
 

Записник са 272. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 20. 6. 2017. године, са почетком у 18, 23. Седници је присуствовало 5 од 7 
чланова УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић,  
Биљана Ромић Пунош, 
Владимир Алексић. 
 
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 
Жарко Кецић, руководилац ИКТ Сектора (без права гласа), у току треће и четврте тачке, 
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа), записничар 
на седници. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 271. седнице је усвојен 
ЈЕДНОГЛАСНО. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Давање сагласности на коначни текст конкурсне документације за набавку VM Ware 
лиценци  

2) Измене финансијског плана за 2017. 
3) РНИДС ЦЕРТ 
4) Конкурс за директора 
5) Информисање Управног одбора о планираним изменама у систематизацији радних 

места 
6) Разно: 

А: Извештај Милоја Секулића, члана УО, са службеног пута CENTR Џамбори (Jamboree ) 
у периоду 29—31. мај, 2017. у Франкфурт на Мајни, Немачка 

 

Прва тачка: Давање сагласности на коначни 

текст конкурсне документације за набавку VM 

Ware лиценци 

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност на коначни текст конкурсне документације за набавку лиценци. 
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Друга тачка: Измене финансијског плана за 2017. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2017. 

Трећа тачка: РНИДС ЦЕРТ 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО усвојио документ који дефинише област деловања РНИДС-ЦЕРТ. 

Четврта тачка: Конкурс за директора 

Управни одбор ЈЕДНОГЛАСНО је закључио да је од добављача за услуге кадровске селекције 
примљен извештај и комплетан конкурсни материјал, у свему у складу са уговором. 

Директору се одобрава да изврши плаћање рачуна за извршене услуге. 

Пета тачка: Информисање Управног одбора о 

планираним изменама у систематизацији радних 

места 

Управни одбор је информисан о предлогу измена систематизације. 

Шеста тачка: Разно 

А: Извештај Милоја Секулића, члана УО, са службеног пута CENTR 

Џамбори (Jamboree ) у периоду 29—31. мај, 2017. у Франкфурт на 

Мајни, Немачка 

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања. 

 

Седница је завршена у 20:43 часова 

Записник саставила: Јована Цветковић 

У Београду, 
20. 6. 2017.  

 Војислав Родић 
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председник УО 
 

 


