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На основу члана 17. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена 

Србије“ (у даљем текст РНИДС) и Правилника за формирање и рад радних група 

Фондације, Управни одбор РНИДС-а на седници од 31. јануара 2012. године донео је 

следећу: 

 

 

ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПИТАЊА СОФТВЕРА ЗА 

РЕГИСТАЦИЈУ ДОМЕНА 

 

 

I Формира се раднa група за питања софтвера за регистрацију домена.   

 

II Задатак радне групе је да сагледа постојеће стање, сачини  листу захтева за измену  и 

допуну постојећег софтвера и до сада нереализованих предлога за измену  као и предлога 

за додавање нових функционалности и/или измена и допуна у софтверу. 

 

III Радна група ће узевши у обзир стање  постојећег софтвера, листу функционалности 

коју ће претходно сачинити, пословне потребе РНИДС-а, као и крајње захтеве које  би 

требало испунити дати своје мишљење и препоруку за дораду постојећег тј. израду или 

набавку новог софтвера за регистрацију домена. 

 

 

IV За координатора радне групе именује се: Станиша Јосић 

 

      За чланове радне групе именују се: 

 

- Владимир Алексић, 

- Никола Смоленски, 

- Гордана Стевановић, 

- Душан Панчевац, 

- Бошко Мајданац. 

 

V Одређује се рок од 45  дана за обављање послова из ове одлуке и достављање извештаја, 

уз могућност продужења рада радне групе. Радна група је дужна да доставља периодичне 

извештаје на 15 дана и чешће по потреби и на захтев Управног одбора. 

 

VI Средства за рад радне групе предвиђена су ставком 4.1.1 Финансијског плана за 2012. 

годину. 

 

VII Члановима радне групе ће бити исплаћен хонорар од по 35.000,00 динара по 

обављеном послу, као и путни трошкови сходно одлуци која се примењује за обрачун 

http://www.rnids.rs/


путних трошкова овлашћених представника суоснивача приликом доласка на седнице 

Конференције суоснивача. 

 

VIII Чланови радне групе ће потписати Уговор о чувању поверљивости података. 

 

 

У Београду, 31. јануар 2012. године 

 

Председник УО 

 

_____________ 

Драгомир Васиљевић 

 

 


