
 

Записник са 321. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 19. 2. 2019. године, са почетком у 18:19. Седници је присуствовало 7 чланoва 
УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, заменик председника УО,  
Ивана Ђидић Бешић, 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Мирко Мирковић, 
Милоје Секулић. 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Владимир Манић, директор (без права гласа) 
Јована Цветковић, сарадница за финансије (без права гласа), записничар на седници. 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 320. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Упознавање УО и канцеларије 
2) Скуп на Правном факултету Унион 
3) Скуп у Крушевцу 
4) Пласирање слободних финансијских средстава 
5) Разно  

Прва тачка: Упознавање УО и канцеларије 

Прва тачка је прошла у представљању чланова УО и запослених у канцеларији. 

Друга тачка: Скуп на Правном факултету Унион 

УО је примио информацију к знању и ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност за учешће на наведеном 
скупу. 



    

Записник са седнице УО 2/2 

Трећа тачка: Скуп у Крушевцу 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност и за учешће на скупу у Крушевцу. 

Четврта тачка: Пласирање слободних 

финансијских средстава   

Након краће дискусије на тему пласирања средстава, одлучено је са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ, 
да се у сарадњи канцеларије и Горан Миланковића испред УО, приступи изради планског 
документа хеџинг политика, како бисмо имали као организација јаснију политику о расположивим 
средствима. 

У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност директору да изврши куповину државних 
записа. 

Пета тачка: Разно  

Током ове тачке дискутовано је претежно о оперативним и започетим темама у претходном 
периоду. 

■ Питање бр. 1 постављено 11. 1. 2019. од стране Душана Стојичевића, Гранси -  УО је 
ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност на текст одговора и наложио директору да исти достави 
суоснивачу. 

■ Питање бр. 2 постављено 11. 1. 2019. од стране Душана Стојичевића, Гранси -  УО је 
ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност на текст одговора и наложио директору да исти достави 
суоснивачу. 

■ Позив Канцеларије за ИТ и еУправу за учествовање на конференцији која ће се одржати 
у априлу – примљено к знању. 

■ Информације о скупу Сајбер тесла – примљено к знању. 
■ Информација директора о ИСО стандардима – примљено к знању. 
■ PC Press – директор је информисао УО о понуди да се на ДИДС-у поделе бесплатни 

ваучери. 

 

 

Седница је завршена у 21.25 часова 

Записник саставила: Јована Цветковић 

У Београду, 
19. 2. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 


