
 

Записник са 264. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 28. 3. 2017. године, са почетком у 18, 40. Седници је присуствовало 6 од 7 
чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Владимир Алексић, 
Милоје Секулић. 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на  
седници. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 263. седнице је усвојен са 4  
глас ЗА и 2 УЗДРЖАНА. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Покретање отвореног поступка за набавке услуге дата центра 
2) Правилник о финансијском извештавању 
3) Tекст јавног позива за набавку услуга из области људских ресурса за потребе конкурса 

за избор директора 
4) Годишњи извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а за 2016. 
5) Извештај о спровођењу јавних консултација за измене Статута РНИДС-a 
6) Разно: 

А: Питање суоснивача 
Б: Подршка развоју Интернета у Србији 
В: Упућивање директора на службени пут састанак УО CENTR у Гент, Белгија 2-4. мај, 

2017. 

Прва тачка: Покретање отвореног поступка за 

набавке услуге дата центра 

Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донета је одлука о покретању отвореног поступка за набавке 
услуга дата центра. За члана комисије из реда чланова УО, одређен је Драган Јеремић. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Друга тачка: Правилник о финансијском 

извештавању 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о финансијском извештавању. 

Трећа тачка: Текст јавног позива за набавку 

услуга из области људских ресурса за потребе 

конкурса за избор директора 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст јавног позива за набавку услуга из области људских ресурса за 
потребе конкурса за избор директора.  

Четврта тачка: Годишњи извештај директора о 

раду Канцеларије РНИДС-а за 2016. 

Годишњи извештај директора о раду Канцеларије за 2016. је усвојен са 5 гласова ЗА и 1 
УЗДРЖАНИМ. 

Пета тачка: Извештај о спровођењу јавних 

консултација за измене Статута РНИДС 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак по ком УО доставља Статутарној комисији извештај РГ за 
измене Статута и тражи оцену предложених измена Статута од Статутарне комисије. УО  
поставља питање Статутарној комисији везано за дефинисање појма "Канцеларија" у Статуту. 

Шеста тачка: Разно 

А: Питање суоснивача 

Питање суоснивача је било у делокругу рада директора, констатовано је да је одговор послат 
суоснивачу, УО информисан о овоме детаљно. 

Б: Подршка развоју интернета у Србији 

Разматрани су пројекти подршке развоју интернета у Србији. 



    

Записник са седнице УО 3/3 

В: Упућивање директора на службени пут састанак УО CENTR у 

Гент, Белгија 2-4. мај, 2017. 

Директор, Данко Јевтовић је већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАНИМ, упућен на службени пут на 
састанак УО CENTR, који се одржава у Генту, Белгија, 2-4. маја, 2017. 

 

Седница је завршена у 21:04 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић                                                                                                                                                                                           

У Београду, 
28. 3. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


