
 

Записник са 261. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 21. 2. 2017. године, са почетком у 18,38. Седници је присуствовало 6 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Мирко Мирковић,  
Биљана Ромић-Пунош, 
Драган Јеремић, 
Милоје Секулић. 
 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), 
Данко Јевтовић, директор, (без права гласа), 
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 260. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО.  

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Информација о сигурносном инциденту  
2) Завршни извештај Радне групе за израду предлога измена Статута Фондације 
3) Подршка развоју интернета у Србији 
4) Покретање отвореног поступка за набавке услуге књиговодства 
5) Анекс уговора о одржавању ИКТ инфраструктуре РНИДС-а 
6) Извештај директора за 4. квартал 2016. 
7) Разно 

А: Информација о сарадњи са Српском асоцијацијом менаџера 
 

Прва тачка: Информација о сигурносном 

инциденту 

УО је информисан о свим аспектима инцидента код овлашћеног регистра Нинет. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Друга тачка: Завршни извештај Радне групе за 

израду предлога измена Статута Фондације 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Завршни извештај Радне групе за израду предлога измена Статута 

Фондације. 

Трећа тачка: Подршка развоју интернета у Србији 

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена подршка скупу Seedig у висини од 1.000 евра.  

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена подршка пројекту „Битка за знање“ у висини од 2.500 евра. 

Четврта тачка: Покретање отвореног поступка за 

набавку услуге књиговодства 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о покретању отвореног поступка за набавку услуге 
књиговодства. За члана комисије из реда чланова УО, одређена је Биљана Ромић-Пунош. 

Пета тачка: Анекс уговора о одржавању ИКТ 

инфраструктуре РНИДС-а 

УО је разматрао анекс уговора о одржавању ИКТ инфраструктуре РНИДС-а и затражио да се 
предложени материјал доради. 

Шеста тачка: Извештај директора за 4. квартал 

2016. 

Већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ, усвојен је извештај директора за 4. квартал 2016.  



    

Записник са седнице УО 3/3 

Седма тачка: Разно 

А: Информација о сарадњи са Српском асоцијацијом менаџера 

УО је информисан о модалитетима сарадње са Српском асоцијацијом менаџера у наредном 
периоду 

Седница је завршена у 21:12 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
21. 2. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


