листу задатака (везаних за софтвер) 
по приоритетима и роковима. 

Девета тачка : Разно

                         

Разматрано је оперативно питање око регистрације.

Седница је окончана у 19:45 сати

У Београду, 22.априла 2008.

Записник водила Председник Управног одбора 
РНИДС

Сања Стојковић Чедомир Шуљагић
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