
 

Записник са 234. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 14. 4. 2016. године, са почетком у 18,15. Седници је присуствовало 7 од укупно 
7 чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО, 
Владимир Алексић, 
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић, 
Мирко Мирковић.  
 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),  
Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на 
овој седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 233. седнице УО је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Домаћа и међународна сарадња 
А: Предлог Споразума са Радио-телевизијом Србије 
Б: Предлог Споразума о сарадњи са Универзитетом у Сарајеву, Универзитетски 
теле-информатички центар (UTIC) 

2) Утврђивање датума за ДИДС2017 
3) Програм суфинансирања оглашавања 
4) Преглед аката које је донела Конференција суоснивача 
5) Службена путовања 

А: Службено путовање на CENTR Admin workshop у Бриселу 
Б: Службено путовање на скуп spark.me у Подгорици 

6) Разно 
А: Извештај са ICANN55 
Б: Извештај са скупа 19th CENTR Marketing workshop 
В: Извештај о реализацији пројекта ”Европска недеља стартапа” у Лесковцу 
Г: Извештај са скупа ДИДС2016 
Д: Приступ CENTR сајту 
Ђ: Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Е: Уговор са Директором 

 
 



    

Записник са седнице УО 2/4 

Прва тачка: Домаћа и међународна сарадња 

А: Предлог Споразума са Радио-телевизијом Србије 

УО је прихватио предлог Споразума са Радио-телевизијом Србије и дао сагласност директору да 
изврши потписивање. 

Б: Предлог Споразума о сарадњи са Универзитетом у Сарајеву, 

Универзитетски теле-информатички центар (UTIC) 

УО је прихватио предлог Споразума о сарадњи са Универзитетом у Сарајеву, Универзитетски 

теле-информатички центар (UTIC)и дао сагласност директору да исти потпише. 

Друга тачка: Утврђивање датума за ДИДС2017 

УО је утврдио 7. и 8. март као датуме одржавања наредног ДИДС-а. 

Трећа тачка: Програм суфинансирања 

оглашавања 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се констатује да је УО информисан о овом програму, као 
и да ће се наставити рад на развоју овог програма. Директору је дат налог да достави предлоге за 
проширење овог програма, као и да интензивира активности у вези реализације постојећег 
програма. УО ће овом питању посветити једну од наредних седница. 

Четврта тачка: Преглед аката које је донела 

Конференција суоснивача 

Констатовано је да је УО информисан о до сада спроведеним активностима. Трајно ће се 
наставити рад на уношењу података  у   табелу за преглед аката које је донела Конференција 
суоснивача.  



    

Записник са седнице УО 3/4 

Пета тачка: Службена путовања 

А: Службено путовање на CENTR Admin workshop у Брисел 

Већином гласова, са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Владимир Алексић је упућен на CENTR Admin workshop, који 
се одржава у Бриселу, Белгија, 17. 5. 2016.  

Б: Службено путовање на скуп spark.me у Подгорици 

Већином гласова, са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНA, Мирко Мирковић и Милоје Секулић су упућени на 
конференцију spark.me, која се одржава у Подгорици. 

Шеста тачка: Разно 

Подтачке А-В 

Констатован је пријем извештаја са службених путовања из подтачака А-В ове тачке дневног 
реда. 

Г: Извештај са скупа ДИДС2016 

Разговарано је о овом скупу, констатовано је да је УО примио извештај са скупа ДИДС2016. 

Ђ: Приступ CENTR сајту 

Директору је дат налог да члановима УО обезбеди приступ CENTR веб сајту.  

Е: Радна група Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 

Мирку Мирковићу је дата сагласност да конкурише за члана радне групе према јавном позиву који 
је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја 11. 4. 2016.  



    

Записник са седнице УО 4/4 

Д: Уговор са Директором 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се упути питање Статутарној комисији, које се односи на 
Правилник о  упућивању на скупове, а затим је УО анализирао потенцијалне измене Уговора са 
Директором. 

 

 

Седница је завршена у 22, 30 часа 

Записник саставио:                                                                                                                                                                                               

Дејан Ђукић 

У Београду, 
14. 4. 2016.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


