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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 175. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 24. и 27. (наставак 

седнице) јануара 2014. године, са почетком у 18,15 часова. Седници је, у првом делу 

седнице, присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО, док је у наставку седнице 

присуствовало 4 од укупно 7 чланова УО:  

 

Душан Стојичевић, председник УО,  

Снежана Божић, (присутна током првог дела седнице); 

Станиша Јосић, 

Александар Павловић, 

Владимир Алексић, 

Зоран Перовић (присутан током првог дела седнице); 

 

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

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

(присутан током првог дела седнице), 

Данко Јевтовић, директор (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 174. седнице УО је 

усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.  

 

На овој седници усвојен је већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, и записник са 173. 

седнице УО, који грешком није стављен на гласање на почетку 174. седнице одржане 

електронским путем. Констатовано је да ће се у континуитету радити на унапређењу 

процедуре рада са новим софтвером за електронске седнице. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи: 

 

Дневни ред 
  

1. Квартални извештај о раду канцеларије (IV квартал 2013. године) 

2. Пројекат софтвера за регистрацију домена 

3. Међународна и домаћа сарадња 

4. Петогодишња стратегија фондације 

5. Правилник о набавкама 

6. Разно 

a. Мистериозни купац 

б. Пријем и брисање суоснивача 

в. Промена пословника о раду УО – хитне седнице 

 

Прва тачка: Квартални извештај о раду канцеларије (IV квартал 2013. године) 

 

Након дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Квартални извештај о раду канцеларије 

(IV квартал 2013. године). 
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Директор је известио УО да је комплетан годишњи извештај могуће доставити тек по 

усвајању Завршног рачуна за 2013. годину, с обзиром на то да је годишњи извештај о 

раду канцеларије у директној повезаности са овим документом. 

 

У оквиру ове тачке, ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о исплати стимулације 

директору од 15%, а која се односи на рад у протеклих шест месеци. 

 

Друга тачка: Пројекат софтвера за регистрацију домена 

 

Директор је известио УО о кандидатима за комисију за квалитативни пријем пројекта. 

Чланови УО, уколико биду имали предлоге кандидата за ову комисију, њихове пријаве 

ће послати до 27. јануара. 2014. 

 

Трећа тачка: Међународна и домаћа сарадња 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о упућивању делегације, у саставу Душан 

Стојичевић и Данко Јевтовић, на скуп посвећен безбедности на Интернету, у 

организацији Сајбер Џима. Скуп се одржава 29. јануара 2014. у Тел Авиву, Израел. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је прихваћен позив Министарства спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација за спровођење активности у циљу израде Стратегије преласка на 

IPv6 протокол. 

 

Констатован је пријем извештаја са CENTR marketing радионице, који ће бити 

постављени на форум РНИДС-а. ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да се према 

информацијама из извештаја састави вест за сајт. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је утврђена делегација за 49. ICANN скуп, који се одржава у 

Сингапуру, Република Сингапур, од 23. до 27. марта 2014. године, у саставу Душан 

Стојичевић и Данко Јевтовић. 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да Владимир Алексић, буде упућен на CENTR, admin 

радионицу и Domain Pulse, који се одржавају у Салцбургу, Аустрија од 19. до 21. 

фебруара 2014. Директор ће својом одлуком одредити запослене који ће присуствовати 

овим скуповима. 

 

Разговарано је на тему размене искустава са македонским регистром. Начелно 

договорено да се наредом периоду организује одлазак у овај регистар.  

 

Дата је кратка информација о округлом столу посвећеном годишњици .срб домена.  

 

Четврта тачка: Петогодишња стратегија фондације 

 

Разговарано је о документу који је доставила агенција за истраживање тржишта, 

закључено је да ће чланови УО додатно погледати документ и дати своје коментаре. 

 

Пета тачка: Правилник о набавкама 

 

Кратко је дискутовано у погледу предложених решења. Током дискусије, као једно од 

решења за унапређење документа, поменуто је уношење начина контроле квалитета 

рада квалификованих понуђача. У вези овог нацрта биће додатно дискутовано. 
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Шеста тачка: Разно 

 

a. Мистериозни купац 

 

Директор је известио УО о спроведеном анкетирању овлашћених регистра у циљу 

оцене квалитета односа са корисницима. Предлог информације, која треба да буде 

упућена овлашћеним регистрима, биће претходно достављена УО. 

 

б. Пријем и брисање суоснивача 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Епилион д.о.о., због 

необнављања годишње накнаде. 

 

в. Промена пословника о раду УО – хитне седнице 

 

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена измена Пословника о раду УО, којом се уређује поступак 

сазивања хитне седнице. Канцеларија ће саставити пречишћен текст Пословника. 

 

У Београду, 27. јануара 2014. године  

 

Седница је завршена у 20, 50 часова 

 

Записник саставио:                                                                               Председник УО 

 

Дејан Ђукић,                                                                                    Душан Стојичевић 

Извршни директор за опште и правне послове        


