
 

 

Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 161. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 9. јула 2013. године, са 

почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Зоран Перовић, заменик председника УО (напустио седницу у току друге тачке), 

Снежана Божић,  

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Александар Павловић,  

Станиша Јосић; 

 

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  

Александар Поповић вд директора (без права гласа) (присутан након прве тачке), 

Данко Јевтовић, изабрани кандидат за директора РНИДС-а, (без права гласа) (присутан 

током прве тачке), 

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове, записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 158. седнице УО је 

усвојен већином гласова са 5 ЗА, 1 члан НИЈЕ ГЛАСАО. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред: 

 

1. Предлог Уговора са директором РНИДС-а  

2. Текући послови канцеларије  

а: Отпис рачунара  

б: Месечни извештај о раду канцеларије, јун  

в: Нацрт пројекта унапређења наставе  

г: Извештаји са службених путовања  

д: Извештај о реализацији одлука са 159. седнице  

ђ: Предлог о награди В.Д. директору  

3. Престанак чланства суоснивачу „Југословенски преглед“  

4. Разно  

а: Питања за Статутарну комисију  

б: Прелиминарни извештај о отварању понуда за пројекат новог софтвера за 

регистрацију назива домена 

в: Пресек стања уписа нових суоснивача 

 

Прва тачка: Предлог Уговора са директором РНИДС-а 

 

Уз присуство изабраног кандидата, састављен је измењен предлог Уговора, који ће обе 

стране даље разматрати, након чега ће се УО изјаснити о коначној верзији предлога. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/


 

 

Друга тачка: Текући послови канцеларије 

а: Отпис рачунара 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом је извршен је отпис рачунара, K 032 који није 

више у употреби због дотрајалости. 

 

б: Месечни извештај о раду канцеларије, јун 

 

Констатовано је да је УО размотрио извештај, који је вд директора доставио 

благовремено. 

 

в: Нацрт пројекта унапређења наставе 

 

УО и канцеларија ће наставити рад на овом питању до израде целовитог пројекта, са свим 

кључним елементима. 

 

г: Извештаји са службених путовања 

 

Констатовано је да су размотрени преостали извештаји са CENTR Jamboree и да ће бити 

објављени на интерном форуму РНИДС-а. 

 

д: Извештај о реализацији одлука са 159. Седнице 

 

Вд директора је известио УО о реализацији послова и спроведених активноси у вези 

текућих питања разматраних на 159. седници УО. 

 

ђ: Предлог о награди В.Д. директору 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се вд директору врши исплата стимулације за 

период вршења дужности.  

 

Трећа тачка: Престанак чланства суоснивачу „Југословенски преглед“ 

 

С обзиром на необнављање годишње накнаде, ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о 

брисању овог субјекта, као суоснивача РНИДС-а.  

 

Четврта тачка: Разно 

 

а: Питања за Статутарну комисију 

 

Закључено је да ће председник УО упутити захтев за тумачењем Пословника о раду УО, 

тј. одредби које се односе на рок за заказивање електронске седнице. 

 

б: Прелиминарни извештај о отварању понуда за пројекат новог софтвера за 

регистрацију назива домена 
 

Комисија за набавку је претходно доставила записник са одржаног отварања понуда. 

Председник комисије је усмено изложио недоумице које има комисија. УО ће размотрити 

ово питање на наредној седници. 

 

 



 

в: Пресек стања уписа нових суоснивача 

 

Канцеларија је известила председника Конференције суоснивача и УО да су потписани 

измењени Уговори о приступању са новим суоснивачима, те да ће текуће недеље бити 

предата АПР-у измењена документација о упису ових суоснивача. 

 

 

У Београду 9. јула 2013. године  

 

Седница је завршена у 22,32 часова 

 

Записник саставио:                                                                               Председник УО 

 

Дејан Ђукић,                                                                                      Душан Стојичевић 

Извршни директор за опште и  

правне послове        


