
 

Записник са 271. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

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

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Милоје Секулић, 
Владимир Алексић, 
Мирко Мирковић. 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (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 270. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Усвајање завршног рачуна 
2) Извештај Управног одбора за први квартал 2017. 
3) Ангажовање адвокатске канцеларије за припрему новог уговора са директором 
4) Усвајање конкурсне документације у поступку набавке за услугу израде будућег 

едукативног веб сајта РНИДС-а 
5) Одговори на питања овлашћених представника суоснивача са отворене 270. седнице 

УО 
6) Разно: 

А: Извештај председника УО Војислава Родића са службеног пута на састанак CRO-IGF 
2017 у Загребу, Хрватска 16. мај, 2017. 

Б: Одговор директора на закључак који је УО донео на 265. седници. 

7) Конкурс за директора 

 

Прва тачка: Усвајање завршног рачуна 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена изјава о добити из 2016. године. 

Друга тачка: Извештај Управног одбора за први 

квартал 2017. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај УО за први квартал 2017. године. 

Трећа тачка: Ангажовање адвокатске канцеларије 

за припрему новог уговора са директором 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о ангажовању адвокатске канцеларије ЈПМ за потребе 
припреме новог уговора са директором. 

Четврта тачка: Усвајање конкурсне 

документације у поступку набавке за услугу 

израде будућег едукативног веб сајта РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена конкурсна документација за набавку услуга израде будућег 
едукативног сајта, уз налог да се из документације уклони функционалност „свеже 
регистровано“. 

Пета тачка: Одговори на питања овлашћених 

представника суоснивача са отворене 270. 

седнице УО 

Након спроведене дискусије, УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак којим се даје налог директору 
да у року од 15 дана обавести УО о могућностима унапређења комуникације са овлашћеним 
представницима суоснивача у складу са постојећим актима. 



    

Записник са седнице УО 3/3 

Шеста тачка: Разно 

А: Извештај председника УО Војислава Родића са службеног пута 

на састанак CRO-IGF 2017 у Загребу, Хрватска 16. мај, 2017. 

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања. 

Б: Одговор директора на закључак који је УО донео на 265. 

седници. 

Управни одбор констатује да је примио одговор адвоката којег је ангажовао директор у одговору  

на закључак који је УО донео на 265. седници.  

Седма тачка: Конкурс за директора 

УО је договорио наредне организационе кораке у даљем спровођењу конкурса за директора. 

 

Седница је завршена у 21:15 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
6. 6. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


