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Записник са 54. седнице Управног одбора РНИДС 
Одржане 1. јуна 2009. године са почетком у 17,30 часова. 
Присутно је 5 од укупно 9 чланова УО, Бошко Радивојевић, председник УО, Војислав 
Родић, Данко Јевтовић, Јелена Опачић, и Бранислав Добросављевић, чланови УО. 
 
 
Дневни ред: 
 
1. Избор вд директора; 
2. Договор у вези поступка избора директора; 
3. Разно. 
 

 
Прва тачка: Избор вд директора; За вршиоца дужности директора РНИДС једногласно 
је изабран Дејан Ђукић, помоћник директора за правна питања. Вд директору је дат налог 
да у најкраћем року изврши у регистру фондова промену података о овлашћеном лицу за 
заступање. 
 
Друга тачка: Договор у вези поступка избора директора; Договорено је да УО обави 
разговор се четири предложена кандидата од стране Asee, а након тога да се обави 
разговор са појединим кандидатима које је Asee сврстао у шири избор. Наложено је 
канцеларији да од Asee затражи извештај који се односи на кандидате из ширег избора, 
податке о платама које очекују кандидати, као и датуме од ког су расположиви за ступање 
на рад. 
 
 
 
Седница је завршена у 18,10 сати 
У Београду 1.06.2009. године 
 
    Записник водио                                                                               Председник УО 
      Дејан Ђукић,                                                                                  Бошко Радивојевић 
      вд директора 
 
 

*Усвојени акти се налазе у прилогу овог записника: 
- Одлука о именовању вд директора фонда 
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На основу члана 26. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Сл. Гласник СРС“, 
бр. 59/89) и члана 8. Правила фонда Регистра националног Интернет домена Србије, Управни 
одбор РНИДС на седници 1.06.2009. године, донео је следећу: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О 

ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ФОНДА 
 
 

I Именује се за вршиоца дужности директора фонда ДЕЈАН ЂУКИЋ из Београда. 
 
II Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се уписати у регистар надлежног 

органа. 
 

 
У Београду, 1.06.2009. године 
 
 
 
 

       Председник Управног одбора 
 

        
       ____________________________ 
 Бошко Радивојевић 
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