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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 167. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 27. септембра 2013. 

године, са почетком у 18,38 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; 

 

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

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), 

Данко Јевтовић, директор (без права гласа), 

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

 

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 166. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 

 

1. Међународна и домаћа сарадња 

а. Долазак CEO ICANN-a у Београд 

б. IDN мејлови 

в. Наступајући догађаји (CENTR, ICANN, Domain Forum Sofia, и др.) 

2. Радна група за развој пословања 

3. Извештај о истраживању тржишта 

4. Неплаћено одсуство запосленог 

5. Разно 

а. Софтвер за електронске седнице – информација о седници 

б. Стратегија развоја Фондације – информација о конкурсу 

в. Информација о седници Конференције суоснивача 

 

Прва тачка: Међународна и домаћа сарадња 

а. Долазак CEO ICANN-a у Београд 

 

Након краће дискусије поводом доласка у новембру Fadi Chehadé, председника и CEO 

ICANN-a, и жеље да се организују састанци на којима ће он бити гост, 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да, делегација која путује у Брисел на седницу 

Генералне Скупштине CENTR-a, на лицу места покуша да договори састанке са 

господином Chehade, који ће такође присуствовати истом састанку CENTR. 

Канцеларија ће покушати да преко ICANN особља дође до његовог распореда током 

боравка у Београду. 

http://www.rnids.rs/
http://www.рнидс.срб/
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б. IDN мејлови 

 
 

Председник УО је известио о активностима у вези IDN мејлова са састанка који је 

одржан на Криту, са 6 гласова ЗА, 1 члан УО није био присутан током гласања, усвојен 

предлог да се подржи иницијатива Русије и Украјине.  

 

в. Наступајући догађаји (CENTR, ICANN, Domain Forum Sofia и др.) 

 

На самом почетку ове подтачке, Председник УО је замолио за сагласност УО да у 

сарадњи са Канцеларијом достави одговоре на питања која су му постављена од стране 

новинара а која су делом везана за презентацију на Криту. 

 

У вези гласања наше делегације на CENTR Скупштини ЈЕДНОГЛАСНО је дата 

сагласност за прихватање чланства Македоније и Белорусије, те је ово самим тим и 

додатни задатак делегације. Ови задаци чине саставни део Одлуке о упућивању 

делегације на службени пут. 

 

Са 6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донета је Одлука о упућивању Душана 

Стојичевића на службени пут у Софију, на Domain Forum Sofia, који се одржава 1. 

новембра 2013. године у Софији, Бугарска. 

 

Са 0 гласова ЗА, 6 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ, није усвојен предлог који је РНИДС-

у доставио Калед Фатал за учестовање у организацији догађаја организације MLi 

Group. 

 

Друга тачка: Радна група за развој пословања 

 

Након дискусије на ову тему, те излагања Горана Миланковић, координатора радне 

групе и његовог предлога за чланове, са 5 гласова ЗА и 2 УЗДРЖАНА усвојен је 

предлог Председника УО да број чланова радне групе буде 6. 

 

Уследила је дискусија  у вези хонорара који ће се исплатити члановима радне групе, те 

је са 4 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ, одлучено да исплате буду у 3 месечне 

рате а у укупном износу од 100.000,00 динара нето по члану радне групе. Прва рата ће 

бити исплаћена након месец дана од почетка рада радне групе. 

 

Александар Павловић је издвојио мишљење које се састоји из две примедбе, јер пре 

свега плаћање ове радне групе одудара од претходних, а начин на који је предложено 

не стимулише оно о чему се причало и потрошило доста времена, јер се не мотивише 

шира заједница РНИДС-а, односно није нађен начин нити механизам да се мотивишу 

људи ван радне групе а наградиће се и то више него уобичајено чланови ове радне 

групе. 

 

Са 4 гласа ЗА и 3 УЗДРЖАНА, донета је коначна Одлука о формирању радне групе за 

развој пословања у следећем саставу: 

 

1. Горан Миланковић, координатор 

2. Иван Минић, члан 

3. Ивана Ђидић Бешић, члан 

4. Мирко Марковић, члан 

5. Данијела Веселиновић, члан 

6. Биљана Ромић Пунош, члан. 
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Трећа тачка: Извештај о истраживању тржишта 

 

Директор је поднео Извештај о истраживању тржишта које је, по спроведеној набавци, 

прибавила Канцеларија, који је УО примио к знању. 

 

Четврта тачка: Неплаћено одсуство запосленог 

 

Након краће дискусије УО је ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност дитектору да донесе 

Решење о неплаћеном одсуству, а које се односи на случај који није обухваћен чланом 

22. Правилника о раду. 

 

Пета тачка: Разно  

а. Софтвер за електронске седнице – информација о седници 

 

Обавештење о одржавању пробне електронске седнице ће стићи у понедељак. 

 

б. Стратегија развоја Фондације – информација о конкурсу 

 

У току дискусије на ову тему, констатовано је да треба све одговоре на питања послати 

свима који су исказали интересовање за учешће на овом конкурсу. 

 

в. Информација о седници Конференције суоснивача 

 

Председник Конференције суоснивача је изнео краћи извештај о одржаној изборној 

седници Конферецније суоснивача. 

 

Такође, је у оквиру тачке Разно, на питање Снежане Божић, са 6 гласова ЗА и 1 

УЗДРЖАНИМ, одобренео њено учешће на INFOFESTU у Будви, а у својству члана 

УО РНИДС-а.  

 

Директор је у оквиру ове тачке известио УО о текућим пословима Канцеларије и 

актуелним активностима. 

 

 

У Београду, 27. септембар 2013. године  

 

Седница је завршена у 21,25 часова 

 

Записник саставила:                                                                               Председник УО 

 

Јована Цветковић,                                                                             Душан Стојичевић 

Менаџер канцеларије        


