
 

Записник са 366. седнице Управног одбора 
РНИДС-а 

Седница је одржана 25. 3. 2022. са почетком у 13.30 часова. 

Седници је присуствовало 7 чланова УО:  

Иван Минић, председник УО, 

Душан Стојичевић, заменик председника УО, 

Данко Јевтовић, 

Драган Јеремић (придружио се у току прве тачке), 

Станиша Јосић, 

Војислав Родић, 

Ненад Орлић. 

 

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа; придружио 

се у току прве тачке), Снежана Божић, заменица председника Конференција суоснивача 

(без права гласа), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Јована Цветковић, 

координатор за опште и финансијске послове (напустила седницу након треће тачке; 

без права гласа) и Биљана Јашић, сарадница за опште и административне послове 

(придружила се седници након треће тачке; без права гласа). 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:  

Дневни ред   

1. Активности канцеларије 

2. Спонзорства и донације 

3. Предлог сарадње са фондацијом „Мрежа за сајбер безбедност“ 

4. Мајкрософт лиценце – конкурсна документација 

5. Брисање суоснивача 

6. Разно 

Прва тачка: Активности канцеларије 

Директор је известио УО о активностима канцеларије у претходном периоду. 



    

Записник са седнице УО 2/3 

Друга тачка: Спонзорства и донације 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о додели спонзорства у првом кварталу 

2022. 

Управни одбор је са 5 гласова ЗА и 2 ПРОТИВ донео одлуку о донацији Фондацији 

Марија Лукић.  

Војислав Родић имао je издвојено мишљење: „Молба за донацију ”Фондације Марија 

Лукић” није у складу са условима за доделу донација, дефинисаних у ”Правилнику о 

условима и поступку за доделу донација и спонзорстава”, Прилог 2 - донације.” 

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о донацији Уницефу. 

Управни одбор је са 6 гласова ЗА и 1 гласом ПРОТИВ донео одлуку о донацији ОШ „Вук 

Караџић“, Житни поток. 

Управни одбор није усвојио предлог о донацији Стрељачком клубу „Олимпик 011“, 

резултат гласања – 6 ПРОТИВ, Иван Минић се изузео гласања за овај предлог због 

могућег сукоба интереса. 

Трећа тачка: Предлог сарадње са фондацијом 

„Мрежа за сајбер безбедност“ 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог уговора сарадње са фондацијом „Мрежа за сајбер 

безбедност“ уз предлог измене коју је дао члан управног одбора Душан Стојичевић. 

Четврта тачка: Мајкрософт лиценце – конкурсна 

документација 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст конкурсне документације за набавку Мајкрософт 

лиценци. 

Пета тачка: Брисање суоснивача 

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

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Security communications, ПР 

Гордана Бекчић. 

Шеста тачка: Разно 

У оквиру ове тачке није било дискусије. 



    

Записник са седнице УО 3/3 

 

Седница је завршена у 15:15 часова. 

Записник саставила: Јована Цветковић 

У Београду, 

23. 3. 2022.  

 Иван Минић 

Председник УО  
 


