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Записник са 163. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 25. јула 2013. године, са 

почетком у 18,45 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Александар Павловић,  

Станиша Јосић; 

 

Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),  

Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, (без права гласа), 

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

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 163. седнице УО је 

усвојен већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН. 

 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред: 

 

1. Конкурс за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива домена  

2. Текући послови канцеларије  

а: Међународна и домаћа сарадња  

б: Правилник о оцењивању рада запослених по основу резултата рада 

3. Пријем нових суоснивача и брисање са списка суоснивача (Банкер)  

4. Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена  

5. Одређивање датума за конкурс за набавку консултантских услуга за анализу тржишта  

6. Разно  

 

Прва тачка: Конкурс за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива домена 

 

Станиша Јосић, председник комисије за набавку је дао прелиминарни извештај о оцени 

понуда и предложио УО да се изврши одлагање рока за објављивања резултата конкурса. 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку да се рок за објављивање резултата конкурса 

помери до 1. августа 2013. године. 
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Друга тачка: Текући послови канцеларије 

а: Међународна и домаћа сарадња 

 

Констатовано је да је УО примио извештај са скупа у Краљеву, коме је присуствао 

Александар Поповић, тада в.д. директор. Извештај ће бити објављен на интерном форуму 

РНИДС-а. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да ће РНИДС учествовати на TAIEX радионици коју за 

потребе надлежног Министарства и РНИДС-а финансира канцеларија Европске уније. 

Већином гласова, са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, одређени су Војислав Родић и Душан Стојичевић 

као контакт особе за организацију овог скупа. 

 

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН је одлучено да се Душан Стојичевић упути и 

учествује као говорник и учесник два округла стола на скупу 6th International conference for 

ccTLD registries and registrars of CIS, Central and Eastern Europe, који се одржава на Криту, 

Грчка, од 10. до 13. септембра. 

 

б: Правилник о оцењивању рада запослених по основу резултата рада 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о оцењивању рада запослених по основу 

резултата рада, којим је оцењивање рада директора изузето из овог Правилника, с обзиром 

да је то питање уређено другачије у уговору са директором. 

 

Трећа тачка: Пријем нових суоснивача и брисање са списка суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему нових суоснивача, Зоран Марковић ПР, 

власник сaмoстaлне зaнaтскo тргoвинске рaдње Алфa-инжењeринг и Удружења „Интернет 

клуб Љиг“. Исто ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука брисању привредног субјекта, 

Банкер, као суоснивача РНИДС-а.  

 

Четврта тачка: . Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању 

спорова поводом регистрације назива националних интернет домена 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог Правилника и констатовано да је радна група 

обавила свој задатак. Додатно ће се размотрити евентулалне измене Општих услова о 

регистрацији назива националних интернет домена, пре него што се овај предлог упути 

Конференцији суоснивача. 

 

У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се Статутарној комисији упути 

питање у вези могућности одржавања Изборне и Редовне седнице Конферецније у истом 

дану, као и начина евентулног унапређења Статута по овом питању. 

 

Пета тачка: Одређивање датума за конкурс за набавку консултантских услуга за 

анализу тржишта 

 

Након дискусије закључено је да ће се конкурсна документација вратити Комисији ради 

додатног унапређења. 

 

 

 

 

 



 

Шеста тачка: Разно 

 

У оквиру ове тачке директор је известио УО о актуелним текућим активностима 

канцеларије.  

 

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку о исплати накнаде за адвокатске услуге у вези 

израде предлога уговора са директором. 

 

У Београду 25. јула 2013. године  

 

Седница је завршена у 20,26 часова 

 

Записник саставио:                                                                               Председник УО 

 

Дејан Ђукић,                                                                                      Душан Стојичевић 

Извршни директор за опште и  

правне послове        


