
 

Записник са 336. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 13. 11. 2019. у 17:00, са прекидом у 20:29 и наставком 14. 11. 2019. у 14:20 
часова. Седници је присуствовало 7 чланова УО:  

Зоран Перовић, председник УО, 
Иван Минић, заменик председника УО, 
Ивана Ђидић Бешић (присутна у првом делу седнице), 
Станиша Јосић, 
Горан Миланковић, 
Милоје Секулић (присутан у првом делу седнице),, 
Мирко Мирковић (присутан у првом делу седнице),. 
Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), (присутан у првом 
делу седнице), 
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа), (присутна у 
првом делу седнице), 
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 335. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Подршка скупу RSNOG 2019 
2) План и програм рада за 2020. 
3) Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача  
4) Систем за електронско гласање – даље активности 
5) ДИДС – информација  
6) Интерна ревизија – информација  
7) Статус директора 

Прва тачка: Подршка скупу RSNOG 2019 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о подршци скупу RSNOG 2019. 

Друга тачка: План и програм рада за 2020. 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нацрт Плана и програма за 2020.  



    

Записник са седнице УО 2/2 

Трећа тачка: Припреме за редовну седницу 

Конференције суоснивача 

Са председником Конференције суоснивача договарано је око припреме редовне седнице 
Конференције суоснивача.  

Четврта тачка: Систем за електронско гласање – 

даље активности 

Договаран је начин тестирања и представљања прикупљених понуда.  

Пета тачка: ДИДС – информација 

Дата је кратка информација о текућим активностима на организацији овог скупа.   

Шеста тачка: Интерна ревизија – информација  

Примљена је информација од ревизора, на шта УО није имао примедби, те се рад наставља по 
предлогу УО, а сагласно коментарима ревизора.  

Седма тачка: Статус директора 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Споразума о престанку радног односа директора РНИДС-а и 
дато овлашћење председнику УО за његово потписивање. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о разрешењу директора РНИДС-а Владимира Манића. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о расписивању јавног конкурса за избор в.д. директора РНИДС-
а. 

 

Седница је завршена у 14:25 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
14. 11. 2019.  

 Зоран Перовић 

председник УО  

 


