
 

Записник са 273. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 4. 7. 2017. године, са почетком у 19, 40. Седници је присуствовало 7 чланова 
УО:  

Војислав Родић, председник УО, 
Горан Миланковић, заменик председника УО,  
Драган Јеремић, (напустио седницу у току пете тачке) 
Биљана Ромић Пунош, 
Владимир Алексић, 
Милоје Секулић, 
Мирко Мирковић. 
 
Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), напустио седницу након 
четврте тачке, 
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), напустио седницу након четврте тачке, 
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на 
седници, напустио седницу након четврте тачке. 
 
Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 272. седнице је усвојен 5 ЗА 2 
УЗДРЖАНА. 

ЈЕДНОГЛАСНО  је усвојен следећи: 

Дневни ред  

1) Извештај независне ревизије за 2016. 
2) Допис Агенције за привредне регистре 
3) Анализа финансијских ефеката измена систематизације радних места у 2017. и 2018. 
4) Разно: 

А: Извештај директора Данка Јевтовића са службеног пута CENTR Џамбори (Jamboree ) 
у периоду 29—31. мај, 2017. у Франкфурт на Мајни, Немачка 

5) Уговор са директором и Правилник о раду директора 

 

Прва тачка: Извештај независне ревизије за 2016. 

Констатован је пријем извештаја независне ревизије за 2016. Извештај ће бити благовремено 
достављен Конференцији суоснивача ради разматрања. 



    

Записник са седнице УО 2/2 

Друга тачка: Допис Агенције за привредне 

регистре 

УО је констатовао пријем дописа. Предметни допис ће се доставити и Статутарној комисији. 

Трећа тачка: Анализа финансијских ефеката 

измена систематизације радних места у 2017. и 

2018. 

Управни одбор констатује пријем анализе финансијских ефеката измена систематизације радних 
места у 2017. и 2018. 

Четврта тачка: Разно 

А Извештај директора Данка Јевтовића, са службеног пута CENTR 

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

Мајни, Немачка 

УО констатује пријем извештај директора Данка Јевтовића, са службеног пута CENTR Џамбори 
(Jamboree) у периоду 29—31. мај, 2017. у Франкфурт на Мајни, Немачка. 
 

Пета тачка: Уговор са директором и Правилник о 

раду директора 

УО је радио на дефинисању Уговора са директором и Правилника о раду директора, те 
констатовао да ће се рад на овим документима наставити са ангажованом адвокатском 
канцеларијом. 

Седница је завршена у 20:58 часова 

Записник саставио: Дејан Ђукић 

У Београду, 
4. 7. 2017.  

 Војислав Родић 

председник УО 
 

 


