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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 171. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 20. новембра 2013. 

године, са почетком у 18,38 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова 

УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Биљана Ромић Пунош, 

Снежана Божић, 

Станиша Јосић, 

Александар Павловић (дошао у току прве тачке); 

 

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

Горан Миланковић, 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 170. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 

 

 

1. Брисање суоснивача 

2. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивачa  

а. План и програм рада УО за 2014. годину 

б. Дефинисање предлога дневног реда и детаља 

3. Петогодишња стратегија фондације 

4. Разно 

а. Web сајт РНИДС 

б. Стање средстава код банака 

в. Извештај о стању у ИКТ 

 

Прва тачка: Брисање суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача Елберон д.о.о. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача „NICCO“ д.о.о. 

 

 

Друга тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивачa 

а. План и програм рада УО за 2014. годину 

 

Након спроведене дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Плана и програма рада 

УО за 2014. годину, као прва верзија која се шаље на листу Конференције суоснивача. 

 

б. Дефинисање предлога дневног реда и детаља 
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ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог УО да председник Конференције суоснивача 

закаже редовну седницу за 21.12.2013. године. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Предлог дневног реда за предстојећу седницу 

Конференције суоснивача. 

 

Налаже се канцеларији да председнику Конференције суоснивача достави потребне 

материјале по тачкама дневног реда. 

 

Трећа тачка: Петогодишња стратегија фондације 

 

На самом почетку ове тачке, Снежана Божић и Душан Стојичевић известили су о 

одржаном састанку са истраживачком кућом Stаtа.rs. 

 

Канцеларији се налаже да пружи сву адекватну помоћ у виду достављања потребних 

информација и података. 

 

Душан Стојичевић је, такође, известио укратко о почетном документу „Визија, мисија 

и Циљеви“. Планирано је да се одржи јавна седница са расправом на ту тему, прве 

суботе пре одржавања седнице Конференције суоснивача. 

 

Четврта тачка: Разно 

а. Web сајт РНИДС 

 

Након краће дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће се расписати јавни позив 

за израду сајта, те да ће се на наредној седници, у сарадњи са директором, проћи кроз 

техничку документацију. 

Канцеларији се налаже да обавести кандидате који су доставили понуде о планираном 

јавном позиву. 

 

б. Стање средстава код банака 

 

По спроведеној дискусији и на предлог Александра Павловића, ЈЕДНОГЛАСНО је 

закључено да се по истеку тромесечног орочења средства из Hypo Банке повуку, а 

Канцеларији се налаже да припреми алтернативни предлог. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се тачка 4в. помери за наредну седницу. 

 

 

У Београду, 20. новембар 2013. године  

 

Седница је завршена у 22,15 часова 

 

Записник саставила:                                                                               Председник УО 

 

Јована Цветковић,                                                                               Душан Стојичевић 

Менаџер канцеларије        


