
 

Записник са 334. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана електронским путем, са почетком 10.10.2019. у 01:00 и завршетком 
11.10.2019. у 12:00. У раду на седници је учествовало 7 чланoва УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, заменик председника УО,  
Ивана Ђидић Бешић, 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Мирко Мирковић, 
Милоје Секулић. 
 
 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 333. седнице је усвојен са 6 
гласова ЗА и 1 ПРОТИВ, уз издвојено мишљење члана УО Мирка Мирковића: 

У записнику, а у складу са чланом 35. пословника о раду УО, није евидентиран разлог уздржаног 
гласања члана УО Мирка Мирковића. Обзиром на то да је мишљење члана УО да се може наћи у 
сукобу интереса, исти се уздржао од гласања по тачкама везаним за суоснивача АстраТелеком 
(правни наследник МадНет), а о томе је на време приликом заказивања седнице обавестио остале 
чланове на листи УО. 

Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Упућивање Мирка Мирковића и Дејана Ђукића на скуп „Оцена зрелости државних 
капацитета за информациону безбедност“ у организацији МТТТ 

2) Давање налога канцеларији да припреми предлог пројеката и активности за потребе 
израде Плана рада УО за 2020. годину 

Прва тачка: Одређивање представника РНИДС-а 

за скуп Оцена зрелости државних капацитета за 

информациону безбедност у организацији МТТТ 

Већином гласова са 6 ЗА и 1 ПРОТИВ одређени су Мирко Мирковић и Дејан Ђукић за 
представнике РНИДС-а на овом скупу, уз издвојено следеће мишљење члана УО Горана 
Миланковића: 

„Сматрам да на састанцима са државним органима увек треба да будемо присутни у пуном 
капацитету а ова делегација то онемогућава“. 



    

Записник са седнице УО 2/2 

Друга тачка: Давање налога канцеларији да 

припреми предлог пројеката и активности за 

потребе израде Плана рада УО за 2020. годину 

ЈЕДНОГЛАСНО  је наложено Канцеларији да припреми предлог пројеката и активности за потребе 
израде Плана рада за 2020. године. Крајњи рок за достављање ових предлога је 23.10 до 17 
часова. 

Седница је завршена  у 12:00 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
11. 10. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 


