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Записник са 45. седнице Управног одбора РНИДС
Одржане 28. јануара и 5. фебруара 2009. године са почетком у 17,30 часова.
Присутно је  9 чланова УО: Симо Иванежа, председник УО, Војислав Родић, Бранислав 
Добросављевић, Слободан  Марковић,  Данко  Јевтовић, Јелена  Опачић,  Ненад  Орлић, 
Бошко Радивојевић и Чедомир Шуљагић (који је напустио седницу током праве тачке), 
чланови УО.
Зоран Перовић, Директор (без права гласа)

Дневни ред:

1. Договор у вези примопредаје дужности директора;

2. Упознавање са планом активности новоизабраног директора;

3. Договор у вези наредне седнице Скупштине;

4. Разматрање финансијске подршке по захтеву број 471 од 9.01.2009. године;

5. Разматрање достављене понуде за измену Правилника о арбитражи;

6. Разматарање питања у вези развоја хардвера РНИДС;

7. Разно.

Прва тачка: Договор у вези примопредаје дужности директора; једногласно је донета 

одлука  о  формирању  комисије  која  ће  са  претходним  и  новоизабраним  директором 

http://www.rnids.rs/


извршити примопредају дужности директора РНИДС. За чланове комисије именовани су 

Ненад Орлић, Јелена Опачић и Војислав Родић.

Друга тачка: Упознавање са планом активности новоизабраног директора; Директор, 

Зоран Перовић,  је  презентовао Управном одбору план активности за наредни период у 

двадесет  тачака. 

Трећа тачка: Договор у вези наредне седнице Скупштине, УО је једногласно одлучио да 

се наредна Седница одржи у хотелу Holiday inn. Утврћен је следећи предлог дневног реда:

1. Усвајање завршног рачуна;

2. Усвајање финансијског плана за 2009. годину;

3. Усвајање Плана и програма рада РНИДС за 2009. годину;

4. Извештај радне групе за предлог модела рада са документацијом;

5. Избор чланова УО.

Четврта  тачка:  Разматрање финансијске подршке  по захтеву број 471 од 9.01.2009. 

године,  Једногласно је одлучено да је потребно финансијским планом одредити средства 

намењена за доделу финансијске подршке, а другим актом утврдити критеријуме на основу 

којих ће се вршити додела распоређених средстава.

Пета тачка: Разматрање достављене понуде за измену Правилника о арбитражи,

УО је закључио да је понуда неповољна и да треба предложити да се понуда раздвоји у два 

дела, односно да се претходно изврши анализа постојећег Правилника. У оквиру ове тачке 

закључено  је  да  је  потребно  размотрити  начин  на  који  може  да  се  објави  донесена 

арбитражна одлука.

Шеста тачка: Разматарање питања у вези развоја хардвера РНИДС, Закључено је да 

Директор РНИДС треба да састави план развоја хардвера, као и буџет неопходан за то  да 

би се у наредном периоду унапредила инфраструктура РНИДС

Седма тачка: Разно,

- Пословни простор, закључено је да је потребно у наредном периоду донети одлуку 

о томе где се дугорочно налазити седиште РНИДС;

- Усвајање пописних листа за 2008. годину, одлучивање померено за наредни термин. 



Седница је настављена 5.02.2009. године у 17 часова, присутно је 7 чланова УО,   у 

наставку седнице пописне листе су усвојене једногласно.

Седница је завршена у 20 сати.
У Београду 28.01. и 5.02.2009. године

    Записник водио                                                                               Председник УО
      Дејан Ђукић,                                                                                  Симо Иванежа
Помоћник директора  за правна питања


