Записник са 291. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 7. 2. 2018. године, са почетком у 18,33. Седници је присуствовало 7 чланова
УО:
Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић,
Владимир Алексић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић (дошао у току тачке 2Б).
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 290. седнице је усвојен
ЈЕДНОГЛАСНО.
ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред
1) Систематизација радних места
2) Статутарна комисија
А: Препорука Статутарне комисије о обезбеђивању јавности рада РНИДС
Б: Мишљење Статутарне комисије о Упутству о процедури за поступање по питањима и
примедбама
В: Питање Управног одбора о усклађености Одлуке УО са Статутом и осталим актима
Фондације
Г: Захтев Управног одбора за тумачење Члана 50. став 3. Статута
3) Консултантске услуге у реализацији Споразума са Министарством
4) Пријем новог суоснивача SKYSIGN doo Beograd-Čukarica
5) Конкурс за директора

Прва тачка: Систематизација радних места
Већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, вд директору је дата сагласност да донесе нови Правилник
о организацији и систематизацији послова у Фондацији „Регистар националног интернет домена
Србије“ према предлогу који је доставио.
Милоје Секулић је дао следеће издвојено мишљење: „Сектор општих и правних послова је
предимензиониран. За места директор маркетинга РНИДС-а и друге осетљиве менаџерске
функције услов би морао да буде бар 10 година радног искуства, претежно у корпоративном
сектору.“

Друга тачка: Статутарна комисија
А: Препорука Статутарне комисије о обезбеђивању јавности рада
РНИДС
ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се налаже в.д. директору да припреми документ којим се
у складу са препорукама Статутарне комисије 1/2018-2 од 15.јануара 2018. дефинише начин на
који се одлуке Статутарне комисије чине доступним суоснивачима.

Б: Мишљење Статутарне комисије о Упутству о процедури за
поступање по питањима и примедбама
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је донет закључак којим се налаже в.д. директору да
Упутство за поступање по питањима и примедбама измени у складу са препорукама Статутарне
комисије 1/2018-3 од 15.јануара 2018. у року од 15 дана.

В: Питање Управног одбора о усклађености Одлуке УО са
Статутом и осталим актима Фондације
Већином гласова са 6 3А, 1 УЗДРЖАН је усвојен текст питања Статутарној комисији о
усклађености Одлуке УО са Статутом и осталим актима Фондације.

Г: Захтев Управног одбора за тумачење Члана 50. став 3. Статута
Предлагач је повукао предлог ове тачке.
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Трећа тачка: Консултантске услуге у реализацији
Споразума са Министарством
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је донет закључак којим се налаже в.д. директору да
поступак набавке консултантских услуга у реализацији Споразума са Министарством спроведе
према Правилнику о поступку спровођења набавки, према поступку набавке мале вредности уз
обавезно објављивање позива за прикупљање понуда на сајту РНИДС-а.

Четврта тачка: Пријем новог суоснивача SKYSIGN
doo Beograd-Čukarica
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је донета одлука о пријему новог суоснивача.

Пета тачка: Конкурс за директора
Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН је донет закључак којим се налаже в.д. директору да
поступак набавке кадровских услуга у реализацији конкурса за директора спроведе према
Правилнику о поступку спровођења набавки, према поступку набавке мале вредности уз
обавезно објављивање позива за прикупљање понуда на сајту РНИДС-а.
Седница је завршена у 19:45 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
7. 2. 2018.

Војислав Родић
председник УО
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