
 

Записник са 358. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 5. 8. 2021. са почетком у 18:10 и 9. 8. 2021. са почетком у 18:09 

часова, путем Зум платформе. 

Седници је присуствовало 6 чланова УО:  

Иван Минић, председник УО, 

Мирко Мирковић, заменик председника УО (приступио у току друге тачке) , 

Зоран Перовић, 

Горан Миланковић, 

Ивана Ђидић Бешић, 

Станиша Јосић (приступио у току друге тачке). 

 

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), Снежана 

Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа)(приступла у 

току треће тачке), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Биљана Јашић, сарадница за 

опште и административне послове (без права гласа). 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 357. седнице је 

усвојен са 4 гласа ЗА. 

 

Са 4 гласа ЗА усвојен је следећи:  

Дневни ред   

1) Активности канцеларије у протеклом периоду 

2) Извештаји по Споразуму са министарство надлежним за информационо друштво 

3) Израда Стратегије 

4) Спонзорства и донације 

5) Брисање суоснивача 

6) Интерна ревизија – договор око наредне контроле 

7) Стандард понашања приликом комуникације у оквиру РНИДС-а 

8) Разно 

Прва тачка: Активности канцеларије у протеклом 

периоду 

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду. 
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Друга тачка: Извештаји по Споразуму са 

министарством надлежним за информационо 

друштво 

Анализирани су пристигли извештаји и УО је дао сугестије. Финални извештаји ће бити 

разматрани након унетих измена. 

Трећа тачка: Израда Стратегије 

Разматране су понуде консултаната у вези израде петогодишње стратегије РНИДС-а. 

Четврта тачка: Спонзорства и донације 

Управни одбор је донео ЈЕДНОГЛАСНО одлуку о додели донација у другом кварталу 

2021. 

Пета тачка: Брисање суоснивача 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Beware д.о.о. 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Orange media д.о.о. 

Шеста тачка: Интерна ревизија – договор око 

наредне контроле 

Спроведене су консултације за наредну интерну ревизију. 

Седма тачка: Стандард понашања приликом 

комуникације у оквиру РНИДС-а 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Стандард понашања приликом комуникације у оквиру 

РНИДС-а. 

Осма тачка: Разно 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојено решење о коришћењу годишњег одмора директора.  
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Седница је завршена 9. 8. 2021. у 19:12 часова. 

Записник саставила: Биљана Јашић 

У Београду, 

9. 8. 2021.  

 Иван Минић 

Председник УО  
 


