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Р Н И Д С 

Фондација „Регистар националног 

интернет домена Србије“ 

Жоржа Клемансоа 18а, 

Београд, Србија 

rnids.rs; рнидс.срб 

 

Записник са 164. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 30. јула 2013. године, 

са почетком у 18,45 часова. Седници је присуствовало 4 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Станиша Јосић; 

 

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

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

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове, (без права гласа) 

записничар на овој седници. 

 

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

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

Дневни ред: 

 

1. Конкурс за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива домена 

2. Текући послови канцеларије 

а: Квартални извештај 

б: Измена висине месечне накнаде ИТ биз 

3. Међународна и домаћа сарадња 

4. Предлог о оснивању радне групе 

5. Разно 

 

Прва тачка: Конкурс за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива 

домена 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се даје сагласност директору да понуди 

уговор о набавци најбоље рангираном понуђачу. Директор је дужан да коначан текст 

уговора о набавци достави УО на усвајање. Дата је сагласност на Извештајем о раду 

Комисије за набавку услуге „Пројектовање система за регистрацију назива Интернет 

домена“.  

Друга тачка: Текући послови канцеларије 

а: Квартални извештај 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај о раду вд директора за други квартал 2013. 

године. Чланови УО, Снежана Божић и Зоран Перовић ће према елементима из овог 

извештаја саставити квартални извештај УО, у складу са Одлуком о додатном 

извештавању о раду РНИДС-а од 22. март 2013. године. 

 

б: Измена висине месечне накнаде ИТ биз 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је директору дата сагласност да са добављачем ИТ биз закључи 

измењен уговор са увећаном накнадом. 
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Трећа тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о утврђивању делегација на предстојећим домаћим 

и међународним скуповима.  

 

Закључено је да директор може да упути запослене на међународне стручне скупове, 

према списку догађаја који је достављен у материјалу за ову седницу. 

 

Четврта тачка: Предлог о оснивању радне групе 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о покретању поступка формирања радне групе која 

за циљ има да: 

 

- Осмисли и предложи Управном одбору пројекте и акције које би допринеле 

јачању РНИДС бренда. 

 

- Осмисли и предложи Управном одбору пројекте и акције које би поспешиле 

интерес заједнице за .RS а нарочито за .СРБ домен. 

 

- Посебно обради теме из плана и програма рада Управног одбора које се тичу 

развоја пословања, као и развоја пословања у сарадњи са овлашћеним 

регистрима и предложи пројекте и активности које би значајно унапредиле 

сарадњу РНИДС-а и овлашћених регистара по питању развоја пословања и 

маркетинга. 

 

- Уради кратку анализу досадашњих 4П пројеката, донесе препоруке и по 

потреби предложи нови концепт за остваривање додатних циљева РНИДС. 

 

Јавни позив ће се објавити на РНИДС веб сајту и биће дистрибуиран на електронске 

листе Конференције суоснивача и овлашћених регистара. Крајњи рок за пријаве 

заинтересованих за учешће у радној групи је 16. август 2013, а одлука о формирању ће 

бити донета 1. септембра 2013. 

 

Пета тачка: Разно 

 

У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је дата директору сагласност да користи 

годишњи одмор у траженом термину.   

 

Директор је известио УО да је, сходном применом Одлуке о одређивању 

адмистративних и техничких контаката РНИДС-а од 19. октобра 2009. године, 

канцеларија извршила ажурирање потребних контаката. ЈЕДНОГЛАСНО је 

констатовано  да је УО сагласан са извршеним изменама. 

  

У Београду 30. јула 2013. године  

 

Седница је завршена у 20,15 часова 

 

Записник саставио:                                                                               Председник УО 

 

Дејан Ђукић,                                                                                      Душан Стојичевић 

Извршни директор за опште и  

правне послове        


