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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 166. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 6. септембра 2013. 

године, са почетком у 18,15 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Владимир Алексић, 

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић, 

Станиша Јосић, 

Зоран Перовић, 

Александар Павловић (дошао у току четврте тачке); 

 

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

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

Јована Цветковић, менаџер канцеларије, (без права гласа) записничар на овој седници. 

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 165. седнице УО је 

усвојен већином гласова са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 

 

1. Формирање радне групе за развој пословања 

2. Извештај о раду УО за други квартал 2013. године 

3. Конкурсна документација за набавку консултантских услуга за анализе тржишта 

4. Одговори статутарне комисије 

5. Текући послови канцеларије 

а. Одлука о скупу у вези The European Cyber Security Month 2013. 

б. План екстерне комуникације 

в. Међународна и домаћа сарадња 

г. Извештај о напретку пројекта софтвера за регистрацију назива домена и о 

састанку са овлашћеним регистрима 

6. Разно 

 

Прва тачка: Формирање радне групе за развој пословања 

 

Након краће дискусије на ову тему, Снежана Божић је повукла своју кандидатуру за 

координатора радне групе. С обзиром да су на претходној седници била предложена 

два кандидата, приступило се гласању о усвајању предлога да се за координатора радне 

групе постави Горан Миланковић, који је са 4 гласа ЗА и 2 УЗДРЖАНА изабран. 

 

Остала питања на тему радне групе биће разматрана на следећој седници, на коју се 

позива да присуствује и господин Миланковић. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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Друга тачка: Извештај о раду УО за други квартал 2013. 
 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај о раду УО за други квартал текуће године, који 

су доставили чланови УО, Снежана Божић и Зоран Перовић, одређени за израду 

извештаја за овај квартал. 

 

Биљана Ромић Пунош и Владимир Алексића су одређени за израду наредног 

кварталног извештаја о раду УО. 

 

Трећа тачка: Конкурсна документација за набавку консултантских услуга за 

анализе тржишта 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст конкурсне документација за набавку 

консултантских услуга за анализе тржишта, те је Канцеларији дат налог да објави јавни 

позив. 

 

Четврта тачка: Одговори статутарне комисије 

 

Током ове тачке разматрани су одговори које је доставила Статутарна комисија, те је 

закључено да ће се по питању хитних седница извршити промена Пословника о раду 

УО. Александар Павловић и Душан Стојичевић су задужени да доставе предлог 

измене. 

 

Такође је ЈЕДНОГЛАСНО закључено да Статутарна комисија сама треба да приступи 

промени свог Правилника, те да за послове који нису редовни и акта која буду морали 

да израђају, буду исплаћени по принципу по ком се плаћају радне групе. 

 

Пета тачка: Текући послови канцеларије 

а. Одлука о скупу  у вези The European Cyber Security Month 2013. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о одржавању скупа у току октобра којим ће се 

РНИДС придружити обележавању The European Cyber Security Month 2013. 

 

б. План екстерне комуникације 

 

Након разматрања оперативног плана комуникације са екстерном јавношћу, 

констатовано је да је достављени документ одличан, али да убудуће сама Канцеларија 

треба самостално да покаже иницијативу у овој области, и да то није посао УО. 

 

в. Међународна и домаћа сарадња 

 
Одлучено је да се Владимир Алексић, поред директора путује на наредну ICANN 

конференцију, те је са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донета Одлука о измени и 

допуни одлуке о утврђивању делегација на предстојећим домаћим и међународним 

скуповима. 

 

г. Извештај о напретку пројекта софтвера за регистрацију назива домена и о 

састанку са овлашћеним регистрима 

 

Чланови тима, испред УО, који сарађује са изабраним пројектантом, известили су УО о 

текућим активностима и констатовано је да целокупан посао тече по плану. 
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Шеста тачка: Разно 

 

Како није било предлога за ову тачку, седница је закључена. 

 

 

У Београду, 6. септембар 2013. године  

 

Седница је завршена у 20,30 часова 

 

Записник саставила:                                                                               Председник УО 

 

Јована Цветковић,                                                                             Душан Стојичевић 

Менаџер канцеларије        


