Записник са 299. седнице Управног одбора
РНИДС-а
Седница је одржана 19. 5. 2018. године, са почетком у 16, 15. Седници је присуствовало 7 чланова
УО:
Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Мирко Мирковић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Драган Јеремић.
Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова (без права гласа) записничар на
седници,
На седницу су позвани овлашћени представници суоснивача и сва лица која су суоснивачи
одредили као овлашћеног представника само за једну седницу од 19. маја 2018.
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 298. седнице је усвојен
већином гласова са 5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА. Већином гласова са 6 ЗА, 1 УЗДРЖАН, је усвојен следећи:

Дневни ред
1)

Одговори на питања суоснивача

Прва тачка: Одговори на питања суоснивача
На почетку ове тачке председник УО је позвао присутне овлашћене представнике суоснивача да
поставе питања.
Душан Дингарац, „Политика“, је поставио питање у вези избора директора РНИДС-а, уз то навео
да читав процес траје сувише дуго, као и да суоснивачи ван записника и одлука УО, немају друге
информације у вези са овим, али и другим питањима. Војислав Родић се у одговору осврнуо на
ток претходног конкурса за избор директора, као и ток припрема за актуелни. Истакао је да се УО
тренутно, са изабраним адвокатом, бави израдом нацрта Правилника о раду директора и уговора
са директором. Мирко Мирковић је навео да УО редовно шаље Конференцији суоснивача
извештаје са седница, а да захтеве за додатним објашњењима, УО није добијао. У вези дискусије
која ја вођена, Горан Миланковић се осврнуо на то толико су трајали претходни циклуси за избор
директора.
Душан Дингарац је покренуо питање нотификација за документе који се постављају на РНИДС
сајт. Лазар Бошковић, „АгитПРОП“ је навео да таква могућност постоји путем актуелног веб сајта
РНИДС-а, те да корисник може да подеси да добија такве нотификације.

Борис Кецман, „Magic”, је навео да уколико актуелни вд директор обавља посао како треба, онда
би требао да буде кандидат за директора како би се уштедело време. Војислав Родић, је навео да
је конкурс обавезан према Статуту, те успешност обављања посла од стране претходног
директора или вд директора не ослобађа обавезе расписивања конкурса.
Дејан Живковић, „StanCO“, навео да нису сви овлашћени представници суоснивача увек
заинтересовани за активности у РНИДС-у и навео да је некима који прате мејлинг листу засметала
и велика количина материјала за седницу и да би требало размотрити питање неформалних
састанака. Мирко Мирковић је навео да би било добро када би се дискусија путем листе
Конференције суоснивача поново активирала, као и да се тим путем може доћи и до неких добрих
идеја. Лазар Бошковић је навео да је раније постојала пракса неформалних састанака, али да је
одзив био јако мали. Милоје Секулић се осврнуо на део дискусије која се односила на квалитет
чланства у Конференцији суоснивача и навео да међу суоснивачима налазе поједине веома
релевантне фирме и професионалци које се баве пословањем на интернету, као и да би било
корисно да се суоснивачи међусобно боље упознају. Лазар Бошковић се осврнуо на нацрт Плана
комуникација са суоснивачима, као један од пројеката који нису реализовани, а којим је уређено
и питање неформалних активности суоснивача. Војислав Родић се осврнуо на то да су разни
сервиси коришћени у сврху дискусије представника у Конференцији суоснивача, али да се на крају
поново користи мејлинг листа која није увек најбоље решење.
Седница је завршена у 17:28 часова
Записник саставио: Дејан Ђукић
У Београду,
19. 5. 2018.

Војислав Родић
председник УО
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